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K ia d ó h i v a t a l :  
Stransz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések.
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Egész évre . . . .  8 kor. 
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Negyed évre . . . .  2 kor* 
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Kiadó éa 1 apt olaj donoe:

S T R A U S Z  S Á N D O R .

A döntés színhelye.
Л küzdelmet Konstantinápolyért Szer

biában döntik el. Aki előbb vonul be Kons- 
tantinápolyba, azé lesz a győzelem pálmája. 
A magyar osztrák és német szövetséges had
seregek behatolása Szerbiába a leggyorsabb 
és legbiztosabb összeköttetést létesíti a tö
rökökkel. Ennek a tervnek a megvalósítá
sához csak akkor lehetett fogni, amikor 
Bulgária a központi hatalmak mellé állt. 
Ellenségeink a Balkánon lejátszódó esemé
nyektől talán még többet tartanak, mint 
amennyit mi tőlük remélünk. Részükre Szer
bia pusztulása nemcsak Törökország felsza
badulását, hanem a Dardanelláknak és a 
Bosporusnak elvesztését és az angol és fran
cia befolyásnak a közeli Keleten való ve
szélyeztetését jelenti. Ezért sietnek oly lá
zasan, hogy Szerbiának, melyet tizennégy 
hónapon át sorsára bíztak, most segítséget 
nyújtsanak.

Hiszen közismertek az antánt erőlkö
dései a Balkánon Oroszország minden áron 
Konstantinápolyi akarja hatalmába keríteni. 
A nyugatra való kivitelhez jégmentes kikö
tőre van szüksége. Ezidöszerint pedig hadi
anyagok behozatalára kellene neki a dar- 
danellai ut, mert szeptember 28 ika óla 
Archangelszk befagyott. Amerikából Moszk
vába muníciót szállítani legalább két hóna
pot vesz igénybe és Japánból sem lehet 
egy hónapnál hamarább muníciót odaszállí
tani. A frontra való szállítás is sok időt 
vesz igénybe. Sokkal könnyebben menne a 
municiószállílás, ha a szaloniki— üszküb— 
nisi vasútvonal állana az antánt rendelke
zésére. Ha sikerült volna a dardanellai ka
land, akkor bizony más volna ma a bal
káni helyzet. De a Dardanelláknál a termé
szet és a hadi művészet fölényt biztosíta
nak a védekezőnek a támadóval szemben. 
A flottával egyedül nem lehet a védekezőt 
legyőzni, ha bátor, jól kiképzett és jól ve
zetett csapatai vannak. A tengeri támadás
sal kapcsolatosan a partokon is kell ope
rálni. De ezen az utón is alig érhetett el 
valamit az antánt, mely dardanellai vállal 
kozását —  körülbelül negyedmillió harco
sának elvesztése után — ma már meghiú
sultnak tekinti.

Diplomáciája elég sokáig ringatta ma
gát abban a reményben, hogy Bulgária Tö
rökország ellen fog fordulni. Ez esetben 
Konstantinápolyi komoly veszedelem fenye
gette volna. De ha Bulgária csak semleges 
maradt volna is, nem remélhette az antánt, 
hogy Konstantinápolyi sikeresen megtámad
hassa. Most, hogy Ferdinánd király és népe 
a központi hatalmakkal szövetkezett és az 
uj szövetségesek már közvetlen érintkezésbe 
is jöttek egymással, szabad az ut Hamburg
tól Konstantinápolyig és a központi hatal
maknak Ázsia felé is megnyílt az üt. En

nek pedig az a nagy haszna, hogy onnan 
gabonát, gyapotot és rezet nagy mennyisé
gekben kaphatunk. (Örményországban van
nak a legnagyobb rézbányák.) A központi 
hatalmak hadseregeinek bevonulása Kons- 
tantinápolyba Angolországra nézve súlyos, 
talán a legsúlyosabb csapást jelentené.

Csak szórványosan és vontatva képes 
az antánt csapatait a Balkánra hozni. Fog- 
nak-e még segíthetni Szerbián, mely csak
nem teljesen körül van fogva? Még ha 
Oroszország feketetengeri flottáját föl is vo
nultatja Várna és Burgasz ellen, nem sokat 
változlathat már Szerbia sorsán. Olaszor
szágnak, Anglia kívánsága szerint, Szolimá
ból kellene a Szerbiának segítő akcióját 
megindítani, csakhogy Olaszországnak sokkal 
fontosabb Albánia elfoglalása, mert szeretne 
az Adria egyedüli ura lenni.

így valószínű, hogy az antánt a Balká
non is csak úgy el fog késni, mint eddig 
mindig elkésett. S ha a magyar-osztrák és 
német csapatok bevonulnak Konstantiná- 
polyba: a nagy világháború véget ér. Győ
zelmünket az ellenség is elismerni lesz 
kénytelen.

Karácsony a harctéren.
Közeledik a második Karácsony, a mely 

fiainkat a családi otthontól messze, a rideg 
lövészárokban találja. Ünnepelhetünk-e mi 
itthon lévők Karácsonyt anélkül, hogy gon
dolatunk, szeretetünk és ajándékunk feléjök, 
hozzájuk ne szállana?

És hadd tudják meg mentül előbb, 
hogy nekünk csak úgy lehet az idén ünne
pünk Ыеп fiának a születése estéje, ha rá
juk nézve is ünneppé tudjuk avatni szere
tetünk adományával.

Mert attól, ha az ő szívük a mienkkel 
szereletben összedobban; attól, ha lelkes, 
önfeláldozó hősiességük tüze a karácsonyi 
örömtűzekkel versenyt lobog; átlói, ha a mi 
imádságunk értök az égbe, gondolatunk hoz
zájuk szállván gyöngéd megemlékezéssel, 
elevenen érzik honvédő nagy munkájuk er
kölcsi erejét és acélos karjuk, acélos szivük, 
acélos elszántságuk félelemmel borítja el 
ellenségeinket: attól rebben föl, ez jusson 
eszünkbe, az ő rettenetes lővészárkaikból, a 
fehér galamb, szájában az olajágga), meg
hozván a világnak az óhajtott, az áldott 
békét.

Ezért fordulunk a magyar közönséghez, 
mely buzgóbb, mint bárki a világon, a nem
zeti jótékonyság oltára körüli áldozásban.

A honvédelmi ministerium Hadsegélyező 
Hivatala és a Vörös-Kereszt Szeretetadomány- 
osztálya együttesen fogják az idén a Szere
tet e müvét intézni. Mert az eddigi tapasz
talás azt mutatta, hogy ily lömeges felada
tot csak jól megkoncipiált egységes terv 
szerint lehet sikeresen megoldani. Hiszen

nemcsak a magunk magyar gyermekeiről 
van a szó. Nagy karácsonyi testvériség lesz 
e z : a magyar, az osztrák, a német, a bol
gár s a török, a kik együttesen dolgoznak 
e világtragédia nagy fináléján a Balkánon, 
mind bele vannak foglalva ebbe a magyar 
nemzeti Karácsony ünnepbe.

Ki nem akar ebben közülünk részt 
venni?

Jöjjön tehát mindenki: az is, akinek 
hőse ott küzd a soron, azért, mert ott vau 
a hőse; az is, akinek nincs ott senkije, 
azért, mert nincsen ott hozzátartozója. És 
senki se legyen olyan önző, hogy ő a ma
gáénak akarjon külön ajándékot küldeni. 
Tudjuk a tavalyi Karácsonyról és a háború 
egyéb tapasztalataiból, hogy az ilyen külde
mény más időben is nehezen jut céljához 
és későn, hát még a Karácsony ajándékos 
napjaiban, a mikor a poslaforgalom száz
szorosán meg van terhelve.

Az lesz a tökéletes karácsonyi öröm, 
ha mindenki, aki meghatottan gondol harco
sainkra, pénzbeli adományát címünkre küldi 
el. (M. kir. postatakarékpénztár, Budapest, 
V. Hold u. az utalványszelvényen ezzel a 
jelzéssel : Karácsonyi szeretetadományok 
8880. sz. számlájára) Mert igy mindenki 
egyszerre, biztosan kapja a lehető legjobbat, 
a lehető leggyorsabban.

Nem gyulhat ki Karácsony estéjén annyi 
láng a Karácsonyfán és csillag a téli égbol
ton, mint a hány szív katonáinkért megdob
ban, a hány kéz kinyujtódik szeretete ado
mányával, a hány katcnalélek megenyhül a 
gondolatban, hogy a magyar nemzet apraja, 
nagyja, szegénye és gazdagja összehordla 
filléreit, hogy a szent Karácsony fénye, üdve, 
dicsősége és melegsége járja be a szívét an
nak is, aki az ajándékot veszi, azét ia, 
aki küldi.

Budapest, 1915. október havában.
A Hadsegélyező Hivatal vezetője;

Kirchner Hermnna,
ca. éa kir. alt&bornagy.

K Ü L Ö N F É L É K .
P etA r  k irá ly .

Belgrád ormán magyar zászló leng. lobog. 
PetAr kirAly keservében sir, sokog.
Zokogása irgalomra nem talál,
Gastettéért л szerb nemzet lakói már.

Vermet ásott a magyarnak s nem látta, 
Hogy ezzel csak ff kerül a csapdába 
Büszke fejét letörte az igazság,
Mellyel szemben mitstm használt a gaaságl

Hiába foiy
PetAr király a kőnyed 
Eső után
Késő már a köpönyeg.

II/, Sn/voncalk Antal*
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—  Kitüntetés. Őfelsége a király az el
lenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért 
péterfalvi Molnár Dezső vezérőrnagynak a 
hadidiszltményes 3. osztályú katonai érdem- 
keresztet adományozta, továbbá elrendelte, 
hogy alsódomborui dr. Zalán Gyula orsz. 
gy. képviselőnek, szóig. kiv. viszonybeli had
nagynak, ugyanezért a legfelső dicsérő elis
merés tudtúl adassék.

—  Névmagyarosítás. A m. kir. belügy 
miniszter megengedte, hogy Szernok András 
muragárdonyi születésű, budapesti lakos csa
ládi nevét Szilágyira változtathassa át

—  Halottak napja. A kereszténység 
egyik legmeghatóbb ünnepét, halottak em
léknapját, Csáktornyán a legnagyobb kegye
lettel ünnepelték meg. Mindszentek napján 
Varga Wolfgang híttanár a 11 órai magyar 
misén hazafias szellemű szentbeszédet mon
dott, melyben a harctéren küzdőkről kegye
lettel megemlékezvén, az itthonmaradtakat 
hazafias tevékenységre buzdítva, Isten áldá
sát kérte a további küzdelemhez. Este pe
dig a keresztény közönség a temetőbe tódult 
ki, hogy a halottak birodalmában a kegyelet 
adóját lerója. Ez alkalommal a katonák sír
jaihoz is zarándokolt, melyeket virágokkal 
díszített fel s szinte pazarul világított ki.

—  Adomány. A Vöröskereszt-egylet 
Csáktornyái fiókja részére az alsólendvai 
esernyőgyár vezetője, Reiter úr, 8 K, to
vábbá К. V. úr Stridóvárról 5 К adományt 
küldött be, melyért az egyesület elnöksége 
hálás köszönetét mond.

—  Kitüntetés. Sztrahunya József, Csák
tornyái iparos fia, hidász őrmester, a harc
téren szerzett érdemeinek elismeréséül az 
ezüst érdemkeresztet a vítézségi érem sza
lagján kapta

—  Hadiadó. Zalavármegyében, a jöve
delmi adó megállapítására kiküldött bizott
ság jelentése szerint, összesen 378000 K-ra 
rúg a 20000 koronán fölüli jövedelmekre 
kivetett adó. Ebből a Csáktornyái járásra 
30547 s a perlaki járásra 9230 К esik.

—  Hadi meleg cikkek. Hadi meleg óvó
ruházati cikkek készítése és gyűjtése tár
gyában érdekes füzetet bocsátott ki a hon
védelmi minisztérium Hadsegélyző bizott
sága. Ebben a füzeiben részletes utasításo
kat ad azokra a téli ruházati felszerelésekre 
nézve, melyekre katonáinknak a küszöbön 
lévő télihadjárat folyamán szükségük lesz. 
Utbaigazit abban a tekintetben is, hogy hol 
szerezhetjük be az érmelegítő, térdmelegítő, 
rövid harisnya stb. készítéséhöz szükséges 
anyagot. A bizottság a következő kérelem
mel fordul a hazafias közönséghez: »Kérjük 
hazánk nemesen érző, áldozatkész asszo
nyait és lányait, segítsenek munkájukkal, 
hogy elhárítsunk hőseinkről minden szen
vedést, amelyet elhárítani módunkban áll.« 
Az érdeklődőknek a füzetet a Hadsegélyző 
Hivatal (Budapest, képviselőház) kívánatra 
szívesen elküldi.

—  Fuvarosok kirendelése. A vármegye 
alispánja a tűzifa befuvarozásához a közerő 
kirendelését elrendelte. Ezzel végre segítve 
lesz a fának az erdőkből való kifuvarozá
sán. Ezzel kapcsolatosan megemlékezünk a 
földművelésügyi miniszter intézkedéséről, 
melynek kapcsán a vidéki állami alkalma
zottakról elismerésre méltó módon gondos
kodott. A miniszter t. i. utasította az összes 
kincstári erdőhatóságokat, hogy a rendelke
zésre álló tűzifából elsősorban az állami 
alkalmazottak igényeit elégítsék ki és pedig 
akként, hogy az állami alkalmazottak a

piaci árnál negyven percenttel olcsóbban 
kapják a tűzifát.

—  A felekezeti tanítók felmentéséről.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter ren
deleté szerint az 1864— 1872. években szü
letet B.) alosztályu népfelkelésre kötelezett 
s a népfelkelői szemlén katonai szolgálatra 
alkalmasnak talált felekezetei tanítók közül 
azok, akik a népoktatás zavartalan biztosí
tása szempontjából nélkülözhetetlenek, a 
népfölkelési tényleges katonai szolgálat alól 
való felmentésük javaslatba hozható. Ebben 
a rendeletben jelzi a miniszter, hogy a ka
tonailag kiképzett póttartalékosok, valamint 
A.) alosztályu népfelkelő tanítók felmentése 
csak akkor hozható javaslatba, ha a mon
dott kategóriákba tartozók katonai felülvizs
gálaton fegyveres szolgálatra alkalmatlannak 
s csupán segéd szolgálatra alkalmasnak osz- 
tátyoztatnak, s ez a körülmény szabályszerű 
katonai bizonyítvánnyal igazoltatik.

—  Karácsonyi Album cim alatt, mint 
minden esztendőben, úgy az idei karácsony
ra is egy díszes Albumban összegyűjtve je
lenteti meg a Bárd Ferenc és Testvére köz
ismert budapesti zeneműkiadó cég a f. év
ben népszerűségre jutott kedvelt zeneműve
ket. Benne lesz az Albumban a legújabb 
operett újdonságok, mint Zsuzsi kisasszony, 
Lengyelvér. Végre egyedül, Legénybucsu, 
Vilmos huszárok legjobb számai. Továbbá 
Keringők, Indulók, Tangó, Ragleim, kupiék 
és szebbnél szebb kabaré számok. Dalok, 
Magyar nóták és a most népszerű katona 
nóták. Valamennyi zongorára, részben pedig 
ének és zongorára. Ezen Karácsonyi Album 
kiadásával hazánk e legelső zeneműkiadói 
cége kedves meglepetést szerez nagy vevő-i 
közönségének és valósággal ajándékszámba 
megy e gyönyörű album, tekintve, hogy 
majdnem 100 oldalt tartalmazó kötetben 
foglalt zeneművek értéke egyenként vásá
rolva 100 korona értéket képvisel, mig igy 
együtt az egész Karácsonyi Album 4 ko
rona, díszkötésben pedig 6 korona. Lapunk 
olvasói bizonyára szívesen veszik e Kará
csonyi Album megjelenéséről szóló hírünket 
és azon figyelmeztetésünket, hogy az al
bumra a kiadócég csakis november hó 30-ig 
fogad el megrendeléseket, mivel ez csak 
annyi példányban lesz előállítva, ahány 
megrendelés arra december 1-ig Budapestre 
a cég Kossuth Lajos-utca 4. sz. alatti kiadó- 
hivatalához beérkezik.

—  Miniszteri rendelet a hitbizományi 
birtokokról. A m. kir. minisztérium rende
letet adott ki, amelyben a kormány megen
gedi, hogy a hitbizományi birtokos a hítbi- 
zományi jószágot a becsérték feléig megter
helhesse, ha a felveendő kölcsönt egész ösz- 
szegében magyar hadikölcsön jegyzésére for
dítja. Ha a hítbizományi birtokos ezt iga
zolni tudja, akkor a hítbizományi hatóság 
a megterhelés jóváhagyását nem tagadhatja 
meg. így a hítbizományok urai módot és 
alkalmat kaptak arra, hogy hazafiui köteles
ségüknek eleget tehessenek.

—  Szerbiai hadifoglyainkkal nem lehet 
érintkezni. A német-osztrák, magyar és bol
gár hadseregek diadalmas támadásai foly
tán a szerbek a legsúlyosabb helyzetbe ke
rültek. A csaknem mindenfelől elvágott, ver
gődő országnak egyetlen szomszédjával sincs 
már rendes postaforgalma, sőt újabb jelen
tés szerint megszakadt a szaloniki— szerbiai 
távíró-összeköttetés is. Ily körülmények kö
zött Szerbiával nem lehet semleges államok 
utján sem érintkezni. A Budapesti Tudósító

jelentése szerint szerbiai hadifoglyoknak és 
internáltaknak szóló küldeményeket és távira
tokat mától fogva fel sem vesznek a postán, 
mert összeköttetés hiányában nem lehetne 
azokat kézbesíteni. Szerbiával tehát szüne
tel a forgalom —  mint a félhivatalos mondja 
—  további intézkedésig. Ezt a további in
tézkedést már nyilván a mi hadvezetőségünk 
teszi meg. 6  fogja újra megnyitni a forgal
mat Szerbia részére.

—  Kincstári lovat kapnak a kisgazdák.
A Külügy-Hadügy írja: Az őszi vetési mun
kálatok serényen folynak, de igen nagy ne
hézségeket okoz a háború folytán előállott 
nagy lóhiány. Ezeken a nehézségeken igyek
szik segíteni a honvédelmi miniszter egyik 
legújabban kelt rendeletével. Ebben elren
deli, hogy a huszárezredek pótszázadai, va
lamint a tüzér ezredek pótütegei és a hadi 
lókórházak, amennyiben a szolgálati viszo
nyok megengedek, elsősorban a kisgazdákat 
az őszi vetési munkálatok tartamára kincs
tári lovaknak kölcsönkép való kiadása által 
kisegítsék.

—  Az uj sorozások. A honvédelmi mi
niszter az alkalmatlanoknak talált népíölke- 
lők uj sorozása tárgyában rendeletet adott 
ki a sorozóbizottságoknak. A miniszter uta
sítása értelmében a sorozást vegyes bizott
ság végzi az ismert összeállításban. A szem
lén csupán a polgári elnöknek és a kato
nai képviselőnek van döntő szavazata, a 
többi tagoknak csak tanácskozó szavuk van. 
Katonaorvos hiányában sorozási ügyekben 
jártas hatósági orvos is kirendelhető a szem
lékre. Az orvosi vizsgálatnál az alkalmatlan
ságot előidéző régebbi okot az állítási lajst
romból a bizottság tudomására kell hozni. 
Ha egyes fogyatkozások, különösen szívbaj, 
tüdőbaj, előrehaladott csuz, vagy köszvényes 
bántalmak a szemlénél feltétlenül megálla
píthatók nem volnának, az illetőt, ha egyéb
ként alkalmasnak látszik, a legközelebbi 
helyőrségi kórháznak kell átadni. A vegyes 
bizottság az orvosi javaslat után háromféle 
határozatot hozhat. És pedig a szemlén je
lentkezőt: népfelkelési szolgálatra alkalmas
nak, — alkalmatlannak mondja, vagy nép
fölkelési felülvizsgálatra utasítja. A felül
vizsgálaton azután csak kétféle határozat 
hozható. Az illetőt népfölkelési fegyveres 
szolgálatra alkalmasnak, vagy alkalmatlan
nak találják. A besorozottak bevonulására 
vonatkozólag később fognak intézkedni.

—  A csapatválasztási jog. A honvé
delmi miniszter némi korlátozással megadja 
a csapatválasztási jogot azoknak, akik ön
kéntes belépés utján az általános szemle 
előtt besoroztatják magukat. A közös had
seregnél s gyalogságnál és vadászcsapatok
nál nincs korlátozás, ide mindenki beléphet 
A lovasságnál ezredenként csak 9 embert 
vesznek fel. A tábori és hegyi tüzérségnél 
az 1873— 91. évfolyam közül nem vesznek 
fel senkit, az 1892— 1896. évfolyambeliek 
közül pótülegenként két embert. A vártüzér
ségnél zászlóaljanként összesen 15 embert 
vesznek fel, a vonatcsapatoknál osztályon* 
kint 16 embert, az árkászcsapafoknál zász
lóaljanként 12 embert, az utászcsapatoknál 
zászlóaljanként 9 embert.

—  Rendelet az önkéntesi kedvezmény
ről. A hivatalos lap múlt heti száma hon
védelmi miniszteri körrendeletét közöl, a 
mely az 1873— 1896. évig terjedő időben 
született népfölkelésre kötelezetteknek az 
önkéntesi kedvezményre való jogairól és 
azoknak érvényesítéséről intézkedik. Külön
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szól a rendelet az 1892—-1896. években 
született ifjak feltételes egy évi önkéntességi 
kedvezményéről, s egy második fejezetben 
az 1873— 1891. években született népfel
kelésre kötelezett egyéneknek az önkéntesi 
karpaszományhoz való jogosultságukról. A 
rendelet harmadik fejezete a behívott nép- 
fölkelök csapatválasztási jogának gyakorlá
sáról intézkedik.

—  Felekezeti iskolák községi segélye.
Adott esetből kifolyólag elvi szempontból is 
érdekes határozatot hozott a belügyminiszter 
abban a kérdésben, hogy a felekezeti isko
lák részesíthelők-e a politikai község részé
ről segélyben. A belügyminiszter kimondotta, 
hogy az 1868. évi 30. törvénycikk alapján 
nincs törvényes akadálya annak, hogy a 
politikai község a község felekezeti iskoláját 
segélyben részesítse akkor is, ha az iskola- 
fentartó a segélyezésnél régi gyakorlat jog
címére nem is hivatkozhatik. Különösen 
nincs elvi akadálya a segélyezésnek oly he
lyen, ahol a felekezeti iskola az egyetlen 
iskola, mert ott a politikai község ezáltal 
mentesül az iskola felállítási kötelezettség 
alól. Viszont az ily segélyezésből, mely a 
konkrét esetben az iskola építési költségei
hez való hozzájárulásból állott, nem szár
mazhat a községre állandó segélyezési kö- 
telezettség

—  Hadikölcsön heti fizetésre. A hód
mezővásárhelyi »Népbank« Horovitz Jakab 
hódmezővásárhelyi tanító kezdeményezésére 
hadikölcsön jegyzést heti részletekben is el
fogad. A feltételek a következők: Egy ko
rona heti részlet után 300 koronás hadi- 
kölcsönt kap a résztvevő, ha ezt a koronát 
5 éven át fizeti. A fél ez öt év alatt 260 
koronái fizet és kap érte 300 koronás köt- 
csönkötvényt. Ahányszor 1 koronát fizet 
valaki hetenként 6 évig, annyi 300 koronás 
hadikölcsönkötvénye lesz. Ha tehát valaki 
1 koronát fizet hetenként, már akkor 300 
korona hadikölcsönt ad az államnak, mert 
a »Népbank« a kölcsönt jegyzi és befizeti 
a 300 koronát az állampénztárba. A ki 
ilyen heti részletekben akar hadikölcsönt 
jegyezni, forduljon Horovitz Jakab hódme
zővásárhelyi tanítóhoz.

—  A háború. A szerb háború szédí- 
töen rohan a végkifej lés felé. A szövetsége
sek csapatai, dacára az iszonyú sárnak s a 
szerbek kétségtelenül vitéz s kétségbeesett 
ellenállásának, íeltartóztathalatlanúl nyomul
nak előre. A múlt héten Gornji Mihalova- 
cot, majd nyomban utána Kragujevacot vet
ték be. Ez utóbbinak mint Szerbia fegyver
tárának s fegyverkezési központjának nagy 
jelentősége van. Mint erődítmény is jelen
tékeny tényezője volt Szerbia hadműveletei
nek. Valósággal szfve a hadseregnek s mert 
a szövetségesek kezeibe került, nincs igen 
mire támaszkodnia a szerb hadseregnek, 
Mutatja Jagodina bevétele is, mellyel a sző 
vetségesek ismét egy nagy akadályt hárítot
tak el az Alexinác és NiS felé vezető útból. 
Karöltve működik a drinai hadsereg is, mely 
már Usicet bevette s utána Caéakot, melyek 
elfoglalása Kraljevot veszélyeztetik, melyet 
Niá elfoglalásával kapcsolatosan mint a kor
mány és udvar uj székhelyét emlegettek 
egy időben Ezzel egyidejűleg Montenegró 
ellen is megkezdődött a harc. Csapataink 
Antovac és Bilek felől már be is törtek 
Montenegróba s tovább nyomulnak elő a 
fekete hegyek sziklái között A bolgárok is 
jelentékeny sikerekről számolhatnak be. Pi
rol és Knjazevac bevétele után NiS erődít

ményeire kerül a sor, melyeket a szerbek 
kétségbeesetten védenek. Bár nincs igen ki
látásuk győzelemre, mégis ellentállanak ab 
ban a reményben, hogy kibuzzák valahogy 
az időt, mig az antantnak Salonikinál partra 
szállított seregeivel egyesülhetnek. Erről azon
ban alig lehet szó, mert nincsenek is any- 
nyian, hogy kilátással mérkőzhetnének meg 
a győzedelmesen előnyomuló bolgárokkal s 
szövetségesekkel szemben. Másrészről vasú- 
tak hiányában sem áll annyi idő rendelke
zésökre, hogy a szerbeket fenyegető ka
tasztrófát idejekorán elháríthatnák. Különö
sen azután, hogy a bolgárok már Kankan 
delent is elfoglalták s ezzel az összekötte
tést Szerbia s az antant között teljesen el
vágták. A veszedelmet Albánia is növeli, 
mely nemcsak a szerbeket fenyegeti, de a 
monlenegróiakat is megfélemlíti. Úgy Du- 
razzó, mint Skutari megunták a rájuk erő
szakolt szerb és montenegrói uralmat s ko
molyan azon vannak, hogy azt lerázzák. 
Az oroszok ugyan kísérleteznek a partra
szállással, de Bulgáriának feketetenger fe
löli partjai annyira meg vannak erősítve, 
hogy az orosz betörést valósággal illuzo- 
riussá teszik. — Oroszországban sincs több 
szerencséje az orosznak. Megállította ugyan 
úgy Hindenburgot, mint Linsingent, de óriási 
erőlködése mit sem használ. Ha megakasztja 
is azokat győzedelmes előnyomulásukban 
egy időre, a katasztrófát még sem kerülheti* 
ki. A Sienikovce в Cartorijszk mellett vívott 
gigászi harcok seregeink fényes sikereiről 
számolnak be. —  Az olaszok is megszakí
tás nélkül folytatják Görz ellen irányuló 
erőfeszítéseiket. A Plava ellen intézett táma
dásaik is kudarcot vallottak. E harcokban 
több olasz ezred létszámának felét vesztette 
el. — Franciaországban nem volt jelentős 
esemény, a Dardanelláknál sem, ahol uj 
harcra készül a szárnyraszeget antár.-t

—  Az újra sorozandó népftilkelók ön
kéntességi joga. Az 1873— 1896. évig ter
jedő időben született népfölkelésre kötele
zettek egyévi önkéntesi kedvezménye tekin
tetében a honvédelmi miniszter a hadügy
miniszterrel egyetértőig rendeletet bocsátott 
ki. A rendelet a népfölkelőket az 1892— 96. 
években született és 1873— 1891. években 
születettek két kategóriájába osztályozza. Az 
1896. évben született ifjaknak azt kell iga- 
zolniok, hogy a folyó tanévben valamely, az 
egyévi tényleges szolgálatra jogosított tanin
tézetnek legalább olyan évfolyamában álla
nak, amelynek rendes elvégzése alapján a 
véderőtörvény értelmében kiegészítő vizsgá
latra való bocsátására igényt szereznének, 
tehát legalább is a főgimnázium, főreális
kola, polgári iskola VI. osztályát, vagy más 
ezekkel egyenértékű tanintézet egyenrangú 
évfolyamát látogatják. Az 1895. évben szü
letett ifjak amennyiben az egyévi tényleges 
szolgálatra igénytnyujtó bizonyítványt ide 
jében meg nem szerezték, igazolni tartoznak 
azt, hogy a folyó tanévben valamely az 
egyévi szolgálatra képesítést nyújtó taninté
zetnek utolsó vagy utolsóelőtti évfolyamában 
állanak. Az 1893. és 1894 években szüle
tett ifjaknak azt kell igazolniok, hogy a folyó 
tanévben valamely fentemlített intézet utolsó 
évfolyamában állanak. Az 1892 ben szüle
tettek csak abban az esetben részesülnek 
egyévi önkéntességi kedvezményben, ha 
igazolni tudják azt, hogy az 1914. évben 
tartott bemutató szemlén alkalmasnak talál
tattak, fegyveres szolgálatra bevonultak és 
később, mint alkalmatlanok elbocsátattak s

igy a tényleges szolgálatra történt bevoná
suk folytán voltak abban akadályozva, hogy 
az egyévi önkéntesi kedvezményre jogosító 
teljes tudományos képzettséget még ebben 
a tanévben megszerezzék. Akik az egyévi 
tényleges szolgálatra képesítő teljes tudomá
nyos képzettséggel nem birnsk, az egyévi 
önkéntességi kedvezményben csak feltétele
sen és abban az esetben részesíttetnek, ha 
önkéntes belépés utján felavaltatják magu
kat. Hogy az 1895. és 1896. születési év
folyamba tartozó ifjak önkéntesi kedvez
ményben véglegesen is részesíthetők legye
nek, a kiegészítő vizsgálatot idő előtt is le
tehetik. Az erre vonatkozó kérvényt az il
letékes cs. és kir. kiegészítő kerületi vagy 
m. kir. honvédkiegészítő parancsnokságnál 
kell benyújtani. Az 1873— 1891. években 
született népfölkelésre kötelezett egyének az 
egyévi önkéntességi karpaszomány viselésére 
igénnyel bírnak, ha az egyévi önkéntességre 
jogosító tudományos képzettségnek birtoká
ban vannak. A kedvezményre való igényt, 
a népíölkelő bemutató szemlén kell érvé
nyesíteni élő szóval, a tanulmányi bizonyít
vány felmutatásával. Csapatválasztási joggal 
csak az bir, aki magát az általános bevo
nulásra kitűzött napot közvetlenül megelőző 
időpontig önkéntes belépés utján besoroztatja.

—  Állandó mozi. A Rákóci-utcai ál
landó mozgószinházban a mai előadásokat 
következő műsorral tartják m eg: Az örök 
béke (dráma 3 felvonásnan); Múlt és a 
jövő, a szezón leghumorosabb vígjátéka 3 
felvonásban s Hadi híradó (szenzációs harc
téri felvételek). Az előadások pont 5 és 8 
órakor kezdődnek

—  A hadi tízparancsolat. A német 
vonatokon utazók német nemzetiszin-szegé- 
lyes, feltűnően nyomtatot hirdetményt talál
nak a vasúti kocsikban. Senki sem tudja, 
hogy kinek a költségén nyomtatják ezeket 
a röpcédulákat. Cimük: »A hadi tízparan
csolat«, s tiz pontba foglalt tanácscsal lát
ják el a közönséget. A háborús tízparancso
lat igy szól:

1. Csak annyit egyél, a mennyi szük
séges. Kerüld a felesleges uzsonnát; s még 
a mellett egészséges is leszel. 2. Tartsd a 
kenyeret szentnek és minden darabkáját 
fordítsd táplálkozásra; száraz kenyénnara- 
dékból jóízű és tápláló levest lehet készíteni.
3. Takarékoskodj a vajjal és zsírral; a ke
nyérhez e helyett inkább szirupot és lekvárt 
használj. A zsir nagy részét eddig külföld
ről hoztuk be. 4. Ragaszkodj a tejhez és a 
sajthoz. Használj lefölözött tejet savót is. 5. 
Az ételeket erősen cukrozd, mert a cukor 
nagyon tápláló. 6. A burgonyát héjában főz
zed, mert ez húsz percent megtakarítást je
lent. 7. A sörből és egyéb alkoholos italok
ból keveset fogyaszsz. 8. Egyél sok főzeléket 
és gyümölcsöt; takarékoskodjál a gyümölcs- 
konzervekben mindaddig mig, a mig friss 
gyümölcsöt kaphatsz 9. Szorgalmasan gyüjts 
össze minden konyhahulladékot, ami emberi 
táplálkozásra nem alkalmas, de a mely ál
latok hizlalására használható. 10. Főzz és 
füts gázzal, vagy kokszszal.

Budapest, nov. 6 2 óra 20 p.

N i s  e l e s e t t !
Egy bolgár hadosztály be

vonult Nisbe.
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Kragujevac je propal.
Srbija na koncu svojega zivlenja. - Bulgari su pod Nisom. - Talijan je 
y u  proslim tijednu 150 jezer vojnikov izgubil. - Od rusa smo vu ok- 
tobru ober 40  jezer vojnikov, 23 stukov i 86 masin-puskih odzeli mi 
i nemei. - Pri Kragujevacu zarobili su 6620 srbov, zaplienili su 32 

stukov, 9 masin-puskih, 30 municionskolah i 45 cevi od stukov.

HaK stojino na tojnom poljn?
(M. J .)  i vu prodlim tijednu je céli 

svét na srbsko bojno polje gledal, ar vezda 
je najznamenitede to, kaj se tam pripeCa 
vu taboru. Da vidimo, kaj je novoga vu 
srbskim boju?

Moremo reói, da srbonr. jako zio ide. 
Vu prodlim tijednu su srbi takaj svaki den 
bitku zgubili. То рак niti jakdi narodi nem- 
reju podnaSati bez toga, da jim nebi kraj 
bil. Grob za srbski narod se кора i кора 
svaki den i jako blizo smo к tomu, da 
bude Srbija vuniSCena. Morti bude tuliko 
milodCe dobil, da mu jednu malu zemljicu 
ostavimo, gde bu se mogel potegnuti i pia- 
kati ov nesreCen narod, kojega su njegovi 
vodje i politiCari ta spravili, gdé su vezda. 
Ali, da mu Dunav, pák morje i к tomu, 
veliki dél njegvoga orsaga odzememo, to je 
svéta istina.

Nádi, nemdki i bulgarski vojniki pod 
jednom napreduju prama srdini Srbije. 
Prvoga novembra smo glas dobili, da su 
nádi deregi prevzeli Gornji-Milanovac varada. 
Drugoga. novembra su dodli telegrami, da 
su nádi Kragujevac varada i festunga prev
zeli i ovdi vnogo dtukov i drugoga oru2ja 
osvojili. Novembra 3-ga su nádi do CaCak 
varada dodli.

Tiraju nádi i nemdki deregi srbsku 
vojsku pred sobom. Srbi se braniju svom 
silóm, ali pred nadimi vojniki nemreju se 
niti odpoőinuti, ar jim nádi nedaju mir, dók 
jih nevunidtiju, ali pák jih iz svojega orsa
ga odtiraju.

Bulgari med tem-prama Nidu, vezJadjem 
glavnom varadu idu i za dva, tri dnevov 
budu i ov glavni varad odzeli od njih. 
Bude se dogodilo ono, kaj svéto pismo véli, 
da >koj oru2je prime vu ruke, on bude s 
oruÉjem vunidCen!« —  Srb je s orudjem 
zaklal nadega kraljiCa, pák bu i earn moral 
po oru2ju opasti. Srbska vojska vezda samo 
jeden put ima, da se Qslobodi od konaCnog 
propadanja. Ov put vodi med Crnogorske 
planine, gde se skriti more. Po tem putu i 
be2i vezda céla srbska vojska. Srbski kralj 
i njegovi ministri su vre na érnogorskoj 
granici, potrli s dudom i télom.

Drugi nad neprijatalj Calami i izdajica 
talijan je vu prodlim tijednu svoju célú 
jakost na kocku del. Dva tijedna dugó je s 
velikom i strahovitom silóm strelal na de- 
kunge nadih vojnikov. Kugle su padale, как 
toCa i gda je misül, da se je njihov dturm 
dozrelil, s bajonetom su vdrli na nade voj- 
nike. Ali zabadava ! Nádi su lalijana preob- 
ladali. Stopetdesetjezer vojnikov je izgubil 
talijan vu tih dva tijednih, ali niti korák 
nije mogel naprej dojti. Kaj bude goder 
delal, nikaj nebude dostigel, ar nádi magjarski, 
tirolski i horvatski vitézi nepoznaju dalu, 
gda je svétu meju domovina braniti treba. 
Talijan je zbog toga barem nekakvoga nap- 
redka dostignuti hotel pred zimom, ar prek 
one planine, kője su na granici, gda je ve
liki snég, z& nikaj nije moéi prek dojti. 
Njegovo strelanje i njegovi dturmi su poóeli 
menjkati i henjati, vu najnovedih vremenah, 
ar je zadnjih dnevov veliki snég opal na 
granici. Sve se tak vidi, da bumo mi poCeli 
za malo vréme nad njega ili, gda bumo z 
srbi gotovi, pák budemo mi od njega od
zeli tuliko zemlje, kuliko smo mi njemu od 
ju2ne Tirolske hoteli dati zabadava, gda 
smo vu stiski bili.

IzraCunali su, kaj su nádi neprijatelji 
izgubili vu prodlih tijednih. Zeznali smo, da 
su lalijani 150 jezer, srbi 25 jezer, vojnikov 
izgubili vu prodlim tijednu. Od гиэа kojih 
je najveő, su nemdki i nádi deregi vu me- 
secu oktobru odzeli 244 oficirov, 40 949 
vojnikov 23 dtukov i 86 madin-pudkah.

GrCka i Rumunjska —  i to je zname- 
nito, —  vezda bolje s nami dr2i, как gda 
predi. Jod nije napal niti jeden ov orsag s 
oru2jem na nade neprijatelje, ar to niti ne- 
potrebujemo od njega. Ali dosta je to znati, 
da se nemamo kaj bojaíi od njih, nasuprot 
moremo se zauíati tak vu GrCku, как vu 
Rumunjsku

Francuz i englez bi rád svojimi deregi 
na pomoC iti srbu, ali daleko Ie2i Francuz- 
ka, pák Englezka od Srbije. К tomu jód, da 
Irancuzki, pák englezki deregi bi samo prek 
GrCke mogli vu Srbiju. Grk pák neCe to 
dopustiti. Ako bi pod silóm ovi to napravili, 
moguCe, da budu grCki deregi na nje na-

valili. Dók se ovi zmed sobom naravnaju 
srbu bude vre kraj.

Vu Francuzkoj i Talijanskoj se pod 
jednom glasi di2uju, da Ы se s Cim predi 
mir sklopil. Vnoge francuzke i englezke 
novine pideju 0 miru. Так i vu Russiji. 
Ali ovdi, koj mira hoCe, ga vloviju, pák ga 
vu redt deneju. Mi mislimo, da budemo 
mi i nemei mir diktuvali nádim neprijatel- 
jem, da budu na Cisto preobladani. Predi 
nemre mir biti, dók nisu nádi neprijatelji 
tak poluCeni, da jim petdeset lel dugó ne 
dojde na pamel, da opet labor podigneja 
proti nam. Kaj bi hasnil takov mir, vu 
kojim bi se neprijatelji tak ojaCili, da bi 
za tri, Cetiri létah opet tabor hoteli voditi. 
To je zrok tomu, da se pri nas, pák vu 
Nemdkoj jód negovori 0 miru.

Ratna posudba.
Svaki podtuvani Citatelj dobro znade, 

da je za rat vnogo penez treba. Za oprav- 
lanje vojske ; na hranu, dtuke, pudke. oru2je, 
municiju i drugo svakojaCko ratno sredstvo 
su mno2ine milijuni potrébni. Zabadava 
iniamo dosta soldaCije, zabadava je njihova 
ve2banost, odudevljenje, hrabrost; lo sve s 
naj izverstnedom vojnickom znanostjom vu 
kvar zgine, ako orsag néma dovoljno pe- 
neze. Gizdavo naduti engleski ministerelnök 
je rekel : On orsag bude zadobil bitku, ко* 
jemu zadnji miliard ostane.

Poldrugo leto je predlo, de mi s nádim 
diénim saveznikom, sa zmoCnim i naobra- 
2enim nemcoin naproti nebrojenenimi nep
rijatelji stojimo, i veselo vidimo, как nade 
hrabro vojníctvo neprijalelja na sve strani 
tuée. PriréC véli : »Pomori si sam i Bog ti 
pomore.« Hvala gosp. Bogu, pomogel nam 
je, du2nost je da i mi priskoCimo na pomoC 
nadoj ljubeznoj domovini, koja se ve kam 
drugam hoCe vteCi, kaj к svojoj deci, kője 
ona hrani. Hvala SvernoguCemo, dragonul 
Bogu, mi od strahote, pustodenja, piaca, 
glada velikoga tabora nikaj neznamo, zalo 
odprimo 2epe, ladice s kim vekdom oda- 
nostjom i aldujmo na oltár nade predrage 
domovine, za nade soldate, i po njih za 
nadu slobodCinu, i bla2enu dojduCnost.



Vnogo vrédni purgari imaju novae vu 
ladici, ili vu Sparkassi, pák ipák nésu ho* 
teli biti délniki vu tóm orsackom gibanju 
Zakaj? Zato, ar su né bili zadosta upuCeni. 
Stvar je sledeCa. Kad je mir, onda orsag 
vu drugih orsagih poi?Ce bogatade pák na 
posudu vzeme od nemdkih, francuzkih, 
englezkih, amerikanskih miliardudov peneze.

Ve smo od nepriateljov obkoljeni, du2ni 
smo si sami pomoCi. Daklem drSava daje 
van 50, 100, 1000, 5000 i 10000 korun 
obveznice, na kője svaki él о ve к po mo- 
guCnosti biljeáiti mora. Gdga ? Vu koji god 
áparkassi, podti, hitelszövetkezet, i tak dalje. 
Na svaké 100 korún se plati 97 K. 10 fil- 
lérov do 30 ga oktobra, od 30-ga oktobra 
do 17-ga novembra se plati ua 100 korun 
97 Korun 4-0 f. Daklem koj 200 K. biljeii 
plati 194 К 80 f, na 300 К plati 292 K. 
20 f., na 400 K. plati 389l60 K, i t, d. Na 
izplaőeno svotu svaki kvitanciju dobi, koju 
zameni za obveznicu, kada ju drdava nje- 
mu poále.

Vu ime zakona dobi svaki vlastelin 
öve obveznice 6% na sto, pol debi sva ко 
lelő 1 ga majuöa, pol, tojest 3 korune od 
100 pako I ga novembra. Na obveznicu, 
makar od 50 K. ili miliőn korun, se ne 
plati nikakva porcija, niti procent. Obvez- 
nica vala svakde za kauciju, ako tko lici- 
tera. Ako su komu novei potrebni, nemora 
obveznicu prodati, nego dobi na nju pov- 
rednosti novae vu svakoj Sparkasi, bez ve- 
kslina, bez obligatorije. Nemű je treba ke
zes, ne Stemplin. Za obveznice orsag ran 
tak dobro stoji, как za banjke, jer i banjke 
su ne drugo, как obveznice, kője svaki 
Clovek s gotovCinom zameniti more. Tu 
néma straha, da bi komu penezi zginuli, 
dapaée segurnede su spravljeni, nego vu 
lad ci. Vu litanijah molimo dragoga Boga, 
obrani nas od nepriatelja. Daklem imamo 
njih dosta, dudni smo si pomoCi onda, kada 
nam véé gospodin Bog pomogel i blaiena 
devica Marija, zagovomica Magjarskoga 
orsaga

Najvekda nesreéa i nevolja more dos- 
tiCi né samo nas, nego i nadu decu, jód i 
vnukové vnuke, ako se ne po2urimo bilje- 
2ili i s greánom nemarnostjom jód podpo- 
moremo nade nepriatelje, kojí nas na svaki 
naCin ponidtiti oCeju. Fromislimo si samo 
to, ako bi to nepriateljem nadem uspjedilo, 
koliko bi banjke bile vrédne vu ladici? Koj 
ratnoposudbu biljeii, podupira nade vojnike, 
nadu dojduCnost, a poleg toga ne da bi 
kvaruval, nego i hasén ima. Nije dosta, da 
samo bogatadi daju svoje jezere, sada svaki 
domorodec mora alduvati. ar domovina 
naáa je né samo bogataéki jud, nego 
i nad.

Svaki Clovek se more pri gosponu na- 
vuCitelju, notarjudu, ili plebanudu opitati 
otoj stvari i svagdi budeju zadosta i lju- 
bezno naputka dobili.

Poiurite se biljeiiti. Najte premidlja- 
vati. Moguöe, kaj dénes s neverovatnostjom 
zamudimo i porudimo, zutra veö viti dese- 
tostrukom silóm, i nakanjejem ne pop- 
ravimo.

Dajte vaäi deCici jeden— dva sekser, 
nek neseju vu Skolu svojemu g. navuCitelju, 
koj bude öve novee na on isti oltár polo- 
iil, za koj vi biljeiite. 1 deca naj budeju 
délniki, naj i ona imaju lépi spornen, kada 
nam iz vedroga neba toplo sunce mira,
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ereCe, sloboStine i blaienstva bude svetle 
trake sijalo.

Biljeiite zaufano, jer koj svoje nepot- 
rebne novee sada za Iramom, v ladici ili 
vu Sparkasi Cuva, ili skriva onda, kada je 
naSem soldatom potrébna topla, krépostua 
hrana, oprava, municija, orudje, greSi, jako 
greSi, ravno tak, как on soldat, koj svega 
ima, pák pred neprijateljom oruije vkraj 
hiti.

Megyimorci ! Hrabri odvetki naSih ju- 
naCkih vojnikov bivSi megjimurskoga gospo- 
dara, Zrínyi Miklósa, najte promiélavati, ne- 
budite neverojatni, nebojte se, biljeiite za
ufano i svemoguCi Bog nam bude blagoslo 
vil naöe odlikovanje na dobro.

P a ta k i V ik to r .

Srbska tragédia.
Так pokaju nemSki, magjarski i bul- 

garski Síuki po srbski zemlji, как dabi 
pevei pévali, gréSnik sad dobi kaStigu. Sr- 
biji veC nepomore CloveCja jakost, ovaj 
gréSui orsag je veC propal, veC mu savez- 
niki nemreju pomoCi drugo, как milovati 
ga. Englezi vu orsaCkim spraviáCu veC su 
spriCavali Srbiju, ruski car jedno palaCu je 
Senkal KaragyorgyeviCsom, da budo imali 
kam glavu si dőli deti, talijani niti Cuti 
neCeju od nikakvoga roda i samo fran- 
cuzki krv prelévaju vu Srbiji, okolo Var- 
dara, ali i njih ga tak malo, da slém 
ravno nikaj nemoreju srbom pomoCi.

Med tern toga рак srbske linije jedna 
za drugom prepadne i srbi sveposud mo
raja retirérati, makar se как gud hrabro i 
viteZki braniju. Bulgarci célo ishodno liniju 
su zavzeli i od Brza Palanke do Pirota na 
céli orijaSki liniji zbili su srbe i sveposud 
proganjaju pred sobom neprijatelja. Jeden 
drugi bulgarski Sereg pák, koj je Üsküba zav- 
zel, neprestalno ide do Albanije, da i od 
juga zapre smrtno kolo okolo Srbije. Med 
tern toga рак nádi i nemSki Seregi od sevra 
i od zapada napreduvleju po srbski zemlji 
i od vure, do vure s mirum je menjSe kolo 
i menjSi falat zemlje, gde bi se srbi braniti 
mógli. Na romanski granici pák pel turskih 
Seregov stoji i pazi na Bulgariu, da nebi 
Romania iznenada na Bulgariu se navalila.

íz srbskoga soldaCkoga zapovedniCtva 
je doSel glas, da srbi nebudo mogli se dugó 
braniti, jerbo svakojaCke potrébne stvari veC 
menjkaju, najmre pák némaju pikeCega 
drota, bez kojega denes skorom néje moCi 
bója tirati.

Da su savezniki vu Saloniki poCeli 
vojsku spravlati, da odonud idejű Srbiji na 
pomoC to je sam Putnik vajda tak rekel, 
da to néje nikaj drugo как jedna soldaCka 
komedija, jerbo savezniki né samo da ne
moreju, nego niti neCeju na pomoC biti 
Srbiji. Na zadnji skupeini, Pasics minister 
predstavil je, как stoji Srbija i vu kakvim 
polodaju je. Pital je ablegate, kaj hoCeju 
rajSi, predati se ili pák slavno smrt pod- 
nesti. Svi su tak odgovorili, da rajSi smrt 
podneseju neg, da bi se predali. Sad je sa
mo to pitanje ili i srbski narod i Sereg tak 
misli i ali mu bude vola bez svakoga cila 
smrt podnesti. Sve jedno, как gud su vu 
skupCini odredili, Srbiji se preblidava zad- 
nja vura, tragédia Srbije za malo vréme 
zakljuCila se bude.

Srbske novine same pideju, da srbski 
narod mira hoCe, jerbo svega su se veC

navolili, kaj mi njim i verujemo im veC 
Cetiri lét podjednoma je srbski narod vu 
boju. Srbski vojniki takodjer su veC né 
tak hrabri i némaju veC takvo volu voju- 
vati, .kak su od poCetka bója. Vidi se to i 
stoga, da srbski plezérci kad ozdraviju, ne- 
daju se vide na front Vu Srbiji samo od 
Cetirinajst lét mlajdi i od destdeset lét sta- 
redi su samo doma. Srbi sami vide neve- 
rujeju, da bi Srbia vide gda prebudila I 
gori stala.

2ivid vu Srbiji je takodjer veC strabo- 
vitno dragi. Kilo mesa dva dinara kodta 
(Jeden dinar po nadih penezah broji 95 fii.) i 
to samo na tijeden jedenput je moCi dobiti. 
Kilo kruha kuruznoga jeden dinar kodta. 
Poleg svega toga рак srbski narod nikaj 
neCe Cuti od tóga, da bi se s Bulgarium 
naravnali i pomirili. Tomu pák su zrok 
oficiri, koji i denes jód kraljujeju nad 
narodom.

Antant takodjer je jako straho i nezna 
kaj bi napravil i kaj se bude pripetilo, kad 
Srbiju do kraja zbijeju. Kad budo Srbijom 
gotovi, antant dobro zna, da tarn jeden 
veliki Sereg se bude oslobodil, kojega od- 
mah na drugi front budo poslali. Vu Srbiji 
dosta soldaCije ostane, ako bulgarci i tur- 
Cini tam ostaneju, nade derege pák ili proti 
Russiji ili pák proti francuzom podleju, da 
jedenput i tam sgotoviju.

Vu Italiji su takodjer straho, jerbo tak 
misliju, da za Srbijom Italija dojde na red 
i da ji nebudo denkali izdanje. Svrho toga 
je Cadorna zapoCel strahovitno ofenzivo na 
Izonzo frontu, da bi jód pred zimum mo- 
gel negdi nadega íronta predrti i vu Austriu 
vudriti. Как znamo nádi su veC strahovitno 
kervavo nazat zbili i tretju talijansko ofen- 
zivu i sad samo menjde bitke trajaju. Tali
jani su straho, da zimski boj po talijanski 
zemlji dokouCa. Ravno zato né su ételi 
niti jednoga vojnika Srbiji napomoC dali.

Kam se budo nádi i nemdki deregi 
obrnuli, naravno to néje moCi znati. Samo 
tuliko napré znamo, da jedenput vu Srbiji 
svoj posel zverdiju, kam gud se budo obr
nuli, tam za neprijatelja nebude dobro.

Srbska tragédia za nekoliko danov 
dokonCala se bude. To je sudbina grédne 
zemlje.

broj 45.

Kragujevac.
Novembra 2-ga vjutro med sedmom i 

osmom vurum Kragujevac je propal i denes 
nade i nerndke zastave se vijaju na kragu- 
jevackim arzenalu i na kasarnah. Kövess 
generala Cete su ovdi strahovitno zbile erbe 
i vu ruke njim je dodlo dvajsti oficirov 
6620 erbskih zarobljenikov, 32 dtuki, 9 
madinpndke, od 30 vide municionskolah,4& 
cevi od dtukov, jedna elektriCna madina, 
vnogo municije i puno pedickih pudkih. 
Veselo je to nam prejavil vu ovi mali pri- 
javi Höfer general.

Dakle né su pomogli Kragujevacu niti 
oni dvajstiCetiri komadov dvajstiosem cen- 
timeterni Ereusot zvani dtuki, kője su njim 
lani francuzi pred bojom tri mesece poslali 
i kője su srbi s velikom paradom na kra- 
gujevacke dance potegli i tam sloéili. Jaku 
su srbi zaufani bili, da ovi dtuki dosta 
moCni budo za Kragujevac i ako se ovi 
dtuki oglasiju, nádi bes pameti budo 
pobegli.

Denes veC nade zastave se vijaju vu



K ragujevacu, k ője  to alan ieou jeju , da naäi nikud nikam  nebudo m ogli i na ov i о к о - rendu je  dal iako
Stuki eil itak boläi как francuzki ili erbski, lici naj predi bi niim  mogli francuzi 1 eng- g o n  skoCila. Naj hnjöi duhan fuot je  koä- 
svedoCUu da naäe bajonete su jakäe, naj- lezi iz Saloniki na pomoC dojti. tal 1 form t 4  krajcarov. P n n as  je  puno
m re pak zlam enu jeju , da naäi soldati su Srbi dakle joä  nekoji dán retirérali bu- foleäi bil. PoCeli su ga ävercati vu Austnju. 
p u n o  hrabreäi i viteSki, как srbi ili fran- do i nebudo se vu vekäe bitke pustili, da Orsag je na granice finance peäiCke i ko|e- 
cu zi, koji su vu kragujevacu imali vre- njim  friäke Cete ostaneju na on dan, kad nike nastavil K oga su prijeli odm ah su ga
m ena naáe soldate spoznati i tak poá- se odluöna bitka zapoCela bude. N apré je vu tam nicu hitili, duhana P»k su zei,. Svaki
tuvati videti, da Niáa spraznili i ostavili bu d o s sóidat, koj je  Svercara p n je l 20 cekinov

. , , l -a a j  célom  M orava liniju, jerbo ovdi se niti ne- nagrade je  d ob iI, tak od jer i i rocente. Vréd-^ • h t t s r s :  « " ■ * •  д А ’ м  -  -  1 » < •  « 7
W til :n hllHft vnniAtili Joä ie avét névidei N,s lm,Ju z8ubib- — Kuliko m u n ic ije  p o tro s iju  vu
takvo proganjaje, kakvo sad traja vu grés- Srbski äere« bez «>.«• bef  ' 'J® b o i u ?  K “ lik0  "un icije  ee PotroSi vu ovim
ni Srbiji. Sad zasluii i dobi avoju aasluieno na poldan i aamo miali, da moguCe mu 9Vélnim boju vldl se ,* ovoga maloga la- 
kaflbgu Srbiju vuniätili budo i nigdar viäe bude na Pr.rt.na frontu postal. . tarn ae kali< i 87o _ 1 8 7 1 g a  leta vu francuakim-
nebude tak kraljuvala na Baikanu, как je bramb; Zabadav s. to m!a' ,' “  Srb!’ pruakim boju od obedvé atrani sveakupa
do vezda. ma,e Cete- k0.)e lz Sal0" 'kl boCPJU nj,ní  n* 827 jezerput su s ätukov strelili, vu deneä-

л , . , pomoC iti, nebudo mogle za vremena dojti, n;im boju pak juniuäa 17-ga, dakle samo
Od savezuih äeregov tak je vu kolu pak ako bi j doäle gtém Srbiji veC nemo- ;eden dan franCuzi su 300 jezerput spro-

doäla i tak je vu kolu zet., как zajec i reju pomoCli. fili ätuke Tristojezer kugljih Cetiri i pol
podjednoma ide okolo nje skup ovu kolu Srbi|j 8U veC poceli na 8prevod zvo- mjjjjun kilogrammov va2e, äest vlaki su 
Konec samo to more biti, da ah se predaju, niti j mi 8nasemi savezniki za kratko vré- vozili na bo;no po)je \ 9 mj||jun 375 je-
ili 8V1 smrt podneseju ili pak kaj je jed- me ,ak ju vu grob poloäimo, da njemu zer korun je ova igra ko§tala francuze.
nomu oreagu najbolje ápotlivo, vun od grégno téIo veC nigdar ae nebude iz 0voga '  . . . .
be2 iju iz svojega orsaga, ako budo samo oba cor; 9ы 0 —  12 zm enk ih  s tu k o v  s m o  dobili
mogli. Srbija ,j je zasluZila, i niäti za njuse vu Kladovi. Savezni nemäki i naäi äeregi

Petsto lét su turiini vladali Srbiju i nebude äaluval. na roman-srbsk.m hataru zavzeli su Brza-
kad je nazat zadobila svoju sloboäCinu, --------------  Palanka obcinu. Naäe . bulgarske patrole
stém néje poiela svoje kulluralne posle „  . .  T„  W A V n «  A «  ovdi 9U 9C Pervic skuP kiäle Brza^alanka
odgajati, neg dan, na dan je veliki gréh jNUVUIj A ^  na dvanajst kilometrov je dalko od Klado-
délala. Iz kragujevackoga arzenala je poöila ve  ̂ ^°iu 9U naäe Cele za^obile i tarn dva*
vun ona skrinja, koja je céloga svéta vu —  Kuliko festungov smo zavzeli? najst imehkih ätukov i vnogo municije zap- 
plamen spravila, jerbo vu ovim arzenalu Viteäki naäi i savezni nemäki äeregi od po- lienile. Strahovitno je vaZno to vu s vét- 
8u delali one bombe, skojemi je Princip i Cetka bója s vun Srbije, ove festunge su nim boju, da su se naäe Cete s bulgarskami 
njegvi pajdaäi vu zrak spustili céloga svéta, zavzeli : skup sklopile. Safi naäi, nemäki, bulgarski i
kad su se vu Serajevi na pijacu sproäile. Na zapadnim bojnom polju: (1914-ga leta) turski äeregi vu jedni liniji stojiju od Ham- 
Odovud su doäli oni revolveri skojemi su 1 Augustuäa 7-ga : Lüttich. burga do Bagdada, koj je dalko vu Aäiji.
naäega kraljióa i njegvo plemenitu äenu iz 2. Augustuäa 26-ga : Namur. Ovu liniju veC antantiäti nebudo mogli
svéta spravili. Poleg ovih bombih i revol- 3. Augustuäa 26 ga : Longwy. zméáati ili pretrCi.
verov mora se tuliko neduäne krvi preljati. 4. Septembra 8 ga : Maubeuge. —  Bezi srbski §ereg. Srbski kraljiö

Sveto pismo tak govori, da koj sablju Oktobra 5-ga Lille. tri generale je poslal vu Cettinje, da se
podigne, on od sablje pogine. Ove réői s 6. Oktobra 9-ga : Antwerpen. Item dospomeneju, как bi mogel srbski äe-
padaju na Srbiju, jerbo ona je sablju po- Na ishodnim bojnom polju po gorlicei reg vu Montenegro vujti. Dakle srbi jako
digla, ali i ona od sablje bude poginula. To bitki: (1915 ga leta) se spravlaju, da orsaga svojega ostaviju i
zahtéva célé Europe mir, naäa monarchija, 7. majuäa 7 ga : Libau. da njjm cgj0 vojsku nebi mi i naäi savez-
najmre pak Magjarski orsag i céla civilize- 3. juniuäa 3 ga : Przemysla nazat. njkj vlovili.
cija, koja nemore med sobom divje i zgra- 9 juliuäa 23 ga : Kozan. —  M alo s tu k ov  imaju ruse. Rusi
beZlive stvari terpeti. Propadjeni Kraguje- Ю. juliuäa 23 ga : Pultusk. vu volhyniainski bitki nezmerno ätukov,
vac je velika kaätiga srbom, nam pak za- H  augustuäa 5 ga : Varsó. maäinpuäkih i municije su к várni bili, svr-
dovoljäCina. Na kragujevackim arzenalu 12. » 5 ga : Ivangorod. j10 toga rusko zapovednifitvo odredilo je,
naäe zastave se vijaju i razglaäuvaju, da 13 » 8 ga : Sierock. da svakoga ätuka do zadnje kaple krvi
Srbija vuniäCena bude i opet mir bude 1^ * 8 ga : Zegrze. moraju branili. Ruska ofienziva je veC pos-
nastal na svétu. 1 -̂ * 9 : Lomza. tala vu Volhvni. jerbo nezmerno velikoga

Dakle propal je Kragujevac i stém l ß- * l i g a :  Vilna. zgubicka su imali. Sad mi i nemei 344
naj vekäi srbski arzenal je nam doäel vu 17 » 18-ga : Kovnó. jezer kvadrat kilometrov ruske zemlje ima-
ruke, slavni naäi äeregi pak su veC i od 18. » 20-ga : Novogeorgiewsk. mo vu rukah
Kragujevaca na poldan stojeóih bregov vun l 9- * 21-ga : Bilszk. —  Tr et ja talijanska offenziva. Od
zbili i neprestalno napredujeju po neprija- 20. » 23 ga : Ossoviec. tretje talijanske offenzive neutralne novine
teljeki zemlji. Vu ofenzivi, koju smo proli 21. » 25 ga : Breszt-Litovszk. 0vak piäeju : Na Isonzo irontu od Montfal-
Srbiji zapoCeli, Srbija je veC prék petdeset 22. » 27-ga : Olita. cone do Tolmeina najmenje dvajstipet divi-
jezer soldata zgubila vu mrtvih i vu ple- —  D ragoca  pred stopetdeset lét- zijih, popriliki petstojezer vojnika je vdiralo 
zéranih, к tomu pak savezni äeregi néz- ml. Negdaánja pisma nam kaieju, как je na naäe pozieije. Najmenje sto petdeset je- 
merno municije, oruäja i drugih bojnih sve fal bilo prveäo vréme. 1758 ga leta zer, dakle jedna céla tretja stran talijans- 
stvarih zadobili, od srbske zemlje pak jeden malo vina je zraslo i malo kruha ga bilo. koga äerega, mrtvih lefci pred naäemi äanci, 
fertal su veC obstrli. Razmi se, da i bul- К lomu je doäel boj i »strahovitna drago- ili pak kakti plezérani voziju se vu Tali- 
garci su vun zell svoj rés, najmre pak vu Ca.« Dervenjka äita (61 i pol liter) 3 fo- jansku Vu prvi i drugi Isonzo bitki dvésto 
Macedoniji, koju su véé s korom célo zav- rinte je koätala. Takodjer strahovitna dra- jezer vojnika su zgubili talijani. Vu tretji 
zeli, za sobom su ostavili Pirot i Béla Pa- goCa je bila i 1770 ga leta poleg hude le- puno vekäega zgubiCka su imali, jerbo du- 
lanku i neprestalno idejű proli N äu. tine. Zob 1, jeémen 2, äito 3, päenica pak 2e vremena je trajalo i viäe njih ga na-

Teäko je sad nam to povedati, как 4 forinté je koätala na dervenjke. Vu Síié- zoCnih bilo. Talijani najmenje jezero petsto, 
dalko budo srbi retirérali.gdese budo skupljali ziji, Muravi i vu Ceskim joä vekäa je bila dvé jezero ätukov su imali. Talijani vu na- 
i gde hoCeju joä jedno odluéno bilku poCekati. dragoéa. 1757 ga velika suäa je célo leto rodu i vu munieiji tak velikoga zgubicka 
Vu Morava dolini neCeStefanovicssrbski vodja bila i malo zrnja je zraslo, ovu leto jedna su imali. da tak hitro nebudo mogli joä 
i general postati i tarn äerrge joä jedenput védra moäta (56 litrcv) 3 forinté je koätal. jednu offenzivu zapoCeti. 
proti nam nastaviti. Srbski äeregi koje naäi 1769 ga leta gospoCija po dva forinté je Na bonzo frontu vu tretji offenzivi 
i bulgarski äeregi proganjaju, proti Pristini trZila klafter drv. 1762 ga leta jeden ter- naäi su glavnoga talijanskoga äerega zbili. 
retiréraju i как se vidi na oni okolici ho govec za 12 réfov platna odpuetil je svo- Na Krn brég devet vojnih sborov je iälo. 
Ceju odluCno bitku imati. Ovdi su najmenje jemo du^niku 3 forinté duga. 1764 ga leta Dakle ovaj «ereg koj je ovdi proti naäim 
straho od toga, da je tak obkolimo, da1 auatrianski kormán za poldrugi milljun na Seregom vojuval, najmenje tristojezer puä-
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kih, 1300 taborskih Stukov i 180 Smehkih 
Stukov je brojil. Na tirolskim frontu opet 
je 150 jezer talijanskoga soldata stalo, koji 
su 200 menjsih i 100 Smehkih Stukov 
imali. NaSi hrabri i viteSki soldati opet su 
pokazali svéto, kaj su moguóni napraviti. 
Vu ovi offenzivi prék 150 jezer talijana su 
postrélali s vun toga рак su tri jezero 
dvésto njih zarobili.

Strahovitne bitke su mogle tam biti, 
za kője Höfer naS general зато luliko je 
javil, da talijane na céli liniji nazat su zbili.

Pri Görzu joS traja bitka vu koji su 
talijapi samo jeden dán od svakoga regi- 
menta polovicu zgubili bez toga, da bi od 
naSih зато  jednoga jarka bili mogli 
prevzeti.

— Nase éete ulazile su vu Uzicu.
Vu Montenegro poslane naöe Cete sa Stur- 
mum su zavzele od Aftovaca na poldan 
na neprijateljski zemlji stojeCi Babija brega 
i druge tri brege, gde 9u Cmogorci dobro 
bili za Sancani i skriti i gde su se monte- 
negrovci jako branili. Na Babija bregu jed
noga dvanajst centimeternoga Stuka su naSi 
zadobili.

Vu Srbiji vojuCih Seregov jeden dél 
ulazil je vu Usicu. Druge Cete od CaCaka 
na poldan stojiju vu boju.

— Pri Le§kovacu se skupljaju 
srbi. Bulgarci pomalem idejű proli svoje- 
mo cilju. Od Vranja proti NiSu kre Seljez- 
nice na obedvé strani zbili su iz Sancov 
srbe Neprijatelj pri LeSkovacu se skuplja, 
da tam próba joS barem jedno malo i 
kratko vréme se braniti. Bulgarci silno 
proganjaju srbe i med tern toga nezmerno 
municije i svakojaökoga blaga njim je doSlo 
vu ruke S vun toga рак, как to sluSbeno 
javiju, do vezda najmenje osem— deset je
zer srbov su polovili i vu bulgarsko su- 
ianstvo odegnali. Bela-Palanka je takodjer 
bulgarcom vu rukaj.

— Pri Bieniavi zbili su ruse. Na 
Stripa liniji joS podjednoma trajaju bitke. 
Neprijatelj jedno noC iz nenada s velikom 
moöjom je vu naSe jarke vudril. Kad je 
naSa rezerva dosla, nazat su vun zbili ruse 
i dvé jezero njih zarobili.

Od Bieniave na sever stojeCi Siemko- 
vic obeini velika bitka je bila i nazadnje 
naSi su гиэе iz obCine, takodjer i s jednoga 
marofa vun zbili. Ovdi su pet oficirov 
660 rusov vlovili i tri maSinpuSke zaplienili.

— Srbski kormán vu Montenegró 
bude i§el. Srbski kormán prosil je mon- 
tenegrovskoga kormana, da naj njim do- 
pusti konzulátusé i céloga srbskoga kor
tana vu Montenegro prenesti. Monteneg- 
rovski kormán joS néje na ovu proSnju 
odgovora dal, ali как se Cuje, dopustil 
bude to.

— Nis je pogubleni. Athenske novine 
piäeju, da srbskim Seregom skup i NiS je 
véé pogubleni. Za nekoji dan srbski Sereg 
nebude na svoji domovini stal. Kaj bude 
za tern doSlo, to popriliki veC svaki zna.

— Nasega §erega cilj. NemSko, 
austria-magjarsko i bulgarsko soldaCko 
zapoveduiCtvo takvoga piama ima, da zapre 
puta pred srbskim Seregom i da ga nepusti 
dalje na poldan. Srbi pak naprotivno tak
voga cilja imaju, da skim predi i skim 
veksim Seregom i2; kola vun vujdeju, i da 
se na novaj pozicijah sloSiju. Grki tak 
misliju, da stoga nikaj nebude i da naSi 
njim predi puta zapreju

broj. 45.

— Ruski zgubicek oktobra me- 
seca. Vu ishodni Galiciji, tojest na ishod- 
nim bojnom polju samo naSi Seregi polo
vili su oktobra meseca 142 oficirov, 26 
jezer rusov, zaplienili su nadalje 44 maSin
puSke, jednoga Stuka, tri aeroplane i vnogo 
municije.

— Proti Monastiru se prebliza- 
vaju bulgarci. Times novine javiju iz 
Athena, da bulgarski Sereg od Köprüti proti 
Monantiru se prebliSavaju i doSli su veC 
do Babina brega. Srbi su se proti Prilep i 
za Monastir potegli i tam Cekaju bulgarce, 
koji za segurno nebudo premudni i nebudo 
dopustili srbom, da je dugó Cekaju.

N a TaliJansAo/gran i d .
Dobri Boze svemoguci!
Pisem ov list putujuci,
Poslem v Csáktornya v novine,
Ka nam vnogim srce gine.

Göri srno na jednoj brdi,
Vanjkos z glav je  kamen trdi,
Ifvala Bogu, da je zdravje,
Dobro je  i kamen zglavje,

Ne zbiramo mesto puno,
Kakti rubce vu stacuno,
Svako mesto nam je  prava,
Gde se god nasloni glava.

Vec sem v redu na vedrini',
Kak je  negda na blazini,
Na me pa da z vedra rosa,
Ne mi hunjavica s nosa.

Gde god tél о si рос ine,
Ko trpi zbog domo vine,
Na Rokovo preslo lé to,
Kak je télo pred smrt deto.

Ne sam misül ovo lani,
Gda sem v tabor bil p ózva ni,
Kaj bi zivel bil tak dugó,
Milosca je  vék pri Bogu.

V Starom Brodu ogenj prvi,
Gde je  zteklo dostig krvi.
Srbi se tam spominaü,
Da je  na то vun ztirali.

Zdehnul sam si na glibokom,
V sivo nebo na visokom,
Miü Boze nam pomori\
Kaj zidjemo na breg gori.

Misül sam si, junak mladi,
Jer sem ne zna lka j je d zadi, 
Kugle cure, как deidj zraka,
Kaj pak jós za bregom caka ? ! '
Gda smo gori na brég zasli,
Puno smó j e  mrtvih na síi,
V jarku su i iivi bili,
Kleéec su se nam moliü.
Po horvatski sem ga pital,
Kak ie bombe med nas hital?
Dali su njim za pokoru 
Tam na mestu na vrat znoru.
Pomoci njim ga ne bilo,
Na bor s njimi, na vesilo,
Gda su vmrli, kaj smo znali,
V zemlju smo je  pokopali,
Potlam odnut na Ku/isce,
Gde nesam bil nigdar josce,
Pred njom Crlena-Jagoda,
Gde sem bil ranjeni spoda.
Idem odnut do sp itala,
Velim : „Budi Bogu hvala !*
Za par tjednov ja  ozdravim,
V bojno polje se posta vim.
Gda sem zisel iz spitala,
Pri Rumi ma trupa stala,
Med nje iste sem se javil,
Ke sam v Srbiji os tavik

Ve smo к morju sem poslani\
Gde su bogci talijani,
Sedmoga su posla meli,
Gda su s opravom goreli.

Pét sto korakov pred nami\
Tam su bili v jednoj járni,
Gde su dekunga imeli,
Vec su как der obnoreli.

Kric se cuje: „Alavanti!u 
Vec beziju nazad fanti.
Z med nas baka jós se sméje,
A njim bogcom lehko n ije !

Kam pobéói, ni su znali,
Как kamenje se kotali,
I  ranjene nazad nose,
Znam, da takvo vec ne prose.

Ve lka cuda nam znamenje,
Kaj tam del aló kamenje 
Na pet mekot j e  letelő,
To se jedno s drugim mlelo.

Potlam trava se kadila,
Ka j e  jós zelena bila.
To j e  mesto sre hrdjavo,
»Sobotin“ mu ime pravo,

Puscamo je  mi do drota,
Nesteri se i tam zkota,
Doklam dva, tri pokobidu,
A tridesti kraj bezidu.

Njegvi pesci niSt ne vréde,
Njim ofícér v srédi ide,
Oni ga za frak drziju,
Zmed sebe ga nepustiju.

Gde tre drota odrezati,
Na bűzöm se necu dati,
Ofícéra ne pustiju,
I  s njim v dekung kraj beiiju.

Как su oni zapoceli,
Так nam nadu nikaj vzeli,
Vec sest mese со v su ondi,
Nikaj naprej, vise dzadi.

Pitajte si máj ke sine,
Ke trpe zbog domovine,
Jel se sve tak nepripeca?
Hvala Bogu nasa sreca !

Med к amenj em sem to slagal, 
Neznam. kaj bi jednu zlagal,
Ki bi misül, to su lázi,
Naj bu za na véke vrazjil

Zpisal sem nase iivlenje, 
Najnovese pripeéenje,
Kak j e  do ve s nami bilo.
& Bogom Medjimurje milo !

Na vék vufam se vu Boga,
Neznam je l se vcekam toga,
Kaj se kralji svi zravnali,
I  nas dimo rezposlali?

Na bregu smo pri „Isonci,u 
Kamen ruii, kakti zvonci,
Dobri Bog nam pomoé budi,
Da nam ni jen ne naskodi!

Vu taboru. Golenja vojnik
iz Muracsanya.

BudimpeSt, в. nov. 2 vure 20 minuk

N is /e  propalt
J e d e n  b u l g a r s k i  S e r e g  Je m u tr i  

m n & ira l v u  N is .

T r a t im  d o b  г о д  a  V M N C E L IR A  
k o j i  s e  i  и  g o s p o d a r s t v o  r a z u m i  
z a  & t r i g  o v o *

V p i t a t i  s e  m o r e  L é k ó r h á m  
C s á k t o r n y a .  tól M



Csáktornya, 1915. november 7 . _____________ ____________ » M U R A K Ö Z « ----------------------------------- _ -----------------------9zám_

GABONA ÁRAK/C1ENA ZITKA
M É T E R M Á Z S A  ~ 1 M E T E R C E N T  К

B ú z a ....PSenica........................... 36 —
R o z s .......... H r2 ..............................29
Д л р л ....Jeőmen..............................29
Z a b .............Z o b ........................... 28 —
Kukorica uj . . • Kuruza suha. . . 26 —
Fehér bab uj . . Grah beli........40 —
Sárga bab . . .  . Grah Suti........40 —
Vegyes bab . . . Grah zmeáen. . . 40-—
Kendermag. . . . Konopljeno seme 50 —
Lenmag....... L e n ........................... 50 —
Tökmag.KoSCice........................... 65 —
Bükköny . . . • • Grahorka........30 — A M■ B a inésaW M
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IÉIÉPEI

(Európa, Szerbia, Orosz
ország, Franciaország, lö -  
röhország és Olaszország)

ш és naggság- 
ib a n  Haptiatóhi

Wm

FisEhül Ш |  (Strausz Sándor)
M a n í M A M i  
CsiUoiin'MiiMItliiii: и.

------------- A ---------------

cimü rovatot olvassa 
el naponként a Bu-
-  dapesten megjelenő -

AZ ÚJSÁG
politikai napilapban. A 
háborús helyzet kime
rítő és szakszerű ma
gyarázata. Bő hírrovat, 
tájékoztató és minden 
tudnivalót felölelő kőz- 
-— gazdasági rész.-—

Egyes példány ára 12 fillér. [
Kapha tő m inden ú jsá g é  Iá ru sítón ál. í

---------ELŐFIZETÉSI ÁRAK:---------
Egész évre . . .  32 korona I
Félévre . . . .  16 „
Negyedévre . . . 8 „
Egy hónapra . . 2 К 80 f.

-------Megrendelési cím : --------

AZ ÚJSÁG KIADÓHIVATALA
BUDAPEST, VII., RAKÓCZI-ŰT 54. SZÁM.

У т т т т т ш т ш т .............. ■■■■....... J

Irattár |i
t e t t  <

keresünk 3— 4 polgárit vég
zett jó házból való fiút vagy 
leányt esetleg idősebb férfi 
---------------- erőt. ----- ------—

Ajánlatok fizetési igények 
megjelölésével beküldendők a

Magyar Bank 
kirendeltségének
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