
Hadikölcsön.
Hovatovább lejár a terminus, melyet a 

harmadik hadikölcsön jegyzésére kitűztek. 
Örvendetesen konstatálhatjuk, hogy a har
madik kölcsönre a jegyzések sokkal nagyobb 
arányokban történnek, mint az első és má
sodik jegyzés alkalmával.

Természetesen ehhez az animót első
sorban azok a fényes sikerek adják, ame
lyekkel hős katonáink a nehéz harcokat a 
különféle csatatereken vívják. Másrészről 
élő tanúbizonysága ez annak a nagy áldozat
készségnek, melyre nemzetünk a nagy vér- 
áldozatok mellett, dacára szűkös anyagi vi
szonyainak, a legnagyobb erőfeszítéssel vál
lalkozik.

Szánklól vonjuk meg a koronákat, hogy 
az államot a rengeteg terhek viselésére ké
pessé tegyük.

S a bizalomnak ez a nagymértékben 
való megnyilatkozása annál értékesebb, mert 
gyökerét országszerte a nép szívében találja. 
Lélekemelő a tudat, hogy ez alkalommal a 
nép is nagymértékben jegyez h&dikölcsönt. 
Ezekből az apró ezresekből támadnak a ha
talmas miliők, melyek a küzdő karokat acé
lozzák, az öldöklő fegyvereket élesebbekké 
teszik.

Ebben a fényes eredményben kétség
telenül az intelligenciának van hatalmas 
része. A vezető egyének: lelkészek, jegyzők, 
tanítók stb. lelkesítésének az érdeme, hogy 
a különben tartózkodó és zárkózott termé
szetű nép erszényét megnyitja s obuluszait 
a Haza oltárára rakja

Az alábbi levél is fényes bizonysága 
ennek a hazafias munkának. Murasaentmár- 
tonnak derék jegyzője az élő példa rá, hogyha 
a községben van valaki, aki a néphez kö
zeledik a az áíiala jól ismert gazdákat fel
világosítja, őket adakozásra kapacitálja, azok 
a jó szóra hajlanak s a ládafiában ka
mat nélkül őrzött, penészedésnek induló 
bankó.kát az államnak magasabb kamato
zásra átengedik.

Sajnos, hogy nem mindenütt van ez 
így. Muraközben talán több körjegyzőség is 
van, ahol a rnuraszentmártomhoz hasonló 
nagyobb érdeklődés tapasztalható; de nagy 
általáncsságban a muraközi köznép közt a 
had kölcsön jegyzés tekintetében meglehetős 
indolencia mutatkozik.

Ebből a közömbösségből pedig bizonyára 
ki lehetne emelni a népet; mert a muraközi 
ember jószívű, hazafias érzésű s a náiánál 
műveltebb osztálybeli állal engedi magái 
vezettetni s ha nem is hajlandó akkora ál 
dozatokra, mint a kunsági, jászsági, vagy 
másvidékbeli magyarság — de aránylagos 
áldozatokra bizonyára ö is kész.

Annyival is inkább, mert a muraközi! 
népnek ma több pénze van, mint bármikor 
s ezt a pénzt otlhon tartogatja, úgyszólván 
rejtegeli s gyümölcsét jóformán nem is élvezi.

Szép feladat vár tehát a muraközi nép 
vezetőire: a lelkészekre, jegyzőkre, tanítókra, 
keressék fel a falusi lakosságot, tájékoztassák 
a hadikölcsön természetéről s világosítsák 
fel hazafias kötelességeiről azok támogatá 
sára, akik a harc mezőin vérökel ontják s| 
ezzel az otlhon maradiakkal szemben, hogy(

Hazájukat s otthonukat biztosítják, legszebb 
hazafiul kötelességeiket teljesítik.

Még rendelkezésükre áll egynéhány rö
vid nap: Használják fel ezt a hátralévő időt, 
hogy ők is számolhassanak be sikereikről, 
mint a muraszenlmártoni körjegyző, kinek 
levelét egész terjedelmében közöljük:

Tekiutetes Szerkesztőség!
Tudva, hogy figyelemmel kiséri a kis

gazdák hadikölcsön jegyzésének eredményét, 
vagyok bátor közölni, hogy jegyzőségemben 
eddig — személyes közreműködésem és köz
vetítésem mellett — kizárólag kisbirtokosok, 
összesen 32 300 koronát jegyezlek és fizet
tek be azonnal készpénzben, a III ik hadi
kölcsön javára.

Ezen nem remélt szép eredmény mel
lett érdemes megjegyezni, hogy jegyzőségem
ben a lakosság muraközi horvát anyanyelvű.

Az eddigi lefizetett jegyzések a követ
kezők: Tündérlak: Szibocsán István 4000, 
Levacsics István 300 K; Lapány: Ifi. Novák 
József 100, Spolsncs Márton 1050, Tarovics 
Margit hajadon 800, Oletics Márton 500, 
Kodba János 300, Radovice F r ic s k a  400. 
Filipán Kata 500 K; Szentmargithegy: Tersz- 
tenyák Márton 600, Petermanecz István 600, 
Vinkovics Mihály 500. Jakopics Jakabné 2200, 
Jakop cs J.ikab 1200, Premus Margit 200 K; 
Majoriak:Oletics Istvánná 900, Oletics György* 
né özv. 200, Tersztenyák Petemé 400, Pe- 
vecz Magdolna 1050, Persies István és neje 
400. Novák Márk és neje 900 Percsics István 
1050, Pevecz József és neje 600. Král Ist
vánná özv. 400 K; Muraszenlmárlon: Szo- 
bocsán Boldizsár 800, Palics István 2000,

A „Katzelmacherok“ közelében.
Irta: Lu k ács  Lajos.

„Vera“
Szép név ugyebár? Nem kell valami külö

nös fantázia hozzá, hogy elképzeljünk magunknak 
egy szőkehajú, sudártermetű szép leányzót

Pedig ez esetben tévedünk.
Vera, akiről itt szó lesz, nem más mint egy 

egyszerű farkaskutya, aki igen hasznos szolgálatot 
tesz egészségügyi csapatunknak.

A rendes létszámhoz tartozik és az ezred- 
irodaban rendes anyakönyvi lappal bir.

Neve: Vera.
Neme: nőstény.
K ora: 3 év.
Bevonulás: 1915 junius 15.
Ugyanolyan és ugyanannyi menazsit kap, 

mint bármely közkatona.
Kiképzője egy pápaszemes, igen intelligens 

arckifejezésü »sanitec.«
Volt alkalmam munkában látni a* ügyes ál

latot és mondhatom, hogy fényes szolgálatteljesí
tésétől el voltam ragadtatva.

»Verát« hegyes, sürü erdős területen hasz
nálják, olyan helyeken, ahová az egészségügyi 
csapat nehezen juthat el.

A »Sanitec« füttyent egyet.
Gth suchen Vera!
És Vera megindnl. Szaglász mindenfelé, te-

kintget erre-arra, majd leineszei s eliramodik a 
sürü közé.

Utána sietek és gukkerommal követem útját
Egy fa előtt hirtelen megáll. Pontosan kive

szem, a fa alatt egy katona fekszik. —  Körülszag
lássza, majd a vállára teszi két első lábát, óva
tosan leemeli sapkáját és már iramodik felénk. 
Hozzánk érve »Sanitrcunk« elveszi a sapkát és 
»Vera« megindul, hogy a sebesülthöz vezessen 
bennünket.

Két »Sanitec« hordággyal jön velünk és a 
szegény sebesült, aki fájdalmában az erdő sűrű
jébe menekült, megmenekül attól, hogy segély 
hiányában elpusztuljon.

Sok emberéletet mentett már meg a derék 
»Vera«.

Ilyen hasznos szolgálatot teljesít és meg
történhetik az is, hogyy érdemei elismeréséül »ki
tüntetéshez« jut.

Már volt eset erre!

Beregi bajtárs, a rum és az er
kölcsi tanulság.

Ülök fedezékemben, fogaim között kis pi
pámmal és elgondolkodom. Száll a füst nagy bod
rokban és azokkal gondolataim roessze-messze, 
oda, ahol a nekem oly kedves szőke Valakim ta
lán éppen e percben rám gondol. . . .

Kitekintek a ködbe burkolt magas hegyekre 
és ezekre nézve eszembe jut, milyen messze va

gyok hazulról s úgy érzem, mintha magasabhnál- 
magasabb hegyek börtönében sínylődném . . . .

Merengésemből hangos perpatvar riaszt fel.
A mellette«* lévő fedezékben folyik a vita. 

A legmagasabb hang Beregié, akinek a nyelve 
úgy pörög, mint a szélmalom kereke.

Önkénylelenül Molier »Fösvénye« jut eszembe.
Nagyon hasonít rá ez az ember.
Most is valamilyen csirkepörről van szó, 

amiből őkelme óriási nagy dolgot csinál.
Felvételezés volt. Ez annyit jelent, hogy a 

katonáknak kiosztották az őket megillető, kemér- 
zwihack, cigaretta, szalonna, sajt, gyufa és kávé- 
konzerv részt.

Beregi őrszolgálatot teljesített és helyette 
más valaki vette fet a neki jutó porciót.

Telhetetlen természetéből kifolyólag rögtön 
meggyanúsította bajtársát, aki az 6 részét átvette 
és ráfogta, hogy mindenből egy-egy részt magá
nak megtartott.

Ennek az ügynek a tisztázása természetesen 
nem ment simán, a vita mindig magasabb és ma
gasabb tenorba ment át, melynek csak a napi
parancs kihirdetése vetett véget.

Elhatároztuk, hogy ezeknek a scénáknak 
egyszer és mindenkorra véget vetünk.

Eszközül egy üveg rumot szemeltünk ki.
Ennek az üveg rumnak a fele Beregié, a 

másik része Német tulajdona volt.
Fogtuk az üveg rumot, háromnegyedrészét 

áttöltöttük egy másik üveubo és azt elrejtettük.
Német adta a berugottat.
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Jurovics István 1600, Tergovics Iván 100 K; 
Muranyirád: Kodba István 400, Petermanecz 
Antalné özv. 2000, Oletics Éva özv. 1000 K; 
Hétház: Kerznár Mária 1050, Kerznár Imre 
1500, Kerznár János 1200 K; Ormos: Per- 
csics István 800, Novák István 300, Tajfár 
Márton 300, Ambrus Györgyné 100 K; ösz- 
szesen: 32 300 K.

Megemlítem, hogy a H-к hadikölcsönre 
12 700 К lett jegyezve és készpénzben be
fizetve a kisgazdák által.

Örömmel értesültem a harctéren levő 
több tiszt ismerősömtől, hogy a muraközi 
horvátajku katonák megbízható és bátor har
cosok; — a kölcsönjegyzés eredményiből 
pedig megállapítható, hogy az itthon levő la
kosság is igazi jó magyar hazafi, a kivel 
meg lehet értetni,hogy a jelen időkben mi
ként kell a hazafias kötelességet gyakorolni.
Muraszentmárton, 1915. no?. 9-én. Tisztelettel

D o b sa  Kálm án  
körjegyző.

Névtelenek.
Sajnos, nem a névtelen félistenekről, 

sem azok méltó utódairól szól az ének, pe
dig az epigonok is méltók volnának arra, 
hogy halhatatlan tetteikről költők zengjenek
hőskölteményt.

Más névtelenekről szól az ének! Gyáva, 
orozva sebezni akaró névtelenektől! Sajnos, 
a háború tartama óta többször volt alkal
munk tapasztalni, hogy nem magyar em
berhez méltó névtelen feljelentések mentek 
az itteni katonai kórház vezetői és élelme- 
zői ellen a felettes hatóságokhoz, mesélve 
az igazsággal homlokegyenest ellenkező dol
gokat !

Mi célból? A feljelentetteknek hajuk 
szála sem görbült meg, a beteg katonák 
egy perccel előbb nem gyógyultak meg, s 
egy gramnyi élelemmel nem kaptak többet, 
szóval minden a régiben maradt, azért, mert 
a feljelentések alaptalanok voltak, s a fel 
jelentők a kényelmes és utálatos névtelen
ség köpenyébe burkolózva egyetlen esetben 
sem tudtak pozitív adatot felhozni s felje
lentéseik az általánosság körében mozogva, 
vizsgálat tárgyát nem képezhették.

Beregi jön, első szempillantása az üres ru
mos üvegre esik. Valamit akar mondani, de eláll 
a szava.

Német elkezd énekelni. •
Egy, meg egy, az csak kettő,
Nem kell nékem szerető.
Kettő meg egy az három,
Nem, nem, nem, nem,
Csak te leszel a párom.
Beregi éktelen dühbe gurul.
Aljasság, szemtelenség ! Intelligens ember lé

tére ilyesmit csinálni 1 Két koronát ittál most 
meg, te csirkefogó és —  nekem nem hagytál sem
mit t Ez a csattanója a dolognak, hogy őneki nem 
maradt semmi. Az ő gyomra rövidült meg.

Megértettük a dolgot.
Egész éjjel nem hagyott bennünket aludni, 

folytonosan beszélt és azt hajtogatta, hogy a rum 
2 koronájába került

Hagytuk. Német adta tovább a berugottat 
és éjszaka is énekelni kezdett.

Beregi fetrengett dühében.
Pfuj részeg ! Még botrányt csinál itt és ne

künk lesz belőle bajunk —  két koronáért rumot 
meginni, gyalázat!

Német csak nevetett.
Csak nevess, te négylábú állat — két kor . . .
Mindnyájan fuldoklottunk a nevetéstől.
Már szívesen adtunk volna neki két koronát, 

hogy elhallgasson.
Hajnalódott. Kitöröltük szemünkből az álmot 

és hozzáláttunk reggelink elkészítéséhez.

A háború elején nemzetiségi osztályo
zásról és rossz élelmezésről volt tele váro
sunk —  alaptalanül.

A katonai fegyelem a kórházban sem 
lazulhat meg, s ha a rakoncátlankodók vé
letlenül magyar fiuk voltak, a magyar kato
nák üldözéséről volt szó. Rossz élelmezés 
pedig sohasem volt a helybeli kórházban 
E sorok írója a Vörös Kereszt Egylet höl
gyeivel hónapokon át — naponkint — iz- 
leltette meg az ételeket, s azok az ételeket 
súlyban, minőségben mindig kifogástalannak 
találták.

Kézen fekvő dolog tehát, hogy a fel
jelentések nemtelen boszú műve, s nem 
törődött velük senki, de újabban ismét gyár
tattak ilyenek, ok. hogy szó nélkül ne hagy
juk azokat.

Ha valaki igazán törődik az itteni be
tegekkel, s azok sorsát igazán szivén viseli, 
álljon ki a porondra, s amennyiben a vá
dak igazaknak bizonyulnak, bizonyára or- 
vosoltalnak is; de addig, mig a feljelentők 
a kényelmes anonymu? köpenyt öltik ma
gukra, nyilvánvaló, hogy a feljelentők nem 
lehetnek mások, mint szállítani akarók.

Azt hiszem, nagyon közel járok az 
igazsághoz, ha e nemes, felbuzduló lovago
kat a csáktormyai publikum eme specieszé 
ben keresem, mert — mint említettem, — 
tisztességes ember ily szerepre nem vállal
kozik.

—  о  —

4168/1915.
Hirdetmény.

Csáktornya nagyközségben az ellátatla
noknak vagyis azoknak liszt szükségletét, 
akik azt a vármegye utján biztosíttatták ré
szükre —  a helybeli kereskedők fogják ki
szolgáltatni.

Hogy a beszerzési és felosztási tervezet 
elkészíthető legyen, felhívja Csáktornya köz
ség elöljárósága az érdekelt igénylőket, hogy 
mindegyik azon Csáktornyái kereskedőnél, 
ahol liszt szükségletét bevásárolni óhajtja, 
feljegyzés céljából sürgősen jelentkezzék.

Csáktornya, 1915. november 12.
A k özség i e lö ljáróság.

Ismét Beregit lehetett hallani.
Milyen jó  lenne, ha most rumom lenne, önt

hetnék egy keveset a feketekávémba. Két koro
náért rumot kiinni. . . .

Nem bírtuk tovább.
Német elővette a rumos üveget és a másik 

üveget s Beregi szemeláttára visszaöntötte a »két 
korona« értékű rumot.

Beregi úgy állt ott, mintha gyökeret vert 
volna.

Mi kórusban felnevettünk.
Mit jelent ez? kérdi Beregi.
Semmi mást, mint azt, hogy nevetségessé 

akartunk tenni téged fösvénységeddel és te szé
pen belekerültél a csapdába. Lásd be, hogy a 
fösvénységed csúnya természet és ha van benned 
egy kis szégyenérzet, megjavülsz és nem leszel 
többé olyan komiszul fösvény, mint amilyen eddig 
voltál; ez nem való jó  bajtárshoz itt e helyen, 
ahol mindannyian egymásra vagyunk szorulva és 
egy családot képezünk.

Beregi nem szólt egy szót sem. Elszégyelte 
magát.

Este látom, hogy párolgó csajkával közele
dik Némethez.

Volt egy kis nyers rizsem, azt megfőztem, 
most csokoládét reszelek rá és megesszük. Feje
delmi lesz ez Német.

összenéztünk.
Ez a gyerek kezd javulni. Megjavította a

46. szám.

k ü l ö n f é l é k .
—  Halálozás. Mély megilletödéssel te

szünk eleget hírlapírói kötelességünknek, 
amikor regisztráljuk, hogy Simon Lijos 
nyug. ítélőtáblái bíró, a Csáktornyái kir. já
rásbíróság volt vezetője, f. hó 8-án éjjel fél 
két órakor, életének 64-ik, boldog házassá
gának 23 ik évében szívszélhüdés következ
tében elhunyt. Simon Lajos, aki tavaiy tör
tént nyugdíjaztatása alkalmával érdemeinek 
elismeréséül a Ferenc József-rend tiszti ke
resztjével tüntettetett ki, nyugalomba is Csák
tornyán tartózkodott családja körében, an
nak az általános szeretetnek és tiszteletnek 
élvezetében, amely hivatalos ténykedés? köz
ben is neki osztályrészül jutott. S ezért el
hunyta a polgárság legszélesebb rétegeiben 
igaz részvétet keltett. Temetése 9 éD délu
tán 3 órakor volt meg nagyszámú közön
ség részvétele mellett. A közönség soreiban 
ott láttuk a nagykanizsai kir törvényszék 
küldöttségét dr. Kenedy Imre kir. táblabiró 
tanácselnök я a perlaki kir. járásbíróság 
képviseletét Szabó Győző kir. járásbiró ve
zetése mellett. Résztvettek a temetésen a 
Csáktornyái bíróságok, hatóságok, katonák, 
testületek s az iskolák tanulóifjúsága, me
lyeknek gondnoksági tagja, illetőleg igazga
tótanácsosa volt. A tanítóképző intézet ének
kara a gyászháznál s a temetőben gyászda
lokat énekelt. A gyász szentmisét f. hó 10 én 
d. e. 9 órakor mutatták be. Nyugodjék bé
kében.

—  Halálozás. Baranics Mihály nov.
4-én este 10 órakor, életének 54 és házas
ságának 29-ik évében, hosszas szenvedés 
után Budapesten elhunyt. November 6 án 
délután temették el ugyanott. Nyugodjék 
békében!

—  TŰZ. Múlt héten pénteken a hajnali 
órákban tűz ütött ki a Kossuth Lajos utcai 
Bencsák-féle ház telkén A tűz az istálót 
és pajtái hamvasztotta el s kárt tett takar
mányban, tűzifában, felszerelésben és ba
romfiban is. Az elpusztult mellékhelyiségek 
biztosítva voltak. A (űz lokalizálásában buz
gó tevékenységet fejtett ki a tűzoltóságon 
kívül Wohlsein Károly kéményseprő mester,

rum, amely egyébként rendes körülmények között 
züllésbe taszít.

így nevel a harctér!

Ricordo.
Előre honvédek ! Felhanzik a vezényszó a 

rohamra.
Egymásra rakott kövekből emelt torlasz mö

gött már felbukkannak a tálján arcok, de ele
gendő csak annyit tudniok, hogy honvédekkel áll
nak szemben, máris megfordulnak és rohannak 
hanyat-homlok az erdőbe vissza.

Utánuk!
Itt egy fel nem robbant gránát, amott egy 

kékülő torzult arcú tálján fekszik. Zubbonya keb
lén, széttárva, kínjában még mindig fogja a zub
bonyt görcsös ujjaival. Srapnell szórja golyóit, 
gépfegyver kattog, dum-dum golyók pattognak, 
hurráh, »avanti Savója« kiáltások; szuronyok csat
togása, hörgés, trombitaszó, általános zűrzavar — 
ez a roham. Egy fa fedezete mögül küldöm ha
lálra a taljánokat.

Nem bátrak, de tisztjeik valóságos szónok
latot tartanak a Haza és király iránti kötelesség- 
ről, és igy egy kissé felcsigázzák hiúságukat, ne
hezen bár, de mennek a biztos halál elé! Szuro
nyaink mindig vad futásra kényszerítik őket.

Elhagyom fa mögötti helyemet és rohanok 
a menekülő ellenség után. Már egészen az Ison
zónál vagyok.
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aki a tűzet először vette észre s szakava- 
tottságával párosult fáradhatatlansággal nagy 
segítségére volt a tűzoltóknak.

—  Adomány. A vörös kereszt egylet 
Csáktornyái fiókja javára dr. Viola Vilmos 
orvos utján Lovassy Béláné Budapestről 20 
koronát küldött, melyért az elnökség nyil
vános köszönetét fejezi ki.

—  Csáktornya hadikölcsöne. Csáktor
nya városa a harmadik hadikölcsönre 40000 
К-t jegyzett. És pedig a Csáktornyái Taka
rékpénztárnál 12, a Muraközi Takarékpénz
tárnál 10 s a C-áktornyavidéki Takarék- 
pénztárnál 18 ezer koronát.

—  Hadapródiskolái felvételek. A Bu
dapesti Közlöny november 3 iki számában 
a honvédelmi minisztérium rendeleté jelent 
meg, mely szerint a katonai hadapródisko
lákban, katonai akadémiákban és a Ludo- 
vika akadémiában rendkívüli felvételek leez 
nek. Az akadémiai pályázathoz elegendő a 
középiskolai hetedik osztály elvégzésének 
igazolása, hadapródiskolákba való felvétel
hez pedig a harmadik osztályról szóló bi
zonyítvány. A katonai nevelés nagyszámú 
államköltséges hellyel könnyítetik meg. A 
folyamodványok november 25 ig nyújtan
dók be.

—  Jubiláló gimnázium. A nagykanizsai
kegyes tanítórendi gimnázium, mely 1765. 
november 5-én kezdte meg működését, a 
mull héten ünnepelte meg fennállásának 
150-ik évfordulóját. Az iskola, a rendkívül 
időkre való tekintetből, az ünnepélynek szűk 
keretet szabott: hálaadó istentisztelettel ün
nepelte meg, melyen a város közönsége nagy 
számmal veit részt.

—  A burgonya rekviráláa. Miután az 
a veszély fenyeget, hogy nagyinéi vben íog 
megindulni a burgonya összevásárlása és 
elszállítása, a vármegye alispánja utasította | 
a hatóságokat, hogy gondoskodjanak sürgő 
sen. hogy a lakosság el van-e látva a jövő 
termésig burgonyával s ha nincs, milyen 
mennyiségre lenne szüksége.

—  Figyelmeztetés. A Csáktornyái m 
kir posta- es távirdahivatal főnöksége figyel
mezteti a közönséget, hogy gyorsan romló

tartalmú küldemények feladásától a hidegebb 
idő beálltáig a saját jól felfogott érdekében 
tartózkodjék, mert a mai vasúti közlekedési 
viszonyok mellett a postai csomagok — 
még a Budapestre szólók is — legfeljebb 
a feladást követő negyedik napon juthatnak 
a címzett kezébe.

—  A mozi megdrágulása. Vettük a kö
vetkező levelet: A filmanyag drágulása foly
tán a kölcsöndfj is aránytalanul magasabb 
lelt. Ennélfogva kénytelen a vezetőség a 
háború előtti eredeti helyárakat visszaállí
tani. Ezen csekély áremelés ellenében azon
ban bő kárpótlást nyer a közönség azáltal, 
hogy költséget nem kiméivé a vezetőség 
sorrendben a legújabb filmatrakciókat fogja 
bemutatni a közönségnek. Ma pl. a »Rejté 
lyes hotelszoba« c. sláger van műsoron, 
mely daraból a budapesti napilapok kriti
kája sok dicsérettel emlékezeti meg. Aztán 
következnek »Egy élet ára« »Szentivánéji 
álom«, Felrcbbant aknák« stb. slb. Ezek a 
darabok egytől egyig a kinematográfia leg- 
elsőbbrendü alkotásai közé tartoznak s a 
közönségnek sok élvezetes szórakozási fog
nak nyújtani. Személyesen is meggyőződ
tünk a számlákból, hogy a mozi belépő di
jak felemelése, sajnos, indokolt. A helyárak 
felemelése nélkül a mozi rendeltetésének 
megfelelni nem tudna.

—  Gabonakészletek bejelentése. Belügy
miniszteri rendelet szerint december 2 ig 
búzát, rozsot, kétszerest, árpát, zabot senki- j 
nek sem szabad vásárolnia, csak a haditer- 
ményrészvénylársaságnak vagy bizományo
sainak. November 25 tői 28 <g mindenki tar
tozik bejelentem, mennyi búzája, rozsa, két
szerese. árpája, zabja és lisztje van s meny 
nyit tart vissza ebből gazdasági és háztar
tási szükségleteire. A nov. 28 iki összeírás 
ulán mindenki eladhat készletéből maximá
lis áron, de dec. 25 tői kezdve rekvirálják 
a fenti gabonanen üeket métermázsánkénl 
4 K-val alacsonyabb áron. Ez a rendelet a 
bab, borsó és lencsekészletekre is vonalkoz k.

—  A háború. A harctérről egyre ked
vezőbb hírek érkeznek. A szerb hadjárat 
vége felé közeledik. A mull hét legfényesebb 
haditénye Niá és Kraljevo elfoglalása. Mind

F.gy kis kőrakás mellett katonákat látok, ők 
is észrevesznek, hívnak engem : Gyere ide hoz
zánk ! Odamegyek. Az egyik bekötött fejű átölel, 
megcsókol. Akkor látom, hogy tatján és a többi 
is azok.

Felkapom puskámat, megfordítom és a tu- 
sáját akarom arra használni, hogy visszafelé te -! 
reljem őket a többi olasz közé. Szétrebbennek. 
Érzem hogy két kar átölel és csókol, majd össze- 
hajlik a két kar és úgy kér, ne bántsam őket. A 
többi már a harmadik határban jár, azokat ha- 1 
gyom, hiszen egyedül vagyok, nem igen bírok ve- 
lük. Ezt az egyet azonban elfogom. Elveszem fegy 
vérét, szó nélkül ideadja. Megnézem jól. Abgas s u - ' 
dár termet, fekete haj, villogó szem. Mii.tha a 
»Santa Luciát« hallanám énekelni. Ez a fickó na
gyon hasonlít arra a gondolierre, akitől Velencé 
ben e dalt hallottam.

Elérünk a kőkerítés mögé, foglyom leveti 
blúzát, látom inge csupa vér. Tüdeje van átlőve. 
Kér, hogy kössem be. Előveszem kötszeremet, be
kötöm. Mielőtt észrevenném, megcsókolja kezemet, 
majd ujjáról ezüst gyűrűt húz le és nekem adja.

Megnézem a gyűrűt, finomművű olasz munka 
rajta e név :

»Ricordo«
Valóságos gránát és srapnelleső hull körü

löttünk. Ricordó nyakából lelógó médaillonját veszi 
elő, melyben egy női fénykép van elhelyezve és 
azt csókolja szenvedélyesen, majd imádkozik . . . .

Parancsot kaptunk, hogy az erdőben fejlőd
jünk fel, otthagytam Ricordot. Mögöttem egy grá

nát explodált; hátranézek, látom még Ricordot, 
mint csókot küld ulánam. Az erdőben elhelyez
kedünk, mellettem öt halott fekszik, mintha aiud- 

1 nának.
Éhes vagyok, szomjazom, az eső is esni ke/d, 

leszáll az éj, várjuk az é jje li támadást Világító 
pisztolyt nem szabad használni, nehogy az ellen
ség tudomást szerezzen róla, hogy itt vagyunk. 
Belebámulunk a koromsötétségbe s mintha kúszó 
alakokat látnánk és suttogó hangokat hallanánk ...

Rettenetesen szomjazom.
Kikészítem aluminium poharamat és gyűjtöm 

benne az esővizet, minden csepp enyhít.
Zúgnak a gránátok és shrapneih к . . . .
Kinyújtom kezemet a pohár után. Iszonyú 

fájdalom nyilalik jobbkaromba.
Megsebesültem !
Kúszva megyek a kötözőhely felé A refl c- 

tor fénye arcomba világít Lehnsalok, nem szabad, 
hogy ószrevegyenek, még élni akarok.

Gyenge nyöszörgést hallok mellettem.
Signore . . . .
Od .nézek, irtózatos gránáttölcsér szélén egy 

lábatlan embertömeget látok.
Ricordo volt.
Görcsös ujjai között a kis fényképes mé- 

daillon.
Szólítom :
Ricordó !
Nem felel.
Azután én is elájultam.

kettő nov. 5-én jutott katonáink birtokáha. 
NiSt a bolgárok foglalták el, 3 napi elkese
redett harc után, Kraljevót pedig Kövess né
met csapatai. Mindkettő fényes eredményt 
jelent. Mert Niá a tulajonképeni főváros volt, 
Kraljevoban pedig újabban letelepedett a 
szerb udvar és kormány, a hogy NiSt az el
lenség tenyegette. Csapataink elfoglalták to
vábbá Paracsint, KruSevacot, Aleksinacot, 
ahol mindenütt ezrekre rugó foglyot ejtettek. 
A szerb hadsereg .Mitrovica felé vonul visz- 
sza, ahol állást foglal s keresi az összeköt
tetést a francia angol hadsereggel. Ami azon
ban eddig még nem s került. Ellenben a mi 
csapataink és a bolgárok Krivivirnál talál
koztak, ami nagyfontoeságú esemény az 
együtműködés szempontjából. Már van is 
látszatja ezeknek az együttes operációknak, 
mert az előnyomuló franciák és angolok 
Prilepnél, Krivolaknál és Strumicánál már 
jelentékeny veréséget szenvedtek. — A többi 
harctéren kevesebb jelentőségű események 
történtek. Az oroszok a S'.rypamenli harc
vonalunk ellen elkeseredett támadásokat in
téztek, de v.sszautasíttatlak. R ga és Düna- 
burg előtt változatlan a helyzet. Az olaszok 
is hiába folytatják őrülete» támadásaikat Görz 
ellen. Egyik hajójukat ellenben (Arcons) egy 
tengeralattjárónk elsülyesztelte. Francziaor- 
szágban hilyi harcok folynak Franciaország
ban azonban forrongnak a kedélyek. Kere
sik a bűnbakokat Viviani minisz'erelnök he
lyébe Briand került a kormány élére. Sok
kal jelentősebb esemény történt azonban 
Görögországban, ahol Venizelosz Zaimiszt 
megbuktatta abban a reményben, bogy ez
zel ő kerül megint a hatalomhoz. De csa
lódott, mert a király szóba sem állott vele, 
hanem a régi Z-.im sz minisztérium élére 
Skudaliszt helyezle s ezzel Görögország ez 
antant kezeiből kisiklott. Az antant diplo
matái most annál inkább Romániában ás
kálódnak, hogy azt a maguk részére meg
nyerjék, de ott is alighanem hiába mester
kednek.

Köszönetnyilvánítás.
Hálás köszflnoteme' fejezőm ki derék tűzoltóinknak és 

igen tisztelt vezetőinek, kik a tüzeset alkalmával az oltás 
körül fáradoztak. Köszönet mindazoknak is, kik bármiképen 
segédkeztek.

Külön kell megköszönnöm Wohlsein Károly kémény
seprő úr fáradozásait, ki egész idő alatt ügyes tevékenységével 
nemcsak hathatós segítség volt, de bátorságával s kitartásával 
mindenkire búzdítólag is hatott. Bencsák S ta n a .

K ÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS.
Mindazoknak, akik a f lejthetetlen drága jó  férj és 

jó  apa elhunyta alkalmával szíves részvétükkel, mély
séges fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, fogadják úgy 
az én mint gyermekeim hálás köszönetét.

Özv. Sim on Lajosnó

K ÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS.

Mirdazok, kik boldogult férjem, illetve atyánk Stih 
István elhalálozása alkalmából a temetésen résztvettek, 
valamint gyászunkat enyhíteni igyekeztek, fogadják ez
úton is hálás köszönelühket.

ö zv . Stlh  Istvánná és c sa lá d ja

ZAHVALNOST.

Svi oni, ко i su mojega poknnnga móka, iliti otca 
naí'-ga na zadn.;i put sprevodili, poovim putu jim lépő 
zahvalimo.

Udov. Stlh  István  i fa m ll lja .

Ő&dBMMM



Как smo spofrli Srbiju .
Nis je propal. - Nisa su bulgarci sturmum zavzeli. - Srbski pobeg. 
Polozaj srbskih seregov. - 5400  talijanskih robov. - Fraucuzi vu Л1- 
baniji. - Nazat smo zbili mse i talijane. - Yeliki francuzki zgubieek 
vu Yardar dolini. - Pobil se je englezki kralj. - Cetiristo zarobljenikov. 

Zniknul je srbski kormán. - Bezi srbski sereg.

KaH stojiwo na bojnom poljn?
(M. J .)  Géli prodli tijeden je na boj

nom poiju nam posluÉiIa sreCa, kaj niti 
nije Cudo, ako se izmislimo, da nádim voj- 
nikom néma para. Talijan, srb i rus je sve 
napravil, da svoje najboljde vojnike vu ve- 
likim broju podle vu bitke. Ali sve za ba- 
dava ! N gdi nesu nádi retirilali, nasuprot 
strahovito velike kvare su naCinili nepritel- 
jem, рак к tomu niti korák jih nesu pus- 
tili naprej. Vidimo, kaj se je pripetilo na 
ruskom, srbskom i talijanskom bojnom 
poiju proéli tijednu.

1. ) Rus je pri Viäniovki i Barkanoki 
navalil na naöe Cete 3 ga o. m. Tu je 500 
rusov mrtvih ostalo. Pri Sienikovce zvanom 
selu je ov isti den 3000 rusov bilo polov- 
Ijenih. Pri Cartorisk zvanom mestu polovili 
su nádi 1117 ruskih vojnikov i 11 madin- 
pudkah odzeli od njih. —  Drugi den su 
nádi pri Sienikovcu opet 2000 rusov polo
vili. Tu je Cetiri dni, po dunu i po nőd 
trajala bitka, vu kojoj su nádi svega skupa 
6000 ruskih vojnikov i 50 ofidrov polovili.

Nemdke Cete su takaj lépő napredu- 
vale proli rusu. Novembra 4 ga su nemei 
pri Komarov zvanom mestu 2000 rusov po
lovili.

2. ) Vu Srbiji nádi, nemdki i bulgarski 
vojniki strahovite vudarce davaju svaki 
dén srbom i tiraju jih dalje na Crnogorsku 
granicu, med planine, gde se budu skriti 
morali. Ali Crnogorski kralj, koj z srbom 
dr2i, je vre glas podignul proti tomu, da bi 
srbske Cete vu njegov orsag vuidte, ar je 
néma s kim hraniti. Niti njegovi ljudi ne- 
maju kaj za jesti, ar med planinami nikaj 
ne raste. Öve jako siromadne ljude samo 
köze hraniju. Tuliko kozah pák nemaju, da 
bi i srbskomu Se reg u mogli mléko, pák sira 
dati za jesti. Drugi Zivez su si Crnogorci iz 
Hercegovine, GrCke i Srbije dovozili, a!i vu 
taborskih vremenih ovi susedni orsagi jim 
nikakve pomoCi nemreju dati, niti pák kaj 
prodati. Zbog toga je vezda jako zlo pri 
njih. Sami nemaju iz Cesa Éiveti, ne da bi 
srbske Cete hranili.

Nádi, nemSki i bugarski Seregi su proSli

tijeden prevzeli srbsku PoSegu, Jagodinu, 
Kraljevinu, Varvariu, Cupriju, ParaCin, da- 
paCe i Nid, gde je do vezda srbski kralj i 
srbska vlada slanuvala. Vu2a bude svaki 
dén vuzkeda okoló Srbije. Kralj Petar je 
vre vu Crnogoru (Monlenegru) pobegel, gde 
se ve Saluvati i penitenciju drSati more za 
one Cine, s kojom je ov veliki tabor zro- 
kuval. Bofcja kadtiga ga je vre dostigla 
Vekde sramote za jednoga kralja nemre 
biti, как da pobeCi mora iz svoje kraijevi- 
ne i ostaviti krunu, palaCe svoje i púk 
svoj, kojega je vu veliku nevolju spravil, 
gda je vmoriti dal nadega kraljiía i nje- 
govu 2enu.

Da to sve vidimo, je li ima jód tak- 
voga, koj reéi vupa, da néma Boga, pák 
nebi misül vu bo2anstvenu praviCnost.

Gdé su ona nakanenja srbskoga kralja» 
s kojom je hotel od^eti od nas Bosniju» 
Hercegovinu, Slavoniju, Horvatsku, juínu 
stran Magjarske, pák nade lépő Medjimurje?.. 
Polovica Srbije je vre vu naSoj i bulgarskoj 
ruki. Belgrad prvi, Nid drugi srbski glavni 
varad, Kraljevina, gde se je potegnuti hotel 
srbski kralj, je vu nadoj ruki. Niti jedno 
selo néma veC vu svojem orsagu, gde bi 
si glavu na poCinek mogel dőli deti. Be2i, 
как divja zvér, koja néma mira, niti poCinka, 
gda ju lovei tiraju.

A njegovi pajdadi ruski car, englezki 
kralj, francuzki predsednik? ! I ovi su ga 
ostavili. Óva velika gospoda su samo onda 
radi imeli, slabedega pajdada, gda jim je 
na hasnu bil. Vezda, gda je na nikaj dodel, 
se Saluju za njega, ali takovu pomoC, s 
kojom bi mu pomogli, mu nedaju, ar si ovi 
sami svoju ko2u braniti moraju, koju bije 
nada i nemdka vojska. Vu Kraljevu su srbi 
zgubili 130 dtukov, kője nisu mogli na 
hitro sobum odpelati, gda su toga festunga 
nádi prevzeli.

3. I od talijana se moramo zmisliti, da 
znamo, как ide njemu? Siromak tálján! I 
on je misül, da bu od nas Trst, Fiumu, 
Ju2ni-Tirol, Istriju, Dalmaciju odzel, рак к 
svojemu orsagu priklopil. Как se je i ov 
vkanil! Kakti nademu savezniku, smo mu 
hoteli dati zabadav jeden dél Jufcnog-Tirola,

!gdé talijani stanuju. Ali on je veC hotelod 
nas. Gda nas je vkanil, rekli smo mu, da 
mu hotonce nikaj nedamo. Hódi, probaj, 
pák si vzemi pod silóm ono, knj bi hotel. 
Probai je, рак i próba svaki dén, ali siro
mak nemre naprej, ar ga nádi junaki ne- 
pustiju prek granice. Vnogo i vnogo jezer, 
vide stotina jezer vojnikov ga je kodlala 
njegova vkanjljivost, pák bude ga i jód 
vide kodtala. Ve se Code po glavi mali tali- 
janski kralj i Coáeju se i njegovi ministri. 
Ali to vre nikaj ne hasni, ar budemo mi 
vu njegov orsag »avanli« napravili, a ne 
on vu nadu dríavu ! On bude tuliko zgu- 
bil, kuliko je od nas hotel odzeti. Tu bu 
takaj bo2ja ruka dosegla do njih predi, как 
si oni misliju.

Bulgarci su zavzeli Niáa.
MinuCu nedelju kratki telegramm je 

svéto naznanje dal, da su bulgarci ulazili 
vu Nid, drugi najvekdi varad Srbije i vu 
bojnom vremenu glavni varad Pelar kralja 
i céloga srbskoga kormana. Néje ovaj glas 
Cisto iznenada dodel, jerbo znaü smo, da 
Nid prepái bude, samo né smo rnislili, da 
se to tak hitro pripetilo bude. Soldaéko za- 
povedniCtvo nato je raCunalo, da Nida srbi 
najmenje joá deset dvanajst danov moguCni 
budo zader2ali i stém jeden vekdi bulgarski 
dereg barem dva tijedne pred Nidom zasta- 
viti. Jód i onda su tak raCunali, kad su 
slavni bulgarski deregi jeden za drugim dőli 
zgaziü srbske Serege i Kalaíata po- 
Cistiü od neprijatelja i stém pod Nid dodli 
i poCeli odsvun&dnje tvrdovine ruditi. Так 
lépő vodiju bulgarci svoje slavne derege i 
tak napredujeju vu Srbiji, da su srbi pre- 
siljeni bili Nida ostaviti, kojega su bulgarci 
skorom bez svaké krvi zadobili. Как vodiju 
bulgarci svoje derege, skazali su to videput, 
najmre pák sad pred Nidom. Na pol kola 
su obkolili varada tak, da srbi su veC stra- 
ho bili, da njim odzaja puta zapreju i síéin 
vu midalovki ostaneju. Svrho toga su né 
ufali srbi jeden vekdi dereg vu Nidu osta- 
viti, neg rajéi su se nazat potegnuü od 
Nida. F

latina da né samo vitefcki bulgarski
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Seregi su to zrokuvali, neg i nasi i nemäki, 
koji strahovitno teSéiju srbske Serege na 
sve strani. Gallvitz generala Sereg ulazil je 
véé vu Paracsin i tarn se je skup sklopil 
s onim Seregom, kojega Bojadzsev bulgarski 
general vodi i od Zajeéara, kojega je za 
sobom ostavil, neprestalno napreduje na 
zapad.

Kövess genérala Sereg рак je zavzel 
Kraljevo i stém jeden najvaSneSi kljuö od 
svejo srbskih putov nam je vu ruke doSel. 
Srbi poleg toga nemoreju vise vu Morava 
dolini ostati, neg se vleöeju na Novibazar- 
Mitrovica Pristina liniju. Ova sto kilometrov 
duga linija je joS jedina na koji se more
biti joS nekoji dan nioreju braniti. Pokeh-j 
dob рак je NiS propal, srbi nemoreju viäel 
to misliti, da bi iz strahovitne bőrbe zdravi 
mogli vujti, naj bolje bi njim bilo, ako bi 
se skim predi na milost predali, neg pak 
tak dugo éekati, doklam je pomalem do 
zadnjega éloveka vuniStiju.

Vu NiSu su bulgarci éetiri sto srbov 
zarobili, vnogo Stukov i dvé municionskolah 
zaplienili. Nadalje pak vlovili su jednoga 
vlaka, stotri vagonov, koji su svakojaékom 
municijum napujeni bili. Kuliko vrödnosti i 
blaga su ovdi bulgarci vu ruke dobili. to 
se sad taki prve dane nemore znati. Tuliko 
znamo, da dosta svega su zaplienili.

NiS je vu Europi jeden naj stareSi va
ras, vu kojem se je Veliki Konstantin ro- 
dil. PrveSu ime mu je Naissus bilo. NiS je 
Srbiji najvaÉneSa i najmoéneSa pozicija 
bila. Krasen dan je to nam, bulgarcom, 
nemcom i turéinom bil, kad je NiS propal. 
NiS pod cölim bojom glavni varaS je célé 
Srbi je, Petar kralja i njegvoga kormana. 
Так se éuje, da Passié ministerpredsednik 
samo vu najzadnjeSi minuti je ostavil NiSa 
na jednim prepravlenim automobilu. Osta
vil ga pak je zato, jerbo previdel je, da 
nili festunga, niti pak varaSa srbska vojska 
nemore zabraniti.

NiS vu mirnim vremenu popriliki ée- 
terdeset jezer stanovnika, sad vu bojnim 
vremenu pak prék sto jezer stanovnika je 
imal. Festung na désni strani Nisava vode 
bil je z^zidani, как svaki najijioderneSi Fes
tung NiS je na stotine lét kljuö bil onomu 
putu, koj vu Bulgariu vodi. Velikomu Konä- 
tantinu more zahvaliti, da je tak vaien i 
veliki varaS nastal. Kad pak je Attila svo- 
jerr.i huni vu Europu doSel, NiS je straho
vitno nesreCen nastal, jerbo Attila do fun- 
domenta ga dal poruSiti.

XII. stotinu je srbom doSel vu ruke, 
kojega su i do denes zadrfcali. Nagy Lajos 
magjarski kralj к Bulgariji je preklopil NiSa. 
1386-ga leta turéini su ga zadobili. Hunyadi 
János nazat ga je odzel. Badeni Lajosa 
Seregi 1689-ga leta su ovdi strahovitno 
zbili turéine. Pred sto Sestemi létmi 1809 
ga Sindjelus sbski vojvoda NiS festunga na 
kojega su turéini juriSali, vu zrak ga je 
spustii i sbranitelji skup. 1877 ga leta opet 
su turCini zadobili N Sa, kojega je samo 
berlinski kongresuS dal nazat srbom. Sad 
je bulgarcom vu rukah, koji ga tak sdobra 
i zlehka vise nebudo nazat dali srbom.

RuSevina NiSa podsebe zafcopa Srbiu. 
Vu ovim gréSnim varaSu su najbolje pod 
Austria-Magjarskom kopali jamu. Sad Srbia 
sama vunjo opadne i sobom potegne Rus- 
siju, jerbo mi dobro znamo, da kaj je Sr
bia delala, to je na rusko zapoved délala.

Slépec je vodil slöpca i obedva su se vu 
grob zruSili.

Za NiSom joS jeden tijeden damo Sr- 
biji, onda se poéme konec, zatem dojde joS 
jeden tijeden i Srbia poruSena bude. Ov 
tijeden mora odlu<Mi Srbia, ali se préda, 
ali slavno vumre, ili pak vun odbeSi iz 
svojega orsaga. Ali pak joS jedno more 
biti. üivizije joS budo na papiru, neg Serega 
nebude. Koj doli ne opadne, njega vloviju 
ili pak se svi tak rezbeÄiju, da jeden za 
drugoga nebude znal. Nebude vise zapo- 
vednika, pak nebude koj bi zapoved pos- 
luäal. Konec bude komediji, srbi pak si 
budo premiSlavali, gde su naSi tak moéni

Gróf Tisza István od bója.
Gróf Tisza István naSega glasovitnoga 

ministerpredsednika poiskal je jeden ame- 
rikanec, koj je poslan bil od jednih velikih 
amerikanskih novin i spominali su se od 
bója. Ministerpredsednik barem néje na 
svako pitanje odgovor dal, как je to niti 
né moéi, itak jako zanemite reéi su oslavile 
njegva vusta. Naveselje naSim éitateljom 
skup smo pobrali öve rééi, kője nam vu 
vnogim poloSaju napré povéju, kaj bude se 
pripetilo.

— Ali bude mir — rekel je grot 
Tisza István — i как dugo bude trajal boj, 
to Cisto od naSih neprijateljov stoji. Mi i 
naSi savezniki od poéelka bója ravno tak, 
как i denes samo se branimo. Mi smo 
nigdar né imali to misei, da odnekoga ne- 
kaj odzememo, pak niti denes nam je né 
to cilj. Ali mi hoéemo garancije imeti na 
bojduénost, da vu miru sigurno moremo 
Éiveli. NaS savez zahtőva i to pravo zah- 
téva, da tak ve garancije dobimo, kője nam 
dopusliju vu miru áiveti, tojest poleg kojih 
véé паз niSéi bantuvati nebude mogel i ne
bude se podufal.

Srbska tragédia — véli dalje gróf Ti
sza István — tak mislim na konec je doSla. 
Neéem rád od bujduénosti nikaj govorili. 
Nésem próféta. Samo tuliko velim, da Srbia 
puno menjéa i puno slabeSa bude po boju 
Как se bude to pripetilo, to za kratko 
vréme vidli budemo. Naravno da tak ne
more ostati, da Srbia podjednoma puhala 
bude onu Serjavku i one iskre iz kojih je 
vu minuéem vremenu sve zlo izlazilo. To 
vise nebudemo dopustili i Srbia tak bude 
morala pokorna biti, как némo njaje.

Oni glasi, kője Englezia vu svét puSéa, 
da nas i saveznike naSe Cisto паз bude 
obkolila i kad se to pripeti mi budemo 
morali za mir proeiti. Englezia i céli svét 
dobro zna, da iz toga nikaj nebude odvez- 
da, ako je dovezda né moguCna bila to 
napraviti. Naprotivno Englezia je jako straho 
za svoje imanje na ishodu. btina da né 
smu moguőni bója odmah na englezki zem- 
Iji dalje tirati, ali moguéni smo na to, da 
jednoga ili drugoga englezkoga saveznika 
vu srdce trofimo.

Kad jedenput Srbiu spokorimo, velike 
éete se budejo tam oslobodile, kője opet 
na drugim bojnom polju budemo je zanu- 
cali. Gde bude to i kam budo öve éete 
iäle, naravski to vám nemorem povedati, 
ali ako samo malo poglednete mapu, pop
riliki sami budete zgunoli. Mi tak vu goe- 
podarstvenih как vu peneznih poslov do 
vekoveénosti moremo bója tirati.

— Kaj je s Romanium ? Tam ravno 
ne zgledi lak polo2aj, da bi Romania spa- 
metno politiku i preklopila bi se к naSim 
neprijateljom. Na to pak, da bi snamiiäla, 
mi neraéunamo.

Na Balkanu néje antant niti najmenje 
znal, kaj se bude pripetilo. JuuiuSa meseca 
Hötzendorfi Conrad, ostrak-magjarske vojske 
glavni general to me je pital, kaj more 
diplomácia na Balkanu napraviti? Ja sem 
mo tak odgovoril :

—  Ako vi ruse zbijete, onda mi bu
demo zanavéke najvekäi diplomatuSi, ako 
pak rusi vas zbijeju, onda mi svi skupa 
bedaki ostanemo.

Nazadnje je joä Tisza od tretje talijans- 
ke offensive govonl, koja se je ravno tak 
kervava od talijanske strani dokonéala, как 
i prva i druga. Od toga, kaj hoéemo s ta- 
lijani po boju napraviti, Tisza né je étel 
odgovor dati.

Zahvalni moramo biti svi skupa na- 
äemo ministerprezidentu, gróf Tisza Istvanu, 
za öve krasne rééi.

Kak smo spotrli Srbiju ?
Kad su septembra meseca vu drugi 

polovici nasi i nemäki Seregi poéeli se rez- 
viiati kre Dunaja, srbi su niti najmenje né 
mislili, kakva pogibelj njib éeka. Srbi su 
tak mislili, da naSi samo defenzív liniju 
hoéeju objaéiti i poleg tóga sve jakSe Sere
ge su na bulgarsko granicu poslali i tam 
su je koncentrirali. Na sevru, tojest pri Du- 
naju s moénami tvrdovinami su Steli zas- 
taviti neprijatelja, tojest nas i nemce. Néje 
igraéa bila prék sedemsto metrov Siroke 
Dune prestupiti prém ako znamo, da na 
drugim kraju Dunaja su srbski Sluki bili 
nastavleni. Pod zapovedjom Mackensen ge
nerala, Kövess i Gail vitz generali su bili 
odredjeni, da rezvijaju Serege.

Oktobra prve dane ostrak-magjarski 
Sereg vu onim vuglo je stal, kojega Dunaj 
i Sava naéini, nemäki Sereg pak je med 
Temes i KaraS vodami stal. Naj predi su 
zrakoplivci sve previzitérali i sve pregledali, 
zatem je doSel straboviten kanonérski ogenj 
i oktobra 6-ga poéele su éete prék vode 
iti. Jedno kratko vréme s menjSami éetami 
su probali prék Drine, prék serdineSnje Save 
i na vise mestah do OrSove, da stém zas- 
lépiju neprijatelja i da neprijatelj néje mo
gel znati popriliki, kaj bude se pripetilo.

Oktobra 6-ga popoldan thüringiaiaki 
soldati su prvi stupili na srbeku zemlju. 
Drugi dan vjutro poéeli su peSiéki prék 
laziti na trejo punti. Ovi su menjSe brege 
s turiäkami botami preplazili, nesli su sobom 
municiju i male konjiée, takodjer i maSin- 
puSke. Na veéer Gorice brég je nemcom vu 
rukah bil, ovdi su se odmah zakopali i vu 
dekunge sloiili maSinpuäke i Stuke. Pri 
Belgradu neprijatelj vnogo Stukov imel nas- 
tavlenih. Francuzki i englezki ätuki su bili 
naperjeni na Kalimegdanu. Proti zorji itak 
au véé Cetiri naSe divizije leSale pod belg- 
radskom citadelom. Ovi vitézi dvanajst vur 
su stali vu neprijateljskim ognju, doklam 
su pomoé dobili.

Nemäki soldati medtem toga naCiganj 
otoku su se bili srbimi, koji su se jako 
hrabro branili. Nekoji pontoni potopili su 
se, nekoji su na okne zaäli, ali nemäki vitézi 
od koraka, do koraka su si pul delali s ba- 
jonetami. V jutro su pomoé dobili nemei



na Ciganj otok i za kratko vréme po stra-I ' . „ . .... lezki kralj minuöi tijeden pohodil ie fran
hoviloi kervavi bitki olok je nemcom vu | DJ edUl 0Í0 Ne lr;ba veí mo„e, cuzkoga tronta Kralja je soldaCija a véli-
roke doSel. Belgrad varaáa pak su naöi stra- Da moraj u itj| BrnuIo ee drugaCt kim kriCom Cekala. Od kriöa konj ее je &
hovitni Stuki preobladali. Oktobra 8 ga na éteiingu zvrsiti. sve nase mislenje. plaSil i kralja je doli hitil. Kralj je tak
veCer Belgrads sudbma je veC bila od- .. nesreCno opal, da je pod konj doSel i knni
wdJen» Mile lene parek. Rog nam odredjuje. ga |e jeden falat sobom vlekel. Kad SU ofi.

Jedna nemSka Ceta je drugi dan vjut- Maié detce otec. sad bí premieiimo, ciri konja zastavili, kralj je veC kervavi bit
ro doserdin varasa doSla, ove Cete zapo- Dober gospodarek. Kaj se nas kaiuje. i omedlel je. Englezom jako je to né po-
vednik on kapitan bil , koj je augusluSa Ca, je fl(4n0 doiel s„  ntm bude disio, ? ? “ • d.a ,se Iе “ >1.rf vn1°  vt f d*. PriPetilo, kad
meseca prvi doSel vu Brestlilovsk. bad je N<.znam da bu progel Mladi j tak etari> bi najbolje nucali kral|a Novine tak piSeju,
ou zavzel sa stürm te kraljskoga kaátelja i áto bu dimo dosei. Ve si premieiiie, da kralj odenutragnje bolesti ima i da dugó
on je na kaätelj del nemäko zastavu. Vu Как bu doma nasei? Dragi gospodari. vremena nebude mogel postelju ostaviti
ovim vremenu se je na citadeli auslrianska Boic naä ,,цЫ . Slraki den {ujemo Poloíaj kralja néje ravno najboläi, all niti
zaslava rezvila. oiec Bog пеьемь, Milo se pl.kati, nevareii je né.

Zatem su prék Morave prestupili, po Neostavi ti nas, Vnogu dobru 2enu Druge novine pak tak piéeju, da jeden
moCvarnim putu s uekojim Stukom. Bran- Ar smo deca tV0Ja Pareka vuzvati- nemSki granetlin se je aproiil né dalko od
denburgski i bajerski soldali su ovdi presili 0h как . .о  mi grMni, дм da je vnogi V bladen kral)a • od ‘ oga se je konj splaätl. Brséas
prék vode. Natem su moral! joä llniju spu- Tebe laiostili, Grobek spravijen. io nebude istina. jerbo naravno kralja nig-
niti sa Kövess generate äeregom, da si ose- im smo toga vrMni Nebu ga vec vidia, dar tak dalko vu íront nepustiju, gde veC
guriju Dunaja od Belgrad.» i da Gdlvitz Ar smo “ ifresiii. Nit s njim govoriia. granetlini bi ga mogli doseCti.
generalu prpravleno nmuiciju poäleju. Lépő vnogi ,i tak misii, Niti nabu mogia — Cetiristo zarobljenikov? Kad
se je ovdi na Dunaju sponaäala dunavska Da bi me pokriia. Svecieu vû gati, su bulgarci vu Srbiu vdrli, vnogo naöih

Ta Cr,a zem|jica, Ar za njegov grobek zarobljenikov su oslobodili. Samo vu Nisu
Oklobra 18 ga pobral se je neprijatelj Dn§a zvel,c,Ia- Nikak nemre znati. su prék e e t i r js t0  samih naélh zarobljenikov

iz Grocka brega, kojega je do zaduje moCi ja vám svim skup recem : naéli, kője su srbi veC né fmali vremena
branil. Linija se je spunila i savez je bii Budi Bog nas hvaijen! dalje spraviti Razmi se, da naéi s velikim
od Belgrads do Baziaéa. Dakle tak je slo- Bog nas s ve skup cuvaj i veseljom su | rijeli osloboditelje. Zaroblje-
boden postal ov put. Srbi su sad od svih Na eve v*ke Amen! niki gvj t )̂k povédaju, da srbi su né naj-
slran h poCeli skupljati Serege, ali poleg zlo- Feisö-Vidafaiva. Vinczetics Agata. poäteneSe s njimi baratuvali. Svi eu sdra-
Cestih putov Io je teSko i mudno iSlo. Od ------- pani, naj viSe pak njih je bez obuCe bi!o,
Drine, iz MaCve i negotmskoga okruga 2ur —  Zniknul je  srbski korm án . Как к tomu pak jako slabom koétum leäko delo 
no su iále srbske Cete vu Morava dolinti. su savezni Seregi poCeli po srbski zemlji su korall delati. Sad su эе réSili mnke i
Neprijatelj je samo vu T mok dobni mogel napreduvati, lak je zniknul srbski kormán komaj Cekaju, da opet moraju na bojno
se nekaj ma!o braniti. 20 ga i 22 ga su da ga nigdi né moCi najti Englezke novine P0,j°
bulgarci presekli valjevo-velez Seljezmcu. tak rnisliju, da Petar kraj néje vu Monastiru, — Srbski p o b e g . Iz GrCkoga p éeju. 
srbskoga éerega glavno Äi!u bulgarci su za- jerbo ov varaö je preveC blizu grCke zem da dan na dan vnogo srbskih beguncov 
dobili, 23 ga pak je bulgarskoga сага Fer- Ije, Petar pak je denes vu svakoga za utáni, dojde, koji strahovitno vnogo terpiju od 
dinanda ein ulazil vu Üsküb. Vu ovim vre- samo ravno vu grke né RjeC novine piäeju, glada, jerbo peneze némája, srbski kormán 
menu na romanskim hataru su nage Cete da nova rezidencija brsCas je vu Kraljevi, pak njim neCe napomoC biti. Grki se njim 
prék Dunája doéle i 30 gi prva munic ja druge novine opet sve tak znaju, da Petar moraju smiluvati i barem noneCim ie ob- 
jd doSla vu Lom, da se ovdi zide sa túr kralj, céla dinastia i cöli kormán veC su laCiti i hraniti. Zenske i deca skorom svi 
Cmom Dakle ov dan su tri savezniki na vuflli iz orsaga. Londonski srbski poslanik su beteini od velikoga zla i terplenia. 
srbski iemlii s' vu rukp spgli u iep„t je probal s iskrenim lelegrammutn — P o lo z a j srbsk ih  se re g o v . Srbi

Srbski SereK je véé preplaSeni i pod svojega kormena oajti, all nili jedenput je podjednorna beí'ju i rebrérajn proli Mod-
jednoma ret.réra, islma. da né Iah hitro, né dobd odjovora ,enegro Ako n)orebili , moguie [,U(Je srbs.
как od pocetka jerbo naä, stopraю vesda ~  Bez. srbsk, sereg . К,к su naSi komi, Seregn svoj cilj posliéi i onda jako 
moraju najnSeSe brege preplaz.li i lo sad kragU|evac zadobdi, srbaki Sereg se vise spotrti i prerédieni Seng bude na onu li- 
mudno ide. Na montenegrovski grauici, n.Ce tak braniti как se je predi. Kad je „iju doSel, gde joS jedenput hoée se proli 
Novibazar Mitrovica— Pristina liniji joä je- Pulink vojvoda zahvald se, Gurko Pavlevi- slaviti. Do vezda srb'ki Sereg samo 
denput se proli more slaviti srbski Sereg i Ca su imenuvali za prvoga vodju. Ali kad robljenikov je prék ne deset iezer zeubil 
onda dojde tragédia Srbije, ali bude kapi- je i on Vn.nja, Negolm i ZajeCar zgubil s Dan na dan vnogo srbske soidaCi e DO^ 
lulérala, ali pak cél. Sereg vun odbeCi iz hdd, su ga iz zlutbe i na mesto njega su viji i nazadnje kad kapdulaciil do de ne- 
srbske zemlje , oslav, domovmu. Stepanov.es generala pozvali na ov slolec jbude veliko Slo imel kapilulérMi ’

Mi nemislimo, da on Serrg, koj je tak Ail to sve veC mkaj je né napomoc! c  ... . . , . . .
hrabro i fctulikSnom kervjom branil domo- srbskomu äerpgu, koj ove zadnje dane bez iprf?0 rJr, t ■ ■ Г lj0m büJ ^4PoCeI r̂bskl
vinu, da bi moguCen bil Srbiju ostaviti. Je Pameti beÄi na «ve strani, da nekam vujde. /L  S ,Jef Pr V0Jn,ka Je inrieL sad 
den mesec je stopram, da je Belgrad pro- '<> «ami srb» neznaju. í n L . "  L  i V‘h? P ^ r a n ‘h , zaroblje-
pal i Srbia je vuni*Cena. jerbo зато jedna ~  Grki proti antantu. Iz Soflje! n ; * P: HP” ° V,CU ;e Zßubl1- D«jduCe da- 
peta stran je srbom vu rukah Ovu ppto da né зато Romania neg i GrCka vi , , . 0Ve P° °v*ce vnogi budo mrt-
stran p * к za nekoji dan takodier poCistijn neutralna ostane. Romaniji su rusi na по-!,з0!РПР ?еГаП1 1 «arobljem tak, da srbski 
od neprijalelja i onda r^d dojde na Mon vori'a Besarabiu, Erdélya i pol Srbije ohe- p  ̂ Пй ßran‘cu dojde, nebude nili slo 
tenegro. koia zabadav plaCuC prosi talijane Cab’ ako knjimi prestupi. Romania na ovu L ^ i V°JT. .i.1 *ezer .8rba bu,de
za pomoC. Istina В «ja se je skazala i ov< bpdasloCu niti odgovor je né dala. Zadnja ° ° |uil. 1: 11 se Predati, ili pak do-
dva grééni orsagi ka^t:gani budo, как je Pr‘iava ,8k govori, da GrCka odluCno bude m ou" u 09 avi f̂1-
joä nigdar orsag kaétignn né bil. stupila proli antantu. GrCki kralj i célo ntantoya pomoC nikaj nebroji vu

--------------  grCko soldaCko zapovedniCtvo za par danov 7 'Т  0,0Éa)U- Enß,pzi podjednorna piäeju
I v A l  TR N O V O ß A  P VU Sa,oniki dojde, da se brnniju proti onam ** . V  ° г ' ^ J ezer 8U veC vu ^rblU
1VAJ tllii JNUVUIj A  i  Cetam. koje je antant silóm vu Saloniki i P0®1“ 11’ ab niti naäi, niti bulgarci najmre

q  . spravil. I Pak srbije nigdi ne vidiju. Eoglezka pomoC
o p r i c a v a n j e .  Embros gréke novine pak tak piseju, \e 8amo n a ..paPiru Veka) francuza ima

Рпшрш ррго г ruko, Ci jp tak endjpno da néga jednoga grka na svéto, koj bi se VU brbij'» a,i bormefl lak malo, da to
Lietpka napidra. v talont vumrStl, ^nluva! za srbe, jerbo joä eu né pozabili n€je vrédnö za pomoC zvati.
p.k SiÍ.VOJP oö, Da, mi dragi jéaus как se je Srbia sponaáala. kad je vu Ma- . “  5 4 0 0  ta lljansk ih  ro b o v . Talijani

v cedon'ji sve grCke cirkve i flkole zaprti dala lrelI'. oilt nzivi slrahovilno vnogo ljudstva
Poénem prpmisijarat Vu kraijpvi Tojni, i néje grkom niti to dopustüa, da grCki' SU ril0ßb z8ubdi To se iz toga vidi, da sa-
?JtUprdoipt“ fd i f  VpjipIo jp vmreti, stariovniki grCke knjige i novine Citaju l™? ° ber 8,0 oficirov > prCk pet jezer voj-
ifp.rdo.et 1 dvc Aii jo zaiostno. 1 | nika su na*i polovili Dakle taliiani vnogo
Lot, »oju .«arc. Fvp ,k,r ostavit,. -  Pob.l s e  je  en g lezk i kralj. Eng mrtvih i plczéranih moreju imát. jerbo vu
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takvim boju, gde se jedna stran samo brani,| 
malo prilike je neprijatelja zarobiti. Ako| 
pák smo mi skorom 3est jezer njih polovili, 
onda nezmerno mrtvih moreju imati. Naái 
joá i denes sve svoje pozicije deräiju i joS 
denes su céli bregi mrtvih pred naáemi 
áanci, kője néje moCi pokopati, jerbo tali- 
jani je neéeju, naái pák je nemoreju.

— Francuzi vu Aibaniji. Francuzki 
kormán je odluCil, da vékái Sereg bude vu 
Albaniu poslal, da ju zavzeme predi, как 
bi srbski Sereg nuter vdrl. Vidimo i stoga, 
как podpira antant Srbiu niti to ji neőe 
dopustiti, da vu veliki stiski vu Albaniu 
pusti srbe, koji pák drugoga puta némaju, 
ako neCeju dőli deti oruáje.

— Nazat smo sbili ruse. Zadnje 
dane rusi su opet svelikom moCjom se na- 
valili na naáe pozicije, da nam fronta pre- 
dereju. Tri danov podjednoma su áturmali, 
ali nili jeden koraCaj su od naSih jarkov i 
Sancov né zadobili. Sveposud kervavu su 
je nazat zbili, i viáe jezer njih polovili. 
Samo jeden dan büzu sedem jezer su njih 
polovili. Sad je opet mir nastal na rus- 
kim frontu.

— Veliki francuzki zgubicek vu 
Vardar dolini. Francuzke Cete doále su 
do Vardar vode da zastaviju bulgarce. Dva 
dana je velika i kervava bitka trajala Od 
kraja su se francuzi dobro deráali, ali kad 
su bulgarci na áturmu iáli vnogo se njih 
je odmah predalo, drugi pák su bez sva- 
koga reda pobegli. Nezmerno vnogo su njih 
bulgarci postrélali i vnogo municije i sva* 
kojaéko drugo blagu i oruáje tam zadobili.

Francuzi slopram vezda su previdli, da 
njim je kvar bil dojti na Balkan i vezda 
stopram vidiju, da njih je Englezia opet 
prevarila. Englezi su svigdi tak spametni, 
da na svakim frontu samu francuze ili 
ruse poSilaju napré, sami sebe pák neCeju 
vu ogenj poslati.

— Trsteniku io o o  srbov su vlo -
vili. Vrnyacka-Banji pák su srbi jednoga 
ápitala ostavili vu kojem su naái jezero be* 
teSnikov, oficirov i jednoga doktora naáli. 
Gallvitz generala áereg od Brusta na sever 
pri Jastrebac bregu stoji. Bulgarske Cete pri 
Alex nacu prék Morave su doáli.

— Obcinita sturma proti Görzu. 
Talijani opet su na novoma poéeli vdirati 
na Görz. Po tretji isonzoi bitki talijani he- 
njali su áturmati, jerbo jako su njlm rede 
rezrédili. Sad su rezervu vu prvu liniju 
spravili i vékáé Cete su na skupljali pred 
Görzum. Pri Plava i do Monte de sei Bus* 
aiji obCinitu áturmu su poCeli opet. Batriv- 
ni naái branitelji talijane su opet na céli 
liniji kervavu nazat zbili. Potlam je veliki 
viher naslal i talijani né su veC ufali po* 
noviti áturmu.

— Srbi i nadalje budo harcuvaii.
Jeden srbski oficir je rekel, da srbi tak 
dalko i tak dugó budo retirérali, doklam 
na jedno takvo liniju dojdeju, gde se zas- 
taviti budo mogli i dalje braniti. 2alostno 
je da jedno poziciju za drugom moraju 
ostaviti, ali doklam srbki soldat, soldat os- 
tane, boju nebude konec. latina da do ve- 
kiveCooga niti to néje moguCe, neg itak ako 
ueprijatelj zanami bude iäel vu Montenegro 
ili vu Albaniu, puno teái nas bude ladal, 
jerbo nikakvih putov néma i nebude mogel 
za äercgi municiju i stroáka voziti. Vu AI* 
baniji smo od toga straho, da nas albanci, 
ako je za vremena s oruájem oboruáiju,
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lehko nam za hrbet dojdeju. Svrho toga 
potrébno je, ako antant neCe Srbiju i célo- 
ga balkanskoga boja zgubiti, da nam barem 
tri sto jezer vojnika poále na pomoC. Oni 
eto petdesel jezer vojnikov, koje nam je 
do vezda antant poslal, néje dosta, da slav- 
no zakljuCimo boja.

— Serrall odredil je retireranje.
Serrail francuzki francuzki general iz Salo
niki telegrafiral je na srbsbo soldaCku zapo- 
vedniCtvo, da naj odmah odrediju obCinitu 
retiréranje, jerbo za vezda to njim naj spa- 
metneáe bude. Vu bliánjim vremenu itak 
bi to morali napraviti. Englezke i francuzke 
Cete nebudo ostavile GrCku zemlju lak du
gó doklam samo nekaj budo mogle biti 
srbom na pomoC.

Kak se vidi francuzi i englezi némaju 
veliki kurai vu Srbiju iti, neg samo mar* 
kéraju vu GrCkim to Ьой, da idu i da se 
mi preplaäimo pred njimi. No rusa ga pu
no viáe bilo lani vzimi vu Kárpáti, рак 
smo se né zato preplaäili.

— Srbski kormán vu Talijansku 
se bude preselil. Francuzke novine pi- 
Seju, da srbski kormán za to se nikaj ne 
stara, ako na bojnom polju tak zloCesto 
stojiju i ako je srbski Sereg vu tak zloCes* 
tim poloáaju. Nadalje pák piáeju, da srbi 
nigdar nebudo zoseb mira napravili, neg do 
zadnjega Cloveka budo vojuvali. Ako pak 
srbski kormán nebude imel mesta vu Sr- 
biji, mora tak napraviti, как je belginski 
kormán. Mora vu Talijansku zemlju se 
presiliti gde s radostjom Cekaju i tam mo
ra poCekati, doklam boläe vréme dojde za 

I Srbiju. Iz Athéna рак piáeju, da je srbski 
kormán iz Mitrovice vu Kruáevo odiáel.

— 75 jezer vojnika je vec Srbia 
zgubila. Srbski oficiri sami valujeju, da 
srbski áereg do vezda je veC sedemdeset i 
pet jezer vojnika zgubil. Так glasovitne di- 
vízije, как je Timok i Sumadia divizija se- 
demdesetpet procentov su zgubile, tojest od 
stotine sedemdesetpet osobah.

— Bulgarci i srbi su se narav- 
nali. Temps novine piáeju, da bulgarci su 
se naravnali sa Tarkhan paáom i poleg ove 
pogodbe albanci odzaja se moraju na srbe 
navaliti, da stém bulgarcom puta odpreju 
proli Durazzo varaáu. Так piáeju ove novine 
da ovu pogodbu vu Genf varaäu su pod- 
pisali bulgarski i albanski poslan ki.

Pc am я od mladoga Jan як а.
Ve nam  teóe léto devot sto pet n a j  sto,
B o ja  je  po  сё/im svétu tak  ia lo stno .

Óva  pésem  je  od Vugrincza  Iv a n a  
K c j  se rod il osemdeset i sedmoga.

R o d i! se je  osemdeset i  sedmoga,
A  vum rl je  devetsto i petnajstoga.

D o ca k n l se m esca  lépog я  p riIj  и Sa,
Veseloga dneva, telenog proletja.

V u  K a rp a tu  me je  dostigla kuglica,
D a j  me bila vidla m a draga  majéica,

K a k  sa m  o pa l j a  tam na  órnu zemljicu, 
N é sa m  möge! gori zdiói s i  glavicu .

Zgledal sa m  se tu in o  na nebo visoko, 
Z e zva l sa m  s i  m ajku  tu botju  bistricko.

Zagledali su  me s v i  m oji pajdaäi,
K a k  j a  let im na  toj zelenoj travici.
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N it  me n isu  m ogli a v i p ozna ti skorom ,
T a k  sem  b il oblejan ves svojom  krvicom .

Sa n a te rsk a  ko la  s u  me tam  éekala,
K a ja  su  m e ta k i n a  b an h o f peljala.

Tam  su  m ene odm ah  p a jd aá i prijeli,
N a  órnu m aS in u  su  me go ri zdigli.

0  na  me je  v  ném ák и zem lju  odpeljala,
1  vu  sta rim  Веди m e je  ostavila.

V u m rl sa m  vu  ve lkim  Beóu vu  ápitalu, 
Z a ko p a n i b il sa m  tam  n a  beökom  groblju.

N (je  m ogel on na  tu ia lo st  misliti,
N it  n a  sv o  rodjeno mesto g la s  poslati.

N it  n a  sv o  rodjeno m esto g la s  poslati,
N it  sv o g  otca, m a jk u  lépő pozdraviti.

S v o g  otca, m ajó icu  lépő pozdraviti,
Brata, sestre  m o ra l sa m  j a  ostaviti.

D a  b i moje sestre za  m oj grobek znale,
B i  m i n a  S v e  Svetce svéóice vutgale.

Sestre  m ile za  me molte se Boteku.
K o j  poc iva m  m ir  no vu  h ladnom  grobeku.

B il  sa m  stop ram  v dvadeset i sedm om  letu, 
A  mene ném a veő na  tern tű i m in avétu.

B il  sa m  ju n a k  m la d i v  najlepáoj m ladosti, 
D a  aam  sta v il  otca, m a jk u  vu  ia losti.

Zdehnu l sa m  s i  duäu n a  sk rad n jo j vurici, 
N é sa m  m ogel reői ja  s  Bogom  m  a j  cici.

K a ja  m e je  tetko go r i odhranila,
1  n a  zadnje  kra fju  me je  a/duvala.

O vu  pésem  njegve sestre su  spisale,
K o g a  n ad u  n igdar iz  area zbrisale.

O va  pésem  v N o  v im -Неси je  zm iáljena,
I  vu  M edjim urje  m alo je  poslana.

K a j  se budu s v i  za  njega zm iáljuvali,
K q j i  n jega  dom aj dobro su  poznali,

T a  í r n a  zem ljica n a j  m u  lehka budi,
N a j  g a  gospod in  B o g  svo m  m ilostjom  s u d i !

* S  Bogom  !

Vugrinecя Rom! i Marj ja.
Dráva -O lá r.

Urednikova posta.
Opet im o dobili vnoge péame od naftih poätuvanih 

éitateljah. Nekoje smo vre preéitali, iz kojib ae vezda 8ро
тоне mo vu naSem odprtim liatu. Druge budemo potlam 
preöitali i popravili, gdé bu treba, pak bumo onda nazna- 
nili, je li au dobre za naáe novine, ili ne.

Do vezda smo preditali aljedede péame:
1. ) Pésma od mladoga junaka. (V. R. i M. Dráva— 

Olár.) Vada taloatna pésma bude vu denefinjim broju naäih 
novin izlazila a popravkatni. Lépő je od vas, da ate ae ix 
avojega brata vu popévki apomenule.

2. ) Spridavanje. (V. A. Felsővidafalva.) S poprav- 
karoi bude ae ätampati dala.

3. ) Рёвта do 50 lét starib regrutov. (S. M. A. Dom
ború.) Óva dobro alolena pésma bude na akorom izlazila.

'4.) Рбата. (II. J. Kristóf Alva.) Izlazila bude, ar au 
verzuSi dobri.

5. ) Pésma iz bojnog polja. (B. J. - M. Sz.) Bude 
dobra za novine.

6. ) Madi regrut. (L. A.) Prealaba je  ova рбата. . 
Nemremo ju vu novine deti.

7. ) Pozdrav iz Ruake zemlje. (H. A. iz Alaó-lfihály- 
falva.) Dobro i lépő je aloZena, za to bude izlazila. Mi vam 
takaj lépi pozdrav polilamo daleko vu tudju zemlju i lelim o 
areCu i zdravje vu taboru.

Svim akup a pozdravom t (M. J.)

Trabim dob год  я VINCELIRA  
koji » e i n  goapodaratvo ram m t  
яя Strigovo .
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HeppEile,peharOsáiitoniya
Rákóci-ullca b(2e broj 18. polei Knljevskoga suda.

Ima takaj trgovinu IIA DMA 
od najbolse vrsti Vnl nHi
Koji treba zazidanje, moze ga 
dobiti u svako dóba doma pri 
njemu uz najfalesu cénu. Koji 
treba céli vagon dobi vapno 
cisto fal. Trzi cépanoga suha 
bukóvá drva i lapora na vagu. 
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