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kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K i a d ó h i v a t a l  i 
Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések.

Ttlefoa szám 34.

M U R A K Ö Z
magyar ét horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. 
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Kledé és leptolejdonoa I

S T R A U S Z  S Á N D O R .

Népesedési viszonyaink jövője.
A népesedési politika tulajdonképpen 

első sorban női kérdés. A nő akarata áll 
szemben a népesedési politika czéljaiva). A 
fiatal asszonyok rettegése a szüléstől a nép 
minden rétegében, de legtöbbször mégis a 
jobb társadalmi körökben észlelhető.

A háború minden hadalviselő ország 
népességét érzékenyen csökkenti. Ez elke
rülhetetlen. Viszont kötelességünk gondos
kodni arról, hogy a veszteségek mielőbb pó
toltassanak. E feladat megoldásánál nem 
szabad kizárólag a fizikai körülményekre 
figyelemmel lenni, hanem tekintettel kell 
lenni az emberek lelki világára is, ha azt 
akarjuk, hogy a népesedési viszonyokban 
beállott hézagok pótoltassanak.

A nép ereje főleg egészséges lelki éle
tében rejlik: az akaraterőben, a rontó szen
vedélyek megfékezésében, az önfegyelemben. 
Mmlhogy a néperő fentartása az egyesek 
lelkiismeretének kérdése, a lelket legköze
lebbről érintő mozzanat, a vallásosság az, 
mely kétségtelenül nagy hatást gyakorol a 
népesedési viszonyokra.

Már régóta küzdenek népességünk há
rom megrontója: az alkoholizmus, a nemi 
bajok és a születések megszorítása ellen; 
ahol sikerült ezeket elnyomni, ott azt csak 
a vallásosság által felkeltett morál fegyve
reivel lehetett elérni. A többi eszköz, me
lyeket ajánlani szoktak, úgymint a jövede
lem szaporítása, a házassági alkalom meg
könnyítése, a lakási viszonyok javítása, mind 
feltétlenül szükségesek ugyan, de korántsem 
elegendők, mert jómódú körökben éppen az

áldozatkészség hiánya, a pulyaság és a ké
nyelemszeretet okai a születések csökkené
sének, mindezek pedig oly tulajdonságok, 
melyek ellen csak a morális érzet megerő
sítésével lehet szembeszállani.

A népesedési viszonyok javítása a mü
veit házas nőktől függ. Tőlük tügg a hazá
nak sok lérfivér árán szerzett jövője. Eléggé 
érettek e asszonyaink, hogy ezt a reájuk 
háruló nagy hazafias kötelességet méltá
nyolni tudják? Majd elválik. A felsőbb kö
rök hölgyei azonban ne hárítsák e köteles
ség teljesítését a közép- és a szegény nép 
osztályokra, hanem járjanak elől jó példá
val. Felsőbb körökből indult ki a kárhoza- 
tos egyke-rendszer és terjedt el a nép min
den rétegében, felsőbb körökből kell kiin
dulnia a baj gyógyulásának is.

A kérdés megoldása körül az államnak 
is vannak kötelességei, még pedig főleg két 
irányban: észszerű törvényekkel gondoskod
nia kellene arról, hogy a sokgyermekü csa
ládok ne bünleltessenek a megélhetés lehe

tetlenné tételével, a nőtlen és gyermektelen 
tisztviselőknek tetemesen kevesebb fizetést 
adjon, mint a családapáknak, másrészt pe
dig tiltsa el azoknak a szereknek és czik- 
keknek az árusítását, melyek a szülelések 
megakadályozására valók.

A népesség apadását a háború után 
erősen meg fogjuk érezni, mert ennek mély
reható szocziális és gazdasági következmé
nyei lesznek A legmarkánsabb következmé
nyek egyike az lesz, hogy takarékoskodni 
leszünk kénytelenek az emberi erővel, a 
szellemivel épp úgy, mint a fizikaival, mert 
a rendelkezésre álló emberi erő lényegesen 
kevesebb lesz, mint volt azelőtt. Be fog ál-

lani annak a szükségessége, hogy siettessük 
a fiatalabb nemzedéknek produktív mun
kára való kiképzését és hogy —  tovább- 
fűzve a jövő láncolatát —  a most megfo
gyott munkaerőt még születendő nemzedék 
szaporaságával pótolhassuk.

Magyar nők! Kik férjeiteket, fiaitokat, 
fivéreiteket adtátok a hazának, adjatok neki 
ujabb férfiakat, hogy a sok magyar vér árán 
szerzett b?két oly sikerekkel dús munkára 
használhassak fel, mellyel megalapozhatjuk 
a magyar nép boldogulását!

Középeurúpa kereskedelmi központja.
A napokban egy német szakíró a nép- 

élelmezésről tartott előadást, melynek során 
kifejtette, hogy minő fontos szerep jut Ma
gyarországnak földrajzi fekvésénél fogva és 
megállapította, hogy Budapestet kell Közép- 
európa központi árúpályaudvarának tekin
teni és Budapest van hivatva arra, hogy 
Középeurópa kereskedelmi központja legyen, 
annál is inkább, mert a berlin— bagdadi  ̂út 
középső állomása.

A felvetett igazsággal érdemes behatóan 
foglalkozni. A szövetséges hadseregek bámu
latosan gyors és győzedelmes balkáni előre
haladása következtében a belgrád— nis— szó- 

! fiai vasúlivonal megszerzése, bizlosílása és 
helyreállítása a közel jövőben befejezett 
ténnyé fog válni. Ezzel egy másik nagylon- 

1 tosságú esemény valósul meg: Európa csat
lakozik Ázsia vasúti hálózatához, az anato'i, 

1 sziriai és bagdadi vasúihoz. A nagy közön
ség alig tudja, hogy ez a hatalmas vasút
építés a háború alatt is serényen folyik.

Szerbiai emlékek.
Irta: Kelemen Ferenc.

I.

Most, hogy a Sors bűntető keze vésztjóslóan 
lebeg Szerbia, a Balkán e nagyratörő, rakoncátlan 
gyermeke felett, mind élénkebben élednek fel lel
kemben azok a különös emlékek, melyeket e har
cias ország schrapnelektől, gránátoktól felszántott 
földjéről — cirka egy évvel ezelőtt hoztam el ma
gammal. Dicső csapataink, világverő szövetsége
sünk hatalmas seregeivel együtt napról-napra szü- 
kebbre szorítják a hurkot ez elbizakodott ország 
nyaka köré. A végzetnek ebben a kérlelhetetlen 
munkájában én most újból átélem a katonadicső
ségnek azt a mámorftó érzését, mely elfogott, va
lósággal megszédített akkor, amikor győzelmi lo
bogóink alatt *mi« jártuk be az erdős hegyeket, 
e kanyargós vizeket; de átérzem azokat a súlyos 
sebeket is, melyeket nagy visszavonulásunk emlé
kei ütöttek rajtunk. Fájdalmasak voltak a percek, 
midőn a helyzet hirtelen változása folytán búcsút 
kellett intenünk győze'meink színterének s ami
dőn azon a bizonyos, sáros, sötét éjszakán a mor
mogó hullámok csendes bugása között ismét honi 
földre léptünk.

Lelki szemeim előtt a történelmi nagy pil
lanatokban újból elvonűlnak a méltóságosan foly- 
dogáló Száva fodros habjai, a távolban kéklő m a-, 
gas hegyek csúcsai, az első schrapnel vészes fel

villanása a sötét éjben, azután az első, apró kis 
katonakeresztek sáros, lucskos utak mentén, a le 
ronnyolódott első hadifoglyok, majd később az 
első ütközet, az »eleő tűz« még most is izgató 
érzése, a győzelmes harcok s végül a rettenetes 
visszavonúlás, mind megannyi változó emlék, mely 
most, hogy e sorsdöntő órákban lelkem mélyéből 
előhalászom, oly értékes nekem, mint azok a 
gyöngyszemek, melyeket valamikor élete kockáz
tatásával, a mélységes tengerfenékről hozott fel 
a búvár. —  —  —  —  —  —  —  —  —

В . . .  . án kivaggoniroztak bennünket s m i: 
én meg a jó  horvát bakáim, nekiindultunk egy 
örökké emlékezetes éjszakán a sorsunknak. Külö
nös ú t ! Az ember egyrészt minden lépésre köze- 

I lebb ér a célhoz, amelytől tulajdonképen távo- 
lódni szeretne; másrészt valami ismeretlen, benső 
izgalom folytonosan mégis csak előre hajtja. Közbe 
szüntelenül ott lebeg az ember szeme előtt annak 
a bizonytalanságnak a szorongató érzése, hogy mi 
lesz belőlünk egy pár nap múlva? Az ember el- 
elmasirozgat éjszakánként s közbe fantáziája a 
legélénkebben működik. A test a feltámadt kü
lönféle képek hatása alatt rettenetesen szenved. 
Megrezzen, összerázkódik, ha gondolataid nyomán 
odáig érsz, hogy 2—3 nap múlva már lent por
ladhat ifjú lested a hideg anyaföld mélyén; va
lami forró lázas állapot fog el, ha viszont a kö
zeledő csaták győzelmes dicsőségére gondolsz. El
fáradt tagjaid rugalmasabbak lesznek, véred he

vesen lüktetni kezd, agyad majd szétreped я csak 
nagy erővel tudod magad visszatartani attól, hogy 
szabadásnak ne állj. Ifjú telked egész szent rajon
gása a tombolásig felhevül ez első győzelem puszta 
gondolatára is. Érzésektől túlfűtött tested remegni 
kezd s te izgatott léptekkel rohansz előre, é^/re 
sem veszed, hogy bakáid messze elmaradtak tőled, 
csak rohansz-rohansz előre, mintha mári9 halla
nád a győzelmes csatákról hivó trombiták lelke
sítő hangját 1

Ah, győzelem, győzelem !
Az emberi kebel egyik legkülönösebb érzése 1 

F.gész békeidöbeli nyárspolgári életünk is a győ
zelem irányító érzésének hatása alatt áll; minden 
élettörekvésünk, célunk, küzdelmünk ekzistenciánk 
győzelem, a mások legyőzésének forszírozó küz
delmében áll; de hát mi mindez, a küzdelemnek 
ahhoz az őrjítő érzéséhez képest, mely odakünt a 
halál torkában, mikor minden perced fordulata 
megsemmisíthet — elfog. Győzelem, győzelem, ha
talmas érzés! —  Lázas lesz a katona a puszta 
gondolatától is I —  —  —  —

Napokon át gyalogoltunk igy a Szerémség 
dÚ9 termőföldjei között s éltük át a nomád élet
nek egy sajátságos modern faját. 200 egynéhány 
ember megindul egy úton, gyalogol, megúnja a 
marsot, falut ér, bekvártélyozza magát a ellátja 
magát ennivalóval. Honnan, miből, a jó Isten tudja 1

Másnap reggel ismét odébb állunk. Megin
dulunk, közbe ének, éle, szellemesség, bakahumor
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Eouek a vasútépítésnek politikai jelen
tőségére nem akarunk ezúttal bővebben ki
térni. Hiszen mindenki tudja, hogy most 
már zavartalanul szállíthatunk muníciót a 
törököknek, viszont pedig épp oly akadály
talanul kaphatunk nyersterményeket a Ke
letről, mely e kivitele által jólléthez és la
kosságának szaporodásához log jutni. Más
részt meg az illető területek iparunknak 
vevőképes, kiterjedt keleudőségi piacává lóg
nak válni, minthogy azok más, mint nyers
termények produkálására nem alkalmasak

A bagdadi vasút német vállalkozás és 
fényes bizonysága a német birodalom poli
tikai és gazdasági előrelátásának. Da a vas
úti vágányok útja az Északi tenger partjai
tól Bagdadig hazánkon át vezet.

Ezt a földrajzilag oly kedvező helyzetet 
kötelességünk kihasználni. Megfelelő keres 
kedelmi szerződésekkel kell biztosítanunk, 
hogy a Kelet felé irányuló középeurópai 
gazdasági forgalomból hasznot huzhassunk 
és így lehetővé tegyük, hogy közgazdaságunk 
megizmosodjék és alapul szolgáljon annak 
a magyar népnek a jóllétéhez, amely nem 
késik meghozni a legnagyobb áldozatokat, 
hogy kicsikarja az igazság győzelmét.

Szövetségeink hathatós segítségére fel
tétlenül számíthatunk, a mi feladatunk, hogy 
ezt a közreműködést megfelelő módon igénybe 
vegyük, s már most, a háború tartama alatt, 
előkésítsünk mindent, ami alkalmas arra, 
hogy a remélhetőleg nemsokára bekövetkező 
békében áldozatainknak nemcsak politikai, 
hanem gazdasági jutalmát is élvezhessük.

K Ü L Ö N F É L É K .

Muraköz! legény.
J e r  pajtás, nézd  am ott ezer ha lá l közt  

E lső n e k  rohan  az, kit sz ü lt  M u ra kö z .  

E lső n e k  terít le kettőt i s  egyszerre,

Ugye a  H a z á n a k  ez a ztán  gyerm eke !

N em  félti életét, hogy go lyó  találja, . 
D rá gáb b  nek i so k k a l  a  sz a b a d  h azá ja  ;

A z t  m egm enteni é s h ozn i d iadalra  

M ind e n  ertyéből, sz ivéb ő l a karja.

L á t v a  ezt m á so k  i s  utána ro h a n n ak ;

E llen ségn ek  nyugtot ők b izony nem  adnak ,

M ik  a z  m eg nem  sz a la d  vagy  m egadja  m agát, 

M u ra k ö z i  legény íg y  védi a  H a z á t  f

It], Sztvoncsik Antal.

—  A főispán oyásza. Vármegyénk nép
szerű főispánját mély gyász érte. Sipeki 
Balázs Zsigmond dr. kir. törvényszéki jeeyző, 
tart. főhadnagy, a Signum Landis s a hadi- 
ékílménye8 3. oszt. katonai érdemrend tu
lajdonosa, ez év aug. 27-én Zlotalipánál hősi 
halált halt.

—  Eljegyzés. Grünwald Illés, dr. Csák
tornyái izr. főrabbi, jegyet váltott f. hó 2l-én 
Strausz Sándor Csáktornyái könyvkereakedő 
és nyomdatulajdonos, lapunk kiadójának 
kedves leányával, Rikicával.

—  Petroleum. A petróleum árát maxi
málni fogják. Hírlik, hogy a kormány ren
deletileg meg fogja állapítani a petroleum 
árát, mely jóval alul lesz az eddigi árnál.

—  Olcsóbb lesz a főzöliszt. Múltkor 
hírül adtuk, hogy a belügyminiszter a főző
liszt árát Zilavármegyében nagyban való 
eladás mellett métermázsánként 5144 ко 
rónában állapította meg Ennek alapján Nagy
kanizsa polgármestere a kicsinyben való ela
dását a főzőlisztnek kilogrammonként 56 
fillérben maximálta. A polgármester egyúttal 
a zsemlye súlyát is megállapította. A rendel
kezés szerint Nagykanizsán a zsemlyének 45 
grammot kell nyomnia. Aki a főzőlisztet drá
gábban adja, vagy a zsemlyét kisebbre süli, 
két hónapip terjedhető elzárással és 600 ko
ronáig terjedhető pénzbüntetéssel sujtatik. 
Nálunk egy 4 filléres zsemlye ez időszerint 
alig 30 grammot nyom, így tehát Csáktor
nyán is hatóságilag intézkedni kellene, hogy 
a liszt árának leszállítása mellett a zsemlye 
súlya tűrhető módon emelkedjék.

—  Törvényhatósági közgyűlés. Zala- 
vármegye törv. hatósági bizottsága f. é. szept. 
13-án tartott rendes közgyűlésében határo- 
zatilag kimondta, hogy a háború folyamán 
határainkon feldúlt tűzhelyek újraépítésére 
egyszázalékos póladót bocsát az újraépítő 
országos bizottság rendelkezésére. A pótadó- 
nak a kivetése névszerinti szavazás mellett

a f. é. december 13 án tartandó rendes köz
gyűlésen fog történni.

—  Kitüntetés. Ferenc Szalvator főher
ceg, mint a magyar-osztrák monarkia Vörös- 
kereszt egyletének védnökhelyetlese, Wollák 
Rezsőné és Mesterich Aladárné Csáktornyái 
úrnőknek a Vörös kereszt körül szerzett 
éidemeik elismeréséül a Vörös Kereszt ezüst 
díszérmét adományozta.

Ennek a híradásnak a kapcsán Meste
rich Aladár grófi tiszttartó úr kérésére a kö
vetkező sorokat közöljük:

»Az újságok útján jutott tudomásomra, 
hogy feleségemet a vöröskereszt egyesület 
kitüntette. Ki terjesztető föl a kitüntetésre, 
nem ludom. Csak azt állapíthatom meg, 
hogy feleségem már ki is nyilatkoztatta, hogy 
ezen kitüntetést nem fogadhatja el, ameny- 
nyiben egyátalában semmi érdemei nincse
nek s valószínű más érdemesnek szánták, 
kivel az ő nevét összetévesztették

S most, mikor még a kitüntetést hiva
talosan meg sem kapta, s így még le sem 
mondhatod róla, egy kedves ismeretlen zárt 
levelezőlapon a következőket irta neki: Is
merve Nagysádnak Vöröskereszt körüli bok
ros »érdemeit«, a jól megérdemelt kitünte
téshez ujongó hangulatban gratulálunk. Ma
gánkívül van egész Csáktornya örömében, 
hogy az »igazság« megtalálja az érdeme
seket.

Egyébként az sem lehetetlen, hogy Mes- 
terics úr háborúban tanúsított vitézségéért 
rendjelhez jut. Pá kis hamisak.

Méltóságomon alulinak tartom ily szenny
lapra válaszolni, különben a sötétségben csak 
gyáva pimaszok burkolóznak!

Megnyugvást csak az szerez, hogy Csák
tornya intelligens közönsége, talán érdemün
kön fölül, kitüntet szíves jóakaratával.

Mesterics Aladár.«
—  Hadikölcsön. A III. hadikölcsön jegy

zése alkalmából kitűnik lassanként az ered
ményes munka, mely a muraközi kisbirto
kosokat is nagyobb adakozásra késztette. 
Múltkor megemlítettük, hogy a muraszent- 
mártoni körjegyzőség területén mennyien 
adakoztak. Az akkor kimutatott összeg azon
ban az utolsó napokban 53350 K-ra emel
kedett, mely szép eredményhez Dobsa Kál-

stb. Egy napi mars ismét, azután újból a régi 
nóta. Csak a kedélyek lesznek izgulékonyabbak, 
csak az idegek lesznek érzékenyebbek. Mindennap 
közelebb visz bennünket a határhoz, a Szávához, 
ahol már ellenséges földre kell lépnünk. —  —

Most egy magas tornyot s egy távoli falu 
elmosódó körvonalait pillantjuk meg. Kupinovo. 
Ami azon túl van, az már Szerbia. Szélső házai 
mellett ott folyik a Száva. Izgalom vesz erőt raj
tam. Fokozott sietséggel iparkodom a falu felé, s 
mig a hosszú fárasztó marsiól elcsigázott, elgyö
tört bakáim egy kis pihenőre gondolnak, valame
lyik szerb ház szérűjében én folyton csak arra a 
pillanatra gondolok, amikor majd első alkalommal 
megpillanthatom a Szávát.

Késő délutáni órákban értünk be a faluba, 
amely akkor már telve volt katonasággal. Csapa
taink ez időben már messze bent jártak Szerbia 
földjén, itt ebben a szerb érzelmű, határmenti 
faluban csak a hadtápbeli szolgálat mozgalmas 
képe tárult elénk. Egy kettőre elszállásoltam a 
bakáimat s aztán azzal a mohó izgalommal, mely 
az egész út alatt hajtott, rohantam ki a falú ha
tárához, azokhoz az apró kis házikókhoz, melyek
nek kerti kerítése alatt lassan, méltóságteljesen 
folyik a Száva.

Csendes, késő novemberi est volt. Az egész 
tájat szürke lepedő kezdte bevonni s én izgatot
tan rohantam a sáros utón le a parthoz, a Száva 
partjához !

Felejthetetlen érzés fogott el, amikor a 
szürke esti ködben fent a magas partról először 
rápillantottam erre a lomha, széles nagy ezüst 
kígyóra. Lassan, méltóságteljesen hömpölyögtek 
széles hullámai s könnyen, minden megerőltetés 
nélkül vitte fénylő testén a nehéz hajókai, melyek 
tömve voltak emberrel-állattal.

A sötét, hűvös, őszi estén leültem egy ott 
heverő deszkalapra, aztán elbűvölve bámultam a 
mély vizbe. —  Sokáig nézegettem a zúgó habo
kat, s hallgattam a hullámok loccsanásának csen
des muzsikáját. A hosszú-hosszú merengés majd
nem álomba ringatott s én még ma sem tudom, 
álom volt-e vagy valóság, amit e sötét, szürke 
estén odalent a Száva mellett láttam. A folyó, ez 
az ezüstszínű kígyó képzeletemben lassan testet 
öltött s úgy jelent meg előttem, mint egy szép 
ezüstruháju tündérlány. A víznek, a tengernek a 
hableánya. Felkelt, leült mellém s apró kis hár
fáján fülbemászó, édes dalokat muzsikálgatott ne
kem. Elbüvölten hallgattam isteni zenéjét s cso
dálattal bámultam apró, kis ujjai mesteri mozgá
sát. Közbe rám mosolygott tengerkék szemeivel s 
aztán szétbontván haját, aranyszőke fürtjeivel egé
szen körülfonta fejemet. Én megbűvölve nézeget
tem mindezt s hagytam magam befonni. E perc
ben, mintha apró, piros kis foltok támadtak volna 
ezüst ruháján s e foltok száma egyre gyarapodott. 
Rémülten tekintettem a foltokra, melyek lassan- 
lassan mind ugyancsak alakot öltöttek s én sok
sok elpusztult katonánkat véltem bennük felis

merni. Megborzíidtam a félelemtől......... Ez az
ezüstruháju tündér a halál véres árnyait hortfia 
ölén ! —  Megremegtem, elmenekültem. Hideg ve
rejték gyöngyözött rajtam. Rá sem nézve a Szá
vára, rohantam haza, kis csendes egynapos la
kásomra. Lázam volt. Késő éjjel doktor állt mel
lettem. Tényleg ott volt-e, vagy csak álmodtam, 
még ma sem tudom. —  Reggelre felébredve egy 
öreg, szánakozó szerb nénikét láttam ágyam mel
let állni. Aggódó pillantást vetett reára s félve, 
remegve kérdezte, hogy jobban vagyok-e? — Csu- 
dálkoztam e szokatlan kérdésén. Csak F. zászlós 
barátom elbeszéléséből tudtam meg, hogy egész 
éjszaka rettenetes lázam volt s lázálmomban órák 
hosszat csak azt kiabáltam, hogy: Száva, Száva.

Hihetetlenül hallgattam ezeket az elbeszélé
seket s aztán meg sem említve az én esti Száva- 
kalandomat, felkeltem. Valami rettenetes gyenge
ség vett erőt rajtam; alig birtam lábaimon állni, 
nagyon halavány is lehettem, mert a szerb néni 
még mindig bizalmatlanul méregetett engem s az
tán anyai jó  indulattal és szeretettel végig simí
totta még mindig lázas homlokomat s csak any- 
nyit mondott: »I moj sin je vaui na ralistu.« — 
Iparkodtam e gyengéd simogatásokat elűzni ma
gámtól, mint olyan ember, aki érzi, hogy e bete
geknek kijáró cirógatásra neki szüksége nincs s 
aztán, elmentem a századomhoz.

(Folyt, köv.)
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mán körjegyzőn kívül az ottani hazafias 
plébános, Molnár György is hozzájárult után
járásával, buzdításával. De tekintélyes összeg 
folyt be a murasiklóbi körjegyzőségben is. 
Innen Kollarics Imre körjegyző 22200 K-t 
szállított be a Csáktornyavidéki takarék
pénztárba mint az ottani kisbirtokosok jegy
zését. Bizonyára eljártak más körjegyzők is 
hasonlóképen, de gyűjtésük eredményéről 
adatok hiányában, nem számolhatunk be

— Bosszúdét fogja el némely embert gyak
ran anélkül, hogy tudná okát. Ez többnyire vér
tolulás következménye, rossz emésztés által o- 
kozva. Feller régi bevált hashajtó »Elsapilulái« 
ily esetekben gyors segélyt nyújtanak és ajánljuk, 
hogy ezekből 6 dobozt bérmentve 4 К 40 f-ért 
mindenki hozasson Feller V. Jenő gyógyszerésztől, 
Stubica Centrále 194. sZ. (Zágrábmegye). —  Ugyan
itt lehet rendelni a hires fájdalomcsillapító Feller- 
féle »Elsufluidot«, melyből 12 üveg bérmentve 6 
korona.

—  A tanulóifjúság a katonaság szol* 
gálatában. A vallás- es közoktatásügyi m 
kir. miniszter rendeletet intézett az iskolai 
hatóságok utján az iskolákhoz, hogy az is
kolák tanulóifjúsága csalánt gyűjtsön a ka
tonaság számára. A rendeletnek Csáktornyán 
is eleget tettek. Az összes iskolák: az elemi, 
alsófokú iparostanonc s polgári iskola, va 
lamint a tanítóképző-intézet tanulóifjúsága 
eleget telt a felsőbb rendelkezésnek s a 
múlt hét folyamán nagymennyiségű csalánt 
szedett a katonaság szükségleteinek pótlá
sára. — Egy hónappal ezelőtt szeder cserje 
levelet gyűjtöttek a tanulók ugyancsak a ka
tonaság részére. A tanítóképző-intézet 84 kg. 
száraz szederlevelet szállított be a Hadse- 
gélyző Hivatalhoz Budapestre. — Most pe
dig szeretet pénzadományokat gyűjt a ta 
nulóifjuság a harctéren harcoló katonaság 
karácsonyi megajándékozására.

—  Az ujrasorozattak bevonulása. Mind
azok, akik 1878 — 1890 között, valamint 
1892 — 1894 ben születtek s a most meg
tartott népfölkelői pótszemlén alkalmasak
nak bizonyultak, 1915 évi december 6 án 
be kell vonulnlok a népfölkelői igazolvány
lapjukon feltüntetett kiegészítő kerületi pa
rancsnoksághoz

—  A hadiárvák létszáma. Az ország 
valamennyi árvaszéke beszámolt már a ha
diárvák létszámáról. E szerint a létszám 
1915 szeptember 30 án 24 644 volt. Ez a 
szám a következőképpen oszlik meg: a vár 
megyei törvényhatóságokban 20420, a vá
rosi törvényhatóságokban 1774, a rendezett 
tanácsú városokban 2450.

—  Törvényesített házasságok. A há
ború előtt az országban több mint 28 ezer 
vadházas.>ágban élő kölött törvényes házas
ságot és törvényesítette törvénytelen gyer
mekeit. A házasságok legnagyobb száma a 
román és tótajkú vidékeken kívül Bihar-, 
Hjjdu, Szabolcs, Csanád és Jász Nagykún 
Szolnok vármegyékre esik.

—  Győzelmünk biztos! Ez indította a közis
mert Renkő bankházat, hogy úgy a saját mint 
dicső szövetségeseink zászlóit szép színes litogra- 
tirozott kivitelben elkészítesse és szétküldje. Ezen 
csinos zászlókat mindenki nagyon jól felhasznál
hatja; írjon tehát egy levelezőlapot a Renkő Rank 
részvény társaságnak, Rudapest, Andrássy ut 60. 
és azonnal megkapja ingyen é9 bérmentve.

—  Adományok. A vasúti üdítő állomás 
javára újabban Sjeinberger Ferencné és Bo- 
leraczky Gyulárié 10— 10 К t, Szent Antal 
perselyéből a Vörös Kereszt egylet Csáktor
nyái fiókja javára 21 34 К-t, a járási jóléti 
bizottság pénztárának pedig 21 К-t adomá
nyoztak, melyért az elnökök köszönetüket 
nyilvánítják.

—  Állandó választmány. A dec. hó 
13-án megtartandó rendes törvényhatósági 
bizottsági közgyűlés tárgysorozatának meg
állapítása s Nagy László áll. vál. alelnök 
elhunyta folytán megüresedett alelnöki állás 
betöltése végett a vármegyei állandó választ
mány dec. 6-án d. e. fél 10 órakor gyűlést 
tart.

—  Állandó mozi. A Rákóczi-utcai mozgó 
szinházban a mai előadások műsora a kö
vetkező: Svéd téli képek; Az ártatlan (dráma, 
3 felv.); Nyáréji álom, Shakespeare »Szent- 
ivánéji álom« c. műve nyomán (vígj. 3 felv); 
Hadi híradó (legújabb harctéri felvételek).

—  8 Órai újság. Ez a cime annak az 
uj országos napilapnak, mely először no
vember 30-án este fog megjelenni Budapes
ten. A háborús események iránt megnyilvá
nult általános és intenzív közérdeklődés hívta 
életre a 8 órai újságot és bizonyára ez az 
érdeklődés fogja megszilárdítani is. Buda
pesten és az ország nagyobb városaiban 
már megjelentek a hirdető-oszlopokon a 8 
órai újság stílusos, művészi plakátjai, né 
hány nap múlva előttünk lesz maga az új
ság is eredeti formájával és a fejlett zsur
nalisztika minden készségével. M nt a leg
későbben megjelenő estilap, arra törekszik, 
hogy a legújabb híreket tárja az olvasó elé. 
Vezérelve- megbízhatóság és gyorsaság. A 
8 órai újság az első lap, mely az uj sajtó- 
törvény értelmében 50 ezer korona politikai 
hirlc*p-biztosítékot helyezed letétbe.

—  A háború. A múlt héten a Szand
rák ot tisztították meg a központi hatalmak 
a szerbektől. Alig egy hét alatt Nova Varos, 
Sjenica, RoSka, Novibazár, Mitrovica és Pris
tina elesle hirdeti a német, magyar, osztrák 
és bolgár csapatok hősies munkáját és óriási 
sikereit. Ezen harcok közben nemcsak kö 
rülbelül 40000 szerbet fogtak el, de mérhe
tetlen mennyiségű hadiszer, muníció, 50 
mozsár, 64 ágyús 35 gépfegyver, négymillió 
puskatöllény jutott a győztes központi ka 
tonaság birtokába. Szerbia végső óráit éli. 
Mindössze Monasztir s Prizren van még 
birtokában, amelyek elfoglalása jóformán 
órák kérdése csak. A katonaság tisztek nél 
kül van, akik Monlenegróba, Albániába me
nekültek. A szerb udvar és kormány állí
tólag az albán Ebasszanába meneküli. Az 
antánt ugyan kísérleteket tesz, hogy Szalo-

i niki felől a szeib hadsereg romjait ember- 
I anyaggal s ágyukkal és munícióval erősít
sék, de hasztalan minden erre irányuló tö
rekvése: a diadalmasan előnyomuló német, 
magyar, osztrák és bolgár seregek sodrát 
feltartóztatni már nem lógja tudni. Minden 
attól függ, hogy Görögország minő állás
pontot foglal el az utolsó órában. Ha a 
központi hatalmak mellé áll, az antánt ha
jóraja lődözni fogja ugyan partjait, de a 
szárazra telt francia-angol hadsereg a szer- 
bekkel egyetemben a megsemmisülésnek néz 
elébe. — A többi harctéren nem történtek 
különösebb események. Franciaországban álló 
harcok folynak Az oroszországi harctéren úgy 
Riga és Dünnaburg előtt, valamint Volhyniá- 
ban csend van. Utóbbi helyen mintha az 
oroszok beásnák rnegukat, tehát színién álló 
harcok után törekszenek a megsemmisítő 
vereségek után melyek során 42600 orosz 
katonát s 190 tisztet fogtunk el s 92 gép 
fegyvert zsákmányoltunk. Csak az olaszok 
okvetetlenkednek. Erőszakolják az áttörést 
az Isonzónál és a doberdói fensikon köl
csönkért csapatokkal, melyeket a tiroli, ka-

rintiai frontoktól elvonnak, hogy a tél be
állta előtt némi sikert elérjenek. Pedig a 6 
hónapos háborúban a félmillióra rugó veez- 
teségen fölül csak egy sikerről számolhat
nak be: Görz bombázásáról. Ezt a vároat 
összelődözték, mert el nem foglalhatták, »  
vereségeket pedig, melyeket Monte Sabati- 
non, Podgoránál, Zagoránál, San Martmonál 
s a Col di Lanónál a mieinktől elszenved
tek, zsebre vágták. —  Érdekes mozzanata 
a világháborúnak Egyptom megtámadása. 
Hogy ezt a központi hatalmak megvalósít
hassák, a Belgrád—Konstantinápoly vasút
vonal helyreállításán megszakfás nélkül dol
goznak, hogy ennek vágányain a török had
sereget ágyukkal, munícióval elláthassák 8 
általa Egyptomban a Perzsa öbölben az an
gol uralomra érzékeny csapást mérjenek A 
ezuezi csatorna mentén már megkezdődtek 
a járőrök csatározásai, mint komoly harcok 
komoly bejelentői. Törökország komolyan 
dolgozott a háború alatt és 2 millió kitűnő 
katonát képezett ki annak a hadjáratnak a 
céljaira, a mely a keleten is el fogja dön
teni a világháború sorsát — a mi javunkra!

—  Maximálják a sertéshús és a zsir 
árát. A sertéshús és sertészsír árának or
szágos maximálása hir szerint befejezett 
tény. Az erre vonatkozó kormányrendelet a 
napokban már meg is jelenik a hivatalos 
lapban. A sertéshús ára 5 К 20 fillér, ka
rácsonyra 5 К és januárban 4 К 80 fillér 
lesz, a zsir ára pedig 6 К 80 fillérrő' a 6 
К 50 filléres és a 6 К 20 filléres fokoza
tokon keresztül végül 6 К га száll le. Ezzel 
a rendelkezéssel egyidejűleg ugyanily maxi
máló rendeletet ad ki az osztrák kormány is.

—  Távirati rendelet. Valamennyi ka
tonai parancsnokságok, úgy szintén a pót- 
ülegparancsnokságok távirati utasítást kap
tak, hogy a jövő évi termés biztosítása ér
dekében a földművelő közönségnek lovakat 
egész 1915. december 10 ig használatra ki
adjanak. A kölcsönkapott lovak élelmezésé
ről a gazdáknak maguknak kell gondos
kodni. A ló kiadás azonban csak olyan 
körzetre adható ki, honnan a lovak szük
ség esetén 48 óra alatt bevonhatók.

i r o d a l o m ”
—  Édesanyám a táborban címmel Lu

kács Lajos, lapunk jótollú munkatársa, ka
rácsonyra háborús történeteket tartalmazó 
könyvet bocsájt a könyvpiacra gyönyörű 
kivitelben, amely bizonyára szenzációt log 
kelteni. Magyar fiúk világraszóló vitézségét, 
a magyar faj csodálatos géniuszát magasz
talja a szerző ragyogó, szakavatott verseivel, 
oly híven, hogy valósággal halljuk a shrap- 
nellek, gránátok detonációját és látjuk a 
bátor, kemény magyar legények vissza nem 
verhető rettenetes ércfalként előrehaladó ro
hamát . . . .  A történeteknek valódi érléket 
az ad, hogy megtörténtek és a szerző részt- 
vett a borzasztó harcokban és vére hullá
sával, súlyos sebet szerezve küzdött Hazá
jáért. A könyv ára 2 kor 50 fillér és a be
folyt jövedelem egy részét a Csáktornyái 
Vöröskereszt javára fordítja a szerző. Száz, 
egyenként számozott amatőr példány készül, 
mindegyik a szerző dedikációjával, sajátkezű 
aláírásával és я megrendelő nevével lesz 
ellátva s aki igényt tart erre a szép kará
csonyi ajándékra, rendelje meg december 
1-ig bezárólag a szerzőnél. (Budapest, IX. 
Soroksári-út 38—40. I. emelet 4. Közúti 
palota)
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Sto poőiljke, kaj se tiöe zadr- 
laja novinah, se imája pos- 

lati na íme urednika vu 
Csáktornya

Izdateljetvo:
knjilara S tra n sz  S an d ora  
kam sepredplate i obznane 

poőiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom Jeziku izlazeöi druitveni, znanstveni i povuéljlví Hat za púkIzlazi svaki tjeden jeden krat i to : svaku  nedelju.

Na celo le to ...........8 kor
Na pol leta ............ 4 kor.
Na őetvert leta . . .  2 kor

Obznane se peleg pogedbe I fai 
ra&nnaju.

Bom bardiranje Görza.
Slavna bitka vu Galiciji. - Yu zarobleni Stari-Srbiji. - Novibazar, Pris
tina, Mitrovica varasi propali su. - Rusi iz japanskih stukov strelaju. 
Na talijanskim bojnom polju. - Kervava srcba za Macedoniju. - Srbi su 
spraznili Monasztira. - 34 centimeterni talijanski stuki. - Antant cete

vu pogibelji. - Bozji prst.

Wstojino na bojnom poljn?
(M. J .) GrCka je izrekla, da budej 

suprot stala srbom, ako bi oni vu njihov 
orsag doSli svojimi oboruSenimi Cetami. To 
je zbog toga morala izreC', ar jeden dél 
srbskih Seregov je presiljen vu GrCku po* 
beCi ar jih naSi i bulgari pretiskavaju tak, 
da moraju iz svojega orsaga pobeCi, ili oruSje 
doli deti.

Velike vudarce su srbi vu proSlim ti- 
jednu opet dobili od naSih, nemSkih i bul- 
garskih Cetah. Pri Prislini su naSi 19 ga o. 
m. polovili 2800 pé^kih vojnikov i célú 
kompaniju konjenikov. Kre Crnogorske 
medje su naSi vu proSlim tijednu svaki 
dén do 5000 srbov polovili. Ako bude to 
dalje tak islo, nebude srb na skoro niti 
jednoga vojnika imel. Iz nova se srbi rado 
predaju. Iz toga je viditi, da su vre i oni 
eami previdli, da jim je zadnja vura doSla.

Kövessa generala vojska je 20-ga о 
m. pri Ibaru 2000, Galvic generala vjska 
pak 4400 srbov polovila. Prevzeli smo 21- 
ga o. m. Senicu, Novi VaraS i Rasku. No 
vembra 21-ga su naSi vojniki do Prepolje 
doSli. Pri Novimbazaru smo osvojili 50 mo- 
iarov, 8 velikih Stukov i 4 million patro- 
nov. Vu labskoj dolini dobili su naSi vu 
ruke 3000 srbov i 6 Stukov.

Bulgari takaj napreduju svaki dén, tak 
da budu srbi morali vu Albaniju pobeCi, 
gdé jih albanezeri Cekaju, koji su takaj 
proti njim.

Na one srbe, koji budu prék Crnogors 
ke granice stupili, nikaj dobroga ne Ceka, 
ar niti Crnogorci nemaju kaj za jesti. Crna- 
gora je sama planina, gde se samo koze 
moréja pásti, koji niti Crnogorcom nemreju 
dosta mléka i mesa dati, как bi mogli joS 
i srbske Serege hraniti ? !

Vu proSlih dvéh tijednov je céli zgu- 
biCek srbov 63,200 polovljenih vojnikov i 
439 Stukov. Onih broj, koji su vumrli, ple- 
zérani, ili pobegli, moremo na 50 jezer ra- 
Cunati. Так moremo reCi, da je srbom kraj. 
To sn si i zasluSili.

Englezi su svojega ministra Kitsenera 
poslali vu GrCku, da pomore srbom pri

grCkim kralju. Da jim grki neCeju na po- 
moC iti, vidi se iz toga, da greki ministri 
nesu hoteli iti na obed, kojega je vu GrC- 
koj stanujuCi englezki nadkonzul na Cast 
ministra Kitsenera vuredil.

Vu GrCkoj je do 100 jezer francuzov 
i englezov, koji su na pomoC doSli srbom 
Jednu stran ovih Seregov, koji su vu Srbi 
ju dospeli, je bulgar vre vuniStil. To Ceka 
i na one, koji budu iz GrCke dalje vu Sr- 
biju doSli, ar bulgarci znaju, zakaj se boriju.

Ov vitezki narod je ne daleko od Pris
tina 22 ga o. m. 9500 srbov polovil i 50 
Stukov i 22 maSin puSkah od njih odzel. 
Srbi vre neimaju vise, как 100 jezer voj
nikov. I ov broj bude svaki dén menjSi, 
ar od gda vidiju, da jim od rusov obeCana 
velika vojska ne dojde na pomoC, vpefiali 
sü i izgubili volju. Regimenti si svoje ofi- 
cire postrelaju, odhitiju puSke, pak idu 
dimo.

Talijani su vre Cetrtiput poCeli navalji- 
vanje proti naSimi Sanci pri Doberdau i pri 
Görcu. S strahovitom strélanjem se poCim- 
Ije njihovc navaljivanje. Iz Stukov vnogo 
jezer kugljah poSiljaju na naSe kamenate 
jarke i Sance, a onda s »avantic krikom 
beSiju s bajoneti nad naSe dekunge. Ali to 
nikaj ne hasni! NaSi jih blizo sebe pustiju, 
onda pak iz rukah bombe hitaju med nje, 
pak s puskami strélaju na njih. Ako pak 
nekoji do dekunge dojdu, one naSi s ban- 
ganetom doCekaju. Na stotine laljanov os- 
tane mrtvih pred naSimi jarkami. Так i 
ovo Cetrto navaljivanje, как i prveSe su 
bez ikakvoga uspéha bile, ar opet niti ko
rák nisu talijani naprej mogli dojti. Как 
neSparaju taljani svoje ljudi, to se vidi iz 
toga, da su vre do vezda, tak pol let dugo 
pol millijunov vojnikov izgubili.

Vu Francuzkoj i Ruskoj nema nikaj 
novoga. NaSi i nemSki Seregi sigurno drSiju 
vu rukah od francuzov i rusov odzete 
zemlje, kője jim niti nebudu nazad dali.

Vezda se skup raCunaju one svote, 
koje je narod za taborske stroSke na po- 
sudbu orsagu skup dal. Glasi se Cuju, da 
bude ov Irelji aldov vnogo veksi, как je 
prvi i drugi bil i da bude se do dvé rnili-

arde, tojest na dvéjezer millijunov se nab- 
ralo. Iz toga se videti more, kakvo je véli- 
ko oduSevljenje vu naSem orsagu za tabor. 
Gdé je takvo oduSevljenje, onoga orsaga 
narodi su hvalje vrédni i onoga orsaga voj
niki moraju tabora dobiti. Так je pri пае 
i zbog toga moremo i пн dalje s zaufanost- 
jom biti prama vladi i pram a naSoj 
vojski, koja nam tak veliku diku priskrbiju, 
a izvun toga naSu familiju, naSe hiSe i ime- 

I tek naS obraniju od haraCenja naSih nepri- 
jjateljah. Bog je s nami i bude i na dalje 
Is nami, ar je i pravica s nami!

Meseca novembra 30 ga je Njegovo 
VeliCanstvo kralj orsaCko spraviSCe dal skup* 
pozvati vu Budapest, vu kojem budu oreaCki 
ablegati izvun taborskih poslov i iz drugih 
poslov se dogovorili, SpraviSCe bude se do 
boíiCne svétke drSalo, onda bude jeden ti- 
jeden poCinek, a po novom letu se opet 
sastaneju ablegati i do srdine januara budu 
spraviSCe imeli.

Velika slavna bitka vu Ishodni 
Galiciji.

Ruska tretja velika offenziva proti Ga
liciji spotrta je. S med treju offenzivih sko- 
jemi su rusi opet vu Galiciju Steli vdrti, 
ova je naj jakSa bila i naj du2e je trajala. 
Od Polesie zvane moCvare, do Bessarabije 
na ovi strahovitni dugi liniji naj grozneSe 
bitke okolo Styr vode su bile.

latina, da na Stripa, Ikva i Kormin 
okolici takodjer su kervave bitke bile, ovdi 
su takodjer vnogo municije potroSili i sve- 
likami Seregi su vdirali na naSe i nemSke 
pozicije, ali ove Sturme naj duie ako su 
dva, tri dane trajale i zatem je nazat mir 
nastal prém, ako od naSe strani su takod
jer vu ruske Sance vdrli.

Cisto drugi je bil polo2aj med Carto* 
rijsk i Rafalovka liniji. Oktobra Sestoga 
zakljuCila se naSa offenziva, zatem je malo 
mir nastal, za par danov nova bitka se je 
zapoóela pri dolnji strani Styr vode i od 
potlam podjednoma traja. Ru3i od Dubno 
na sever i kre Putilovka vode vdilen su 
poCeli napreduvati, takodjer vu ovim vre-
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menu od Kovel-Sarny 2eljeznice na obedva 
kraje po jedni Sumi i moévari su napré 
vdirali. Vu ovim vremenu se je poCela nova 
oílenziva proti Srbiji i rusi su tak mislili, 
da dodla je vura vu koji opet budo moguéni 
Galiciju svojemi éordami obstrti.

Mislili su da mi i nemei vnoZina sol- 
daéije smo zvozili iz Volhyne i da sad tam 
jako slabe pozicije imamo, nadalje pák su 
svrlio toga poéeli vdirati proti nádim pozi- 
cijam, da nebi moguéni bili jód veC solda- 
éije proti srbom poslati. S velikom moőjom 
su zapoéeli bitku. Kuiiko municije su samo 
mogli skup spraviti, to sve su sim na vo- 
zili. Od svakoga orufcja, kaj je samo moéi 
smisliti sve rezerve su skup nabrali i na 
öve pozicije postavili, nőve formacije su 
napravili, kője su od Rovno proti Kievu 
vodeée 2eljeznice nastavili. Jeden vlak za 
drugim je dopelal ljudi i municiju.

Offenziva strahovitnim kanonskim og* 
njom se zapoéela. Kad su nádi jarki Sírom 
bili reztrélani, rusi su na Sturmu isii. Vno- 
2 ina rusa je doSlo proli naSim, najmre pák 
proti jednomu mostu na Slyr vodi. To jim 
je cilj bil, da iz boka se riavaliju na naSe 
i stém predereju liniju. Nekoje éete doSle 
su prék Styr vode, ali naSi su je nazat pre- 
tirali. Pri Styr vodi od sevra su nemei, od 
juga pák magjari i austrianéani su stali.

Ruse su nazat prék vode stisnuli i po- 
éistili su od Cartorijska na zapad le2eéu 
Sumu. Rusi nésu Steli pustiti. Med vreme- 
nom pripravili su se na obéinitu Sturmu. 
Désno krilo je poéelo Sturmati naSe pozi
cije. íz Rovno opet vnogo municije je doSlo 
i one regimente, kője su naSi nemei 6 ga i 
7*ga podeset nili, opet su ie spunili. Rusi

I né samo da su jaké pozicije naSli, neg i 
to, su né Cekali. da naSi naproti dojdeju. 
Proti Tisovi i Galuzia obéinam nemei su 
Sturmali, pretirali su iz goreéih obőinah 
ruse, koji su nazat prék Styr vode od- 
bejíali.

Strahovitnoga zgubiéka su rusi imeli. 
Céli bregi su nastali iz mrtvih To sve je 
né prestraSilo ruse, opet su na Sturmu isii 
stém nakanenjom, da nazadnje itak prék 
Styr vode vdereju i na ovim kraju se zas- 
taviju. Med Rafalovkoni i Cartorjiskom pod- 
jednoma su Sturmali Brusilov generala Se
regi.

Pri Caplin, Zaboletje i Varazna obéinaj 
nazat su se morali obrnuti. Nekoji dán je 
sad mirneSe vréme bilo, ali strélanje niti 
jedno minuto nője prestalo. Najmre pák 
pri Rafalovki je strahovitno strélanje bilo, 
gde su rusi prék vode Steli dojti. Jedno 
éetu koja je prék doSla, naSi kojeniki su 
jo vuniStili.

Rusi joS niti vezda su né Steli odpus- 
titi. Nőve Serege su skup nabrali i oktobra 
7 ga pri Rafalovki opet tuliko rusa je doSlo, 
как joS morebiti niti jedenput vu ovim 
boju. Pri Klukovice, Novosielici i Rafalovki 
tuliko rusa je doSlo, da naSi s nikakvim 
viteStvom né su je mogli zastaviti i morali 
su mosta rusom odpustiti. Dakle rusi su 
prék vode doSli. Drugi dán navalili su se 
na Kornini front. Pri Kornini frontu i po- 
toku rusi né su mogli naSe nazat stisnuti. 
Na stotine su cureli dőli i nazadnje divjo 
su morali pobeéti. Devetnajstoga opet su 
rusi poéeli Sturmati, ov dán naSi triput su 
je nazat zbili.

Od Kulikovice na jug takodjer je ne- 
koja ruska divizija prék vode Stela dojti, |

ali naSi su je pretirali. Jedno rusko diviziju 
tak su prerédili, da je nazat prék Styr vode 
morala oditi. Poleg Cartorijska neprijatelj 
néje Stel naSe pozicije ostaviti, kam se je 
predi jeden dan zakopal. Svaki dán su vek- 
Su pomoé dobili, uaSu liniju su malo nazat 
stisnuli, ali barem je jako kritiéni bil po- 
lo2aj, itak se je sve dobro nazat preobrnulo.

Vu oni minuti, kad su rusi do kraja 
Steli predrli liniju, genula su se naSa krila 
i rusi med tri ognje su doSli. Rusi su mis
lili, da su véé célo bitku zadobili, onda su 
ju stopram jako kervavo zgubili. Rusi su 
nazat Styr vode morali pobeéti.

JoS jedenput su skup pobrali Serege i 
joS jedenput su probali prék Styr vode doj
ti. Sad su véé odnemogli. Poéeli su se na
zat vleéti. Od koraka, do koraka su je naSi 
nazat rivali. Najpredi iz Kuklive su je vun 
zbili, potlam pák su pri Komarovi biti bili. 
Prvo liniju su hitro spraznili. Rudku sker- 
vavom Sturmum su naSi nazat zadobili, 
potlam pák su je od Miedvice na sever 
stojeéiv bregov vun zbili. Jedno obéinu za 
drogom su rusi zgubili i nazadnje bez sva
koga reda pobegii su.

Neprijatelj na Cartorijsko-Rafalovka li- 
niji jeden mesec trajuéi bitki strahovitnoga 
zgubiéka je imel. Vnogo municije su post- 
rélali i na hiljada mertvih je na sve strani 
leZalo. S vun toga trideset jezer rusov su 
polovili i prék Sestdeset maSinpuSkih za- 
robili.

Rusi svojim navaljivanjom srbom su 
Steli na ponioé biti. Srbiji je ravno to ni- 
kaj né haenilo, neg stém bolje je naSkodu 
bilo rusom. Srbija je propala, rusi pák su 
né moguéni bili n&Su liniju predrti i tak 
opet vu Galiciju vdrti, как su to lani na 
jesen mogli napraviti.

Vu zadobleui Stari-Srbiji.
Minuéi tijeden skratkom prijavorr. naz- 

nanje nam je dal Höfer general, da savezni 
Seregi zavzeli su célo Staro-Srbiju, koja je 
pred balkanskim boju bila, ostajuéi srbski 

! Seregi pák se stiskaju vu onim falatu Nőve- 
Srbije, koj je joS ostal i 2uriju se vu Mon
tenegro i Albaniu, ako njim samo moguée 
bude vujti. Zavzeli su véé savezniki Nova 
varasa, Novibazara i dani su véé preraéu- 
nani Milrovici i Pristini. Postigla jesudbina 
Srbiu i stém skupa céloga antanta na Bal- 
kanu, barem je s velikom moéjom se nam 
grozil, da Srbiu obranil bude. To sve skupa 
pák je drugo nikaj né, как jedna komedija 
skojom je antant na brstil srbe, naj se do 
zadnjega éloveka braniju Srbi su svoje zver- 
dili, ali antant je né zvrSil onu, kaj je tak 
lépő Srbiji obeéal.

Sad je véé sve zabadav, Stara-Srbia je 
poginula, srbski Sereg na jednim malim fa- 
laéku se stiska, zdvojeno iSée puta, ali ne 
more ga najti prék albanskih i monteneg- 
rovskih bregov, prék kojih nikakvi puti ne 
vodiju. Srbske éete к tomu gladujeju, mu
nicije némaju, opravu su rezdrle i jako 
teSko bude, da iz ocelnatih ruk kője je sad 
derftiju, vun vujdeju. Vu Sést tijednov tra- 
juéi borbi i vu vnogih zgublenih bitkah 
srbskoga Serega pol je doli opalo ili pák 
su je polovili. Druga polovica pák okolo 
Kosovogapolja se skuplja i trsi se, da iz 
nevarnoga polo2aja put najde proti morju, 
gde je opet antant s jednim obeéanjom ée-

ka tojest, da je na ladje nameée i odvozije 
na drugo bojno polje.

ViSeput smo od toga pisali, da brzéas 
iz öve antantske miseli nikaj nebude, né 
samo zato i svrho toga, da to jako teSko 
budo mogli napraviti, neg svrho toga, da 
srbsko odudevlenje i céla srbska éut nedo- 
pusti srbom, da ostaviju svoju domovinu 
i da nekam vu tudje idu vojuvat.

Potlam, как su srbi sami Pribiéeviéa 
zaklali, bulgarske novine tak piSeju, da 
srbski Sereg, koj je vnogo pretrpel, neée 
véé vojuvati, svi za mir zdihavleju i vnogi 
dőli hiti sebe soldaéku opravu, vu cevilska 
se obléée, oru2je potere ili zakopa i skri- 
veéki se 2uri dimo vu svoje rodjeuo mesto. 
To su pák tak spazili, da vu Stari-Srbiji vu 
onih obéinah, kője su éisto prazne ostale, 
dán, na dan vise muÉkarcov je videti, koji 
su iz bojnoga polja vuSli i neéeju véé dal- 
je vojuvati, jerbo previdli su, da to sve je 
zabadav.

Srbsko bojno polje vu denednjim po- 
lo2aju i saveznikom je na veliko nepriliku. 
Seregi vu silni progonjbi opedali su, vnogo 
su terpeli vu svagdadnjih bitkah, puti su 
takvi, da néje moéi ponjih hoditi, kola i 
svakojaéka druga sloga oemore napré dojti. 
Najmre рак зато svelikom tedkoéum т о -  
reju Stuke dalje spravlati i njim dosta mu
nicije vozili i samo nade soldaéko zapoved- 
niétvo je moguée sve neprilike preobladati, 
takodjer i nadih vojnikov odudevlenje.

Odluéne bitke su minule, na ovim ili 
onim frontu sad poéinek dojde, kaj su si 
izbilja zaslu2ili oni, koji su Sest-sedem tijed
nov nigdar né pod krovom bili. hlina, da 
svakoga jóé nebude to dopalo, ali barem 
nekoji vu takvi poto2aj dojdeju, da se spo- 
éinuti budo mogli, da po drugim vremenu 
jedenput pod krov dojdeju.

Sa Novibazarom za kljuéile su se tam 
bitke i céli Sand2ak nam je opet vu rukah, 
jerbo srbsku vojsku su véé vun stirali. Sad 
samo jód na Kosovimpolju su odtre bitke, 
tam srbi jód probaju se braniti. Pristina i 
Monastir za nekoji dán propadne. Vnogo 
srbov su polovili, do vezda vide, как osem- 
deset jezer. Na Kosovimpolju se bude brséas 
balkanski boj zakljuéil.

Montenegrovci takodjer prepoznaju, da 
iz Sand2aka su morali pobeéti i nazat se 
poteéti vu bolde pozicije. Strahovitni vihri i 
snég je na veliko dkodu beguncom.

Englezke i francuzke éete pri Doirani 
grabi stojiju, kojim je vodja Serrail general. 
Srbe Vassics ezreded, englezke éete рак 
Mahon general vodi. Glavna neprijateljska 
moé od Krivolák proti Valandovi je kon- 
centrirana i sve skupa to ji je delo, da na 
jedno 2eljeznicu pazi.

Ovaj front pák je jako zloéesti za fran- 
cuze i engleze, jerbo sve dobre pozicije sa 
nam vu rukah i jako nam je lehko doll 
dojti vu Vardar dolinu i pretréti puta od- 
zaja. Neprijatelj minuéi tijeden dvaput je 
próbál prék Karasu vode dojti i Gradsko 
zavjeti, ali obedvaput kervavu su je nazat 
zbiti i vnogo njih polovili. Pred nademi po- 
zieijami vide etotin neprijateljskih mrtvih 
Ie2i. Antant deregi dobro su opravleni, ali 
zarobljeniki tu2iju se, da vnogo glada su 
morali preterpeti, jerbo njihov trén nikaj 
nevala i nigdar nemore za vremena njim 
strodka i municiju dopelati. Negda célé 
kompanije su bez municije bile i célé bat- 
rije su tiho bile.
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Slavna bitka vu Galiciji. - Yu zarobleni Stari-Srbiji. - Novi bazar, Pris
tina, Mitrovica varasi propali su. - Rusi iz japanskih stukov strelaju. 
Na talijanskim bojnom polju. - Kervava srcba za Macedoniju. - Srbi su 
spraznili Monasztira. - 34 centimeterni talijanski stuki. - Antant cete

vu pogibelji. - Bozji prst.

Hali stojimo na bojnom poljn?
(M. J .) Gréka je izrekla, da bude 

suprot stala srbom, ako bi oni vu njihov 
orsag doSli svojimi oboruSenimi Cetami. To 
je zbog toga morala izreC1, ar jeden dél 
srbskih Seregov je presiljen vu GrCku po- 
beCi ar jih naSi i bulgari pretiskavaju tak, 
da moraju iz svojega orsaga pobeCi, ili oruSje 
doli deti.

Velike vudarce su srbi vu proSlim ti- 
jednu opet dobili od naSih, nemSkih i bul- 
garskih Cetah. Pri Pristini su naSi 19 ga 0. 
m. polovili 2800 pé^kih vojnikov i célú 
kompaniju konjenikov. Kre Crnogorske 
medje su naSi vu proSlim tijednu svaki 
dén do 5000 srbov polovili. Ako bude to 
dalje Jak islo, nebude srb na skoro niti 
jednoga vojnika imel. Iz nova se srbi rado 
predaju. Iz toga je viditi, da su vre i oni 
eami previdli, da jim je zadnja vura doSla.

Kövessa generala vojska je 20-ga 0 
m. pri Ibaru 2000, Galvic generala vjska 
pak 4400 srbov polovila. Prevzeli smo 2 1 * 
ga o. m. Senicu, Novi VaraS i RaSku. No 
vembra 21-ga su naSi vojniki do Prepolje 
doSli. Pri Novimbazaru smo osvojili 50 mo- 
iarov, 8 velikih Stukov i 4 million patro- 
nov. Vu labskoj dolini dobili su naSi vu 
ruke 3000 srbov i 6 Stukov.

Bulgari takaj napreduju sv&ki dén, tak 
da budu srbi morali vu Albaniju pobeCi, 
gdé jih albanezeri Cekaju, koji su takaj 
proti njim.

Na one srbe, koji budu prék Crnogors 
ke granice stupili, nikaj dobroga ne Ceka, 
ar niti Crnogorci nemaju kaj za jesti. Crna- 
gora je sama planina, gde se samo koze 
moreju pásti, koji niti Crnogorcom nemreju 
dosta mléka i mesa dati, как bi mogli joS 
i srbske Serege hraniti ? !

Vu proSlih dvéh tijednov je céli zgu* 
biöek srbov 63,200 polovljetiih vojnikov i 
439 Stukov. Onih broj, koji su vumrli, ple- 
zérani, ili pobegli, moremo na 50 jezer ra* 
Cunati. Так moremo reCi, da je srbom kraj. 
To su si i zasluSili.

Englezi su svojega ministra Kitsenera 
poslali vu GrCku, da pomore srbom pri

grCkim kralju. Da jim grki neCeju na po- 
moC iti, vidi se iz toga, da grCki ministri 
nesu hoteli iti na obed, kojega je vu GrC 
koj stanujuCi englezki nadkonzul na Cast 
ministra Kitsenera vuredil.

Vu GrCkoj je do 100 jezer francnzov 
i englezov, koji su na pomoC doSli srbom 
Jednu stran ovih Seregov, koji su vu Srbi 
ju dospeli, je bulgar vre vuniStil. To Ceka 
i na one, koji budu iz GrCke dalje vu Sr* 
biju doSli, ar bulgarci znaju, zakaj se boriju.

Ov vitezki narod je ne daleko od Pris
tina 22 ga o. m. 9500 srbov polovil i 50 
Stukov i 22 maSin puSkah od njih odzel 
Srbi vre neimaju vise, как 100 jezer voj
nikov. I ov broj bude svaki dén menjSi, 
ar od gda vidiju, da jim od rusov obeCana 
velika vojska ne dojde na pomoC, vpeSali 
9ii i izgubili volju. Regimenli si svoje ofi- 
cire postrelaju, odhitiju puSke, pak idu 
dimo.

Talijani su vre Cetrtiput poCeli navalji- 
vanje proti naSimi Sanci pri Doberdau i pri 
Görcu. S strahovitom strélanjem se poCim- 
Ije njihovc navaljivanje. Iz Stukov vnogo 
jezer kugljah poSiljaju na naSe kamenate 
jarke i Sance, a onda s »avanti« krikom 
beiiju s bajoneti nad naSe dekunge. Ali to 
nikaj ne hasni! NaSi jih blizo sebe pustiju, 
onda pak iz rukah bombe hitaju med nje, 
pak s puSkami strélaju na njih. Ako pak 
nekoji do dekunge dojdu, one naSi s ban- 
ganetom doCekaju. Na stotine laljanov os- 
tane mrtvih pred naSimi jarkami. Так i 
ovo Cetrto navaljivanje, как i prveSe su 
bez ikakvoga uspéha bile, ar opet niti ko
rák nisu talijani naprej mogli dojti. Как 
neSparaju taljani svoje ljudi, to se vidi iz 
toga, da su vre do vezda, tak pol let dugo 
pol millijunov vojnikov izgubili.

Vu Francuzkoj i Ruskoj nema nikaj 
novoga. NaSi i nemSki Seregi sigurno drSiju 
vu rukah od francnzov i rusov odzete 
zemlje, kője jim niti nebudu nazad dali.

Vezda s<* skup raóunaju one svote, 
koje je narod za taborske stroSke na po- 
sudbu orsagu skup dal. Glasi se Cuju, da 
bude ov tretji aldov vnogo veksi, как je 
prvi i drugi bil i da bude se do dvé mili-

arde, tojest na dvéjezer millijunov se nab- 
ralo. Iz toga se videti more, kakvo je veli- 
ko oduSevIjenje vu naSem orsagu za tabor. 
Gdé je takvo oduSevIjenje, onoga orsaga 
narodi su hvalje vrédni i onoga orsaga voj
niki moraju tabora dobiti. Так je pri nas 
i zbog toga moremo i пн dalje s zaufanost- 
jom biti prama vladi i prama naSoj 
vojski, koja nam tak veliku diku priskrbiju, 
a izvun toga naSu farniliju, naSe hiSe i ime- 
tek naS obraniju od haraCenja naSih nepri- 
jateljah Bog je s nami i bude i na dalje 
s nami, ar je i pravica s nam i!

Meseca novembra 30 ga je Njegovo 
VeliCanstvo kralj orsaéko spraviSCe dal skup- 
pozvati vu Budapest, vu kojem budu orsaCki 
ablegati izvun taborskih poslov i iz drugih 
poslov se dogovorili, SpraviSCe bude se do 
boáiCne svétke drZalo, onda bude jeden ti- 
jeden poCinek, a po novom letu se opet 
sastaneju ablegati i do srdine januara budu 
spraviSCe imeli.

Velika slavna bitka vu Ishodni 
Galiciji.

Ruska tretja velika offenziva proti Ga
liciji spotrta je. S med treju offenzivih sko* 
jemi su rusi opet vu Galiciju Steli vdrti, 
ova je naj jakSa bila i naj du2e je trajala. 
Od Polesie zvane moCvare, do Bessarabije 
na ovi strahovitni dugi liniji naj grozneSe 
bitke okolo Styr vode su bile.

Istina, da na Stripa, Ikva i Kormin 
okolici takodjer su kervave bitke bile, ovdi 
su takodjer vnogo municije potroSili i sve- 
likami Seregi su vdirali na naSe i nemSke 
pozicije, ali ove Sturme naj du2e ako su 
dva, tri dane trajale i zatem je nazat mir 
nastal prém, ako od naSe strani su takod
jer vu ruske Sance vdrli.

Cisto drugi je bil poloiaj med Carlo* 
rijsk i Rafalovka liniji. Oktobra Sestoga 
zakljuCila se naSa offenziva, zatem je malo 
mir nastal, za par danov nova bitka se je 
zapoCela pri dolnji strani Styr vode i od 
potlam podjednoma traja. Ru3i od Dubno 
na sever i kre Putilovka vode vdilen su 
poCeli napreduvati, takodjer vu ovim vre-
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menu od KovelSarny 2eljeznice na obedva 
kraje po jedni gumi i moévari su napré 
vdirali. Vo ovim vremenu se je poéela nova 
offenziva proti Srbiji i rusi su tak mislili, 
da doSla je vura vu koji opet budo moguéni 
Galiciju svojemi fordami obstrti.

Mislili su da mi i nemei vno2ina sol- 
daéije smo zvozili iz Volhyne i da sad tam 
jako slabe pozicije imamo, nadalje pák su 
svrho toga poCeli vdirati proti naSim pozi- 
cijam, da nebi moguéni bili joS véé solda- 
éije proti srbom poslati. S velikom moéjorn 
su zapoöeli bitku. Kuliko municije su samo 
mogli skup spraviti, to sve su sim na vo* 
zili. Od svakoga oru2ja, kaj je samo moéi 
smisliti sve rezerve su skup nabrali i na 
öve pozicije postavili, nőve formacije su 
napravili, kője su od Rovno proti Kievu 
vodeée 2eljeznice nastavili. Jeden vlak za 
drugim je dopelal ljudi i municiju.

Offenziva strahovitnim kanonskim og- 
njom se zapoéela. Kad su naSi jarki Sírom 
bili reztrélani, rusi su na Sturmu isii. Vno- 
2 ina rusa je doSlo proti naSim, najmre pák 
proti jednomu mostu na Styr vodi. To jim 
je cilj bil, da iz boka se riavaliju na naSe 
i stém predereju liniju. Nekoje éete doále 
su prék Styr vode, ali naSi su je nazat pre- 
tirali. Pri Styr vodi od sevra su nemei, od 
juga pák magjari i austrianéani su stali.

Ruse su nazat prék vode stisnuli i po- 
Cistili su od Cartorijska na zapad Ie2eéu 
Sumu. Rusi nésu Steli pustiti. Med vreme- 
nom pripravili su se na obéinitu Sturmu. 
Désno krilo je poéelo Sturmati naSe pozi
cije. íz Rovno opet vnogo municije je doSlo 
i one regimente, kője su naSi nemei 6 ga i 
7-ga podeset nili, opet su je spunili. Rusi 
né samo da su jaké pozicije naSli, neg i 
to, su né Cekali. da naSi naproti dojdeju. 
Proti Tisovi i Galuzia obéinam nemei su 
Sturmali, pretirali su iz goreéih obéinah 
ruse, koji su nazat prék Styr vode od- 
bejZali.

Strahovitnoga zgubiéka su rusi imeli. 
Céli bregi su nastali iz mrtvih To sve je 
né prestraSilo ruse, opet su na Sturmu isii 
stém nakanenjom, da nazadnje itak prék 
Styr vode vdereju i na ovim kraju se zas* 
taviju. Med Rafalovkoni i Cartorjiskom pod- 
jednoma su Sturmali Brusilov generala Se
regi.

Pri Caplin, Zaboletje i Varazna obéinaj 
nazat su se morali obrnuti. Nekoji dán je 
sad mirneSe vréme bilo, ali strélanje niti 
jedno minuto néje prestalo. Najmre pák 
pri Rafalovki je strahovitno strélanje bilo, 
gde su rusi prék vode Steli dojti. Jedno 
éetu koja je prék doSIa, naSi kojeniki su 
ju vunistili.

Rusi joS niti vezda su né Steli odpus- 
titi. Nőve Serege su skup nabrali i oktobra 
7 ga pri Rafalovki opet tuliko rusa je doSlo, 
как joS morebiti niti jedenput vu ovim 
boju. Pri Klukovice, Novosielici i Rafalovki 
tuliko rusa je doSlo, da naSi s nikakvim 
vitefctvom né su je mogli zastaviti i morali 
su mosta rusom odpustiti. Dakle rusi su 
prék vode doSli. Drugi dán navalili su se 
na Kornini front. Pri Kornini frontu i po- 
toku rusi né su mogli naSe nazat stisnuti. 
Na stotine su cureli dőli i nazadnje divjo 
su morali pobeéti. Devetnajstoga opet su 
rusi poöeli Sturmati, ov dán naSi triput su 
je nazat zbili.

Od Kulikovice na jug takodjer je ne* 
koja ruska divizija prék vode Stela dojti,

ali naSi su je pretirali. Jedno rusko diviziju 
tak su prerédili, da je nazat prék Styr vode 
morala oditi. Poleg Cartorijska neprijatelj 
néje Stel naSe pozicije ostaviti, kam se je 
predi jeden dan zakopal. Svaki dán su vek- 
Su pomoé dobili, uaSu liniju su malo nazat 
stisnuli, ali barem je jako kritiéni bil po- 
lo2aj, itak se je sve dobro nazat preobrnulo.

Vu oni minuti, kad su rusi do kraja 
Steli predrli liniju, genula su se naSa krila 
i rusi med tri ognje su doSli. Rusi su mis
lili, da su véé célo bitku zadobili, onda su 
ju stopram jako kervavo zgubili. Rusi su 
nazat Styr vode morali pobeéti.

JoS jedenput su skup pobrali Serege i 
joS jedenput su probali prék Styr vode doj
ti. Sad su véé odnemogli. PoCeli su se na
zat vleéti. Od koraka, do koraka su je naSi 
nazat rivali. Najpredi iz Kuklive su je vun 
zbili, potlam pák su pri Komarovi biti bili. 
Prvo liniju su hitro spraznili. Rudku sker- 
vavom Sturmum su naSi nazat zadobili, 
potlam pák su je od Miedvice na sever 
stojeéiv bregov vun zbili. Jedno obőinu za 
drugom su rusi zgubili i nazadnje bez sva
koga reda pobegli su.

Neprijatelj na Cartorijsko-Rafalovka li- 
niji jeden mesec trajuéi bitki strahovitnoga 
zgubiéka je imel. Vnogo municije su post- 
rélali i na hiljada mertvih je na sve strani 
lefcalo. S vun toga trideset jezer rusov su 
polovili i prék Sestdeset maSinpuSkih za- 
robili.

Rusi svojim navaljivanjom srbom su 
Steli na pomoé biti. Srbiji je ravno to ni- 
kaj né hasnilo, neg stém bolje je naSkodu 
bilo rusom. Srbija je propala, rusi pák su 
né moguéni bili nsSu liniju predrti i tak 

I opet vu Galiciju vdrti, как su to lani na 
jesen mogli napraviti.

Vu zadobleni Stari-Srbiji.
Minuéi tijeden skratkom prijavom naz* 

nanje nam je dal Höfer general, da savezni 
Seregi zavzeli su célo Staro-Srbiju, koja je 
pred balkanskim boju bila, ostajuéi srbski 

! Seregi pák se stiskaju vu onim falatu Nőve- 
Srbije, koj je joS ostal i 2uriju se vu Mon
tenegro i Albaniu, ako njim samo moguée 
bude vujti. Zavzeli su véé savezniki Nova 
varasa, Novibazara i dani su véé preraéu- 
nani Mitrovici i Pristini. Postigla jesudbina 
Srbiu i stém skupa céloga antanta na Bal- 
kanu, barem je s velikom moéjom se nam 
grozil, da Srbiu obranil bude To sve skupa 
pák je drugo nikaj né, как jedna komedija 
skojom je antant na brstil srbe, naj se do 
zadnjega éloveka braniju Srbi su svoje zver- 
Sili, ali antant je né zvrSil onu, kaj je tak 
lépő Srbiji obeéal.

Sad je véé sve zabadav, Stara-Srbia je 
poginula, srbski Sereg na jednim malim fa- 
laéku se stiska, zdvojeno iSCe puta, ali ne 
more ga najti prék albanskih i monteneg- 
rovskih bregov, prék kojih nikakvi puti ne 
vodiju. Srbske éete к tomu gladujeju, mu- 
nicije némaju, opravu su rezdrle i jako 
teSko bude, da iz ocelnatih ruk kője je sad 
derftiju, vun vujdeju. Vu Sést tijednov tra- 
juéi borbi i vu vnogih zgublenih bitkah 
srbskoga Serega pol je doli opalo ili pák 
su je polovili. Druga polovica pák okolo 
Kosovogapolja se skuplja i trsi se, da iz 
nevarnoga polo2aja put najde proti morju, 
gde je opet antant s jednim obeéanjom ée-

ka tojest, da je na ladje nameée iodvozije 
na drugo bojno polje.

ViSeput smo od toga pisali, da brzéas 
iz öve antantske miseli nikaj nebude, né 
samo zato i svrho toga, da to jako teSko 
budo mogli napraviti, neg svrho toga, da 
srbeko odudevlenje i céla srbska éut nedo- 
pusti srbom, da ostaviju svoju domovinu 
i da nekam vu tudje idu vojuvat.

Potlam, как su srbi sami Pribiéeviéa 
zaklali, bulgarske novine tak piSeju, da 
srbski Sereg, koj je vnogo pretrpel, neée 
véé vojuvati, svi za mir zdihavleju i vnogi 
dőli hiti sebe soldaéku opravu, vu cevilsku 
se obléée, oruSje potere ili zakopa i skri- 
veéki se 2uri dimo vu svoje rodjeno mesto. 
To su pák tak spazili, da vu Stari-Srbiji vu 
onih obéinah, kője su éisto prazne ostale, 
dán, na dan vise mu2karcov je videti, koji 
su iz bojnoga polja vuSli i neéeju véé dal- 
je vojuvati, jerbo previdli su, da to sve je 
zabadav.

Srbeko bojno polje vu deneSnjim po- 
lo2aju i saveznikom je na veliko nepriliku. 
Seregi vu süni progonjbi opeSali su, vnogo 
su terpeli vu svagdaSnjih bitkah, puti su 
takvi, da néje moéi ponjih hoditi, kola i 
svakojaéka druga sloga oemore napré dojti. 
Najmre pák samo svelikom teSkoéum mo
réja Stuke dalje spravlati i njim dosta mu
nicije voziti i samo naSe soldaéko zapoved- 
niétvo je moguée sve neprilike preobladati, 
takodjer i naSih vojnikov oduSevlenje.

Odluéne bitke su minule, na ovim ili 
onim frontu sad poéinek dojde, kaj su si 
izbilja zaslu2ili oni, koji su Sest-sedem tijed
nov nigdar né pod krovom bili. Islina, da 
svakoga joS nebude to dopalo, ali barem 
nekoji vu takvi po!o2aj dojdeju, da se spo- 
éinuti budo mogli, da po drugim vremenu 
jedenput pod krov dojdeju.

Sa Novibazarom za kljuéile su se tam 
bitke i céli Sand2ak nam je opet vu rukah, 
jerbo srbsku vojsku su véé vun stirali. Sad 
samo joS na Kosovimpolju su oStre bitke, 
tam srbi joS probaju se braniti. Pristina i 
Monastir za nekoji dán propadne. Vnogo 
srbov su polovili, do vezda vise, как osem- 
deset jezer. Na Kosovimpolju se bude brséas 
balkanski boj zakljuéil.

Montenegrovci takodjer prepoznaju, da 
iz Sandfaka su morali pobeéti i nazat se 
poteéti vu bolSe pozicije. Strahovitni vihri i 
snég je na veliko Skodu beguncom.

Englezke i francuzke éete pri Doirani 
grabi stojiju, kojim je vodja Serrail general. 
Srbe Vassics ezredes, englezke éete pák 
Mahon general vodi. Glavna neprijateljska 
moé od Krivolák proti Valandovi je kon- 
centrirana i sve skupa to ji je delo, da na 
jedno geljeznicu pazi.

Ovaj front pák je jako zloéesti za fran- 
cuze i engleze, jerbo sve dobre pozicije su 
nam vu rukah i jako nam je lehko dőli 
dojti vu Vardar dolinu i pretréti puta od- 
zaja. Neprijatelj minuéi tijeden dvaput je 
próbál prék Karasu vode dojti i Gradsko 
zavjeti, ali obedvaput kervavu su je nazat 
zbili i vnogo njih polovili. Pred naSemi po- 
zicijami vise stotin neprijateljskih mrtvih 
Ie2i. Antant Seregi dobro su opravleni, ali 
zarobljeniki tu2iju se, da vnogo glada su 
morali preterpeti, jerbo njihov trén nikaj 
nevala i nigdar nemore za vremena njim 
stroSka i municiju dopelati. Negda célé 
kompanije su bez municije bile i célé bat- 
rije su tiho bile.



Antant Cete trsile su se, da skup doj- 
deju srbi, ovaj cilj né so mogle postíCi, 
jerbo nade i savezne Cete za vremena su 
zavzele Veleza i Skopie. Drugi cilj pák njim 
je to bil, da pomoC daju srbom. Ako bi to 
bili antantisti postigli, nádi puno jakSe Cete 
bi morali bili na ovim frontu koncentrirati.

Nádi glasovitni i vitezki vojniki svigdi 
su prekriZili neprijateljske raCune i poleg 
toga englezi i francuzi presiljeni su na jed- 
nim mestu stati i gledati, как se vunidti 
srbski Sereg. Antant sad veC drugo nemore 
napraviti, как evője Cete opet nazat na 
ladje spraviti i odvoziti je nekam drugam, 
gde njim móriig vekdega hasna bude zel, 
как na Balkanu.

Antant se je vu GrCki orsag zaufal i 
njega je podjednoma Stel ili podmititi ili 
pák prestraSiti. GrCki orsag trdo se je drZal 
i niti to je né Stel anlantu obeCati, da mir 
da srbskomu Seregu, ako ga vu GrCki or
sag stisneju. GrCki orsag odluCil je, ako se 
to pripeti, srbski Sereg tam odmah mora 
doli deti oruZje i dalje nesme vojuvati, da 
stém GrCka na dalje vu miru mere ostati i 
nebude se to pripetilo, da naSi za srbskim 
deregom vu GrCku zemlju idejű i tam ga 
vunidtiju.

Так stoji sad poloZaj na Balkanu.
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Bombardiranje Görza.
Pred nekojim tijednom na Isonzo fronlu 

jeden talijanski unteroficir je opal vu su- 
Zanstvo i on je onda ovu povédal :

— Ako Görza do novembra 15 ga ne- 
budemo zadobili, onda ga bombardirali 
budemo.

Zarobljcni pod oflcir istinu je govoril, 
lalijani do novembra 15 ga né su mogli 
Görza xadobiti i sad od velike serditosti 
bombardiraju ga, Jeden görzki stanovnik, 
koj je pred bombardiranjom ostavil varada, 
tojest bombardiranje ga preliralo iz varada, 
ovak je stvar prepovédal : Nigdar je né 
takvo preklensko strélanje bilo pri Görzu, 
как zadnje dane. Od tri krajov su létali 
Zmehki granetlmi na varad. Od kraja bilo 
inoguCe dalje brojiti. Samo jedno, jedino 
vuru Cetiri sto granetlinov je opalo vu va
rad. Svi smo tak Cutili, как dabi potres bil. 
Zemlja se trésda. Obloki na hiZaj podjed 
noma su drengetali. Céla okolica vu veli- 
kim plamnu je bila. Podgora, San Michele. 
Monte Sabatino célé dane vu velikim dimo 
su bili.

Ali né su samo iz dtukov strélali na 
varad, neg ponoöi i pediCki su dturmali od 
St. Fioriana. Po cik cak Serpentin putu doli 
su dosli talijani, da Oslavija selo zavzemeju. 
Na putu med goricami jeden Сорог hiZ stoji. 
Odovud su dodli talijani lépő pazlivo i stiha 
tijam do naSih drotov. Do sim su dodli vu 
velikim vihru i vu veliki kmici. Jedenpnt 
se ie za blisnulo i rni smu je spazili. Od 
mah su nade madinpudke nezmerno kug- 
ljih spuSCale na talijane, odzaja stojeCu re- 
zervu pak su nadi granetlini pomeli. Na 
novoma i na novoma su idli talijani na 
dturmu i na zadnje Oslavija obCine skrad- 
nje hide su njim vu ruke doSle. NaSi ká
noni su odmah granetüne slrélali na h'Ze, 
pediCki pak su odmah na dturmu idli. Smrt- 
na borba se je zapoCela. Talijani svako 
biZu zoseb su branili. Iz oblokov, pivnic iz 
najZih su strélali na nade. Dugó su né dteli 
odvinuti, nadi pak jod menje. Koj je izmed
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talijanov né vumrl ili plezéran bil, on je 
Ziv dodel nádim vu ruke. Ravno ovu noC i 
od Görza na sever je kervava bitka bila, 
pri Plava i Zagori. Od Görza na jug na 
San Micheln jeden talijanski regiment sve 
oficire je zgubii.

Görz varada glavar Faidulti Alajod 
ovak je prepovédal bombardiranje Görz 
varada:

—  Oktobra 25 ga sam sem se osve- 
doCil, kakov kvar su talijanski dtuki nap 
ravili vu varadu. Onda je veC vide danov 
trajalo bombardiranje i stanovniki veliki 
kvar su imali. Po priliki stanovnikov polo- 
vica, petnajst jezer, je ostalo vu varadu, 
sami siromaki, rukotvorci, delavci, menjdi 
dtacunari, koji su niti familije né mogli pos- 
lati iz varada. Bombardiranje svaki dan toC- 
no ob osmi vuri se je poCelo i trajalo je 
s menjdim postanjkom popoldan do Cetrte, 
pete vure.

Stanovniki od kraja straho su bili i 
drvtali su, potlam рак, как vu mirnim 
vremenu su idli na svoj posel. BidkupeCku 
cirkvu su porudili granati, Guglio glasovit 
noga maiara lépe i vnogo vrédne kipe i 
slike su kuglje vunidtile. Vu Castagnevizi 
klodter se porudil, ovdi od staroga vremena 
pokapaju Chambord grofa familiju, ovdi pak 
su Leonardu Rigó malara kipi se vunidtili.

Vu okolici sve cirkve su strélali tali
jani. Jedno dkolu, vu koji je sad dpital i 
na koji je Cerleni kriZ tri granetlini su tro- 
fili. Ordolja reda klodtra su granati vu 
drum spodrli. OrsaCku ludnicu vu koji je 
sad petsto nesreCnih i dvé sto droZine, ta- 
kodjer su vide granati trofili.

Jeden granat vu jedno veliku sobu je 
opal, vu koji su nesreCni nori spaii. S med 
beteZnikov vide su vumrli, vide pak njihga; 
plezérani Spitalska apotéka takodjer se vu- 
nidtila. Vu gospodarski dkoli talijanske1 
kuglje domaCu Zivinu su spoklale. Orsacko- 
ga dpitala, vu kojem je tristo beteZnikov, 
varadkoga dpitala vu kojem je jod vide be- 
leZnikov vnogo granatov je trofiio. Doktori 
i opatice né su Stele ostaviti dpitale.

Blizu Görza je Monte Santo klodter 
kojega su talijani tri dili strélali. Starins- 
koga i vnogo vréduoga klodtra do fundo 
menta su porudili Görz varad vnogo je 
trpel od bambardiranja i skorom néga hiZe, 
koja bi Cisto céla ostala. Na smés su go- 
reCe bombe létale i célé vulice su zgorele.

Talijani puno vide dtukov imaju na 
frontu, как mi. Znamo, da vu zadnji bonzo 
bitki jezeropetsto dtukov su imali talijani. 
Peldesetdest vur podjednoma su strélali i 
prék pol milljon kugljih su poslali na nad 
front onda su na dturmu idli.

Da nad ofic ri puno bol je nebi bili 
zadkolani i da se nebi bolje razmili dtuki, 
как talijan', mi veC zdavnja nebi mogli 
nade poz cije derZati Novi oficiri ravno tak 
как i rezervisti samo pri konji su se né 
tak razmili, как stari, ali denes veC i to 
tak razmiju, как dabi od mlada pri ko 
IIji bili.

Na Isonzo frontu Cisto na zimu se je 
preobrnulo vréme, svrho toga talijani s cé
lom moCjom vdiraju na nade pozicije, da 
barem nekaj zadobiju, jerbo knd jedenput 
snég zapuha sve doline i klanjce, do pro- 
luletja nikud nikam nebudo mogli. Dvanajst 
danov podjednoma traja kervava bitka proti 
görzkomu mostu, gde je veC Cuda jezer 
talijanskih vojnikov opalo doli. Talijani veC

su tuliko ljudstva zgubili, da niti iz rezerve 
nemoreju regimente spuniti.

Talijani iz dmehkih dtukov podjedno
ma i rieprestaloo strélaju na Karst, na Do« 
berdo brég i na görzki most, prék mosta 
pak iz najvekdih dtukov varada. Na Plava i 
Tóiméin liniji je Trugoni general, na do- 
berdoi liniji pak aostai herceg vodja. Ovi 
dva Seregi vojujeju proli nádim vitezkim 
der.egom. Talijanski dereg iz devet vojnih 
sborov stoji, к ovim spada jod dvajstiCetiri 
divizijih pedickih i dvé divizije alpedkih Ce- 
tah. Talijani na Isonzo liniji prék tristo- 
dvajstijezer voinikov imaju. Kanonéri pak 
jezerotristo svakojaCkih i stoosemdeset Zmeh- 
kih Stukov imaju pak itak uiti koraCaj ne
moreju napré dojti. Görz, na kojega tak 
zub boli talijane, jod je nad i tak hitro 
nebude talijanski.

________________________________broj 48.

KAJ je  n o v o g a ?
Ti nesreóni rnski nnrod. . . .

Ti nesrecni ruski narod,
Ti si svemu tomu zrok,
Da sam stavil domovinu,
I  odisel v tudjinu.

0 stavil sam si majcicu
1 sva milu bracicu,
Grlicu meni povoljnu,
V srce mi zasadjenu.

Koje nem rem póza biti 
Vu stirinajst mcseci,
Vu stirinajst те sec i, 
lu  vu ruskoj zemljici.

Vezda se jim hoéem spricat,
I  na znanje hocem aat,
Da me drági fíog obcuval,
I  dalje mi zivet dal.

Tűzne devojcice mlade,
Milo premislavajte.
Zu svojimi pari liste 
Vise kr a t posilaj te.

0 ni brane domovinu 
Magjarsku i Austriju,
Za kralja jesu prisegli,
Njemu verni ostali.

Stari kralj se premisljava,
Na svu decu zm isijava,
Kuliko oni trpiju,
Domovinu braniju.

V srcu su nam öve reci: 
nKljen oas kralj mugjarski !**
Ruse smo véé odtiruli,
Jakost smo jim odzeli.

Nebojimo se od rusa,
Niti pak od nikoga,
Samo sviskup slozni budmo,
1 junacki vojujmo!

Na bojnom polju. T J a i c a  M a r k
Gefreiter.

— 34 centimeterni talijanski átuki.
Talijani jod podjednoma nezmerno krvi al- 
dujeju, da \u nade dance dojdeju Na do- 
berdoi bregu svaki dan su strahovilno kér- 
vave bitke. Talijanski oficiri s revolverom 
tiraju vojnike vu segurno smrt. Alpiui i 
bersaglieri negda dojdeju do nadih dancov, 
ali kad nadi vun poskaöeju iz jarkovi zas- 
vétiju se bajonete, odmah pobégneju i vno
go mrtvih ostaviju pred danci. Jako kerva- 
ve bitke (rajaju pred Monte San Michele 
zvanom mestu.

Ovaj brég zapre pula pred Görzom-



Jeden mesec dán i noc probaju ialijani nalnastale od osjetljivih Éivaca, odstranjujemo bitki su nádi osvedoCili se, da rasi same 
ov brég dojti. VeC au nezmerno krvi pre-1 Felleiovim 2ivce jaCajuCim, boli ublaSujuCim japanske Stuke imája, koji niti na pol tu- 
toöili zanjega. Boroevic general Isonzo íronta »Elza fluidom« 12 boca franko za 6 kruna liko nevalaju, как ruski ili naSi. Smedju 10 
zapovednik je povédal, da ovdi su talijani kod Ijekarnika E. V Fellera, Stubica cent- Srapnelov samo 3 su se sproSili. Vu Besa- 
najprédi strélali za 34 centimeterni Stuki. rala br. 124. (Hrvatska) Kod glavobolje rabiji takodjer rusi su poCeli bitki, ali niti 
S njimi su si takodjer nikaj né pomogli. preporuCa se pored »Elza fluida« takodjer ovdi su ne mogli svnoj cilj postici, naSi su 
Cadorna kad je to videl, poCel je Görz va- i Fellerov drZak protiv migréné »cijena kao je nazat zbili i vise ztotin su njih polo vili. 
raáa s njimi bombardirali i vise cirkvih, prilog drugim preparatima 1 krunu« ujed Sad, как se vidi ru9i opet ovdi budo 
takodjer nekojih hi2 su granati spodrli. Pét- о moSemo naruCiti i Fellerove blage tjera- probali naSega fronta predrti, как su vu 
desetCetiri stanovnika je vumrlo. Nato su juCe rebarbara »Elza pilule« fl kutija fran- Ishodni Galiciji zabadav probali, gde su ne- 
naäi zrakoplivci na Veronu bombe hitali ко 4 К 40 f. Elza preparati su zaista smerno krvi alduvali. 
i vu varaSu veliki kvar napravili. dobri. (v.)

— Antant £ete vu p og íb e lji. GrCke — Как su  zakla li srbi P ribicevica. --------------
novine piäeju, da poleg zloCestoga vremena, Zadnje dane viSe srbov su vlovili, koji su ,
antanta ladje ostaviti hoCeju Dardanelle, pod PribiCeviCzm sluíili. Jeden vojnik ovak ÜO OU lö t  Starill rOgrUtOY.
ali Cete ostaviju na Gallipoli pol oloku. Ako je poédal kmrt Pribicevica:
se to pripeti, öve Cete bez svaké pomoCi Mojega regimenta PribiCeviC ezredes je Jedn0 jezer0 deTet st0 K tomu ev°j®ea ,mítka
ostaneju. Svrho toga na pol otoku ostajuCi bil zapovednik. Pri Jastrebacu smo perviC 1 Iet0* Gospodarstvo c*k>,
buniju se i pitaju, как moreju tam ostati se ziSli s nemei. Nazat smo morali relire- Bude v 8P°raenku oet>1° Koje je na njegvi brigi 
blizu Cetiri mesecov sami, ako su niti vez- rati proii Mramoru, da do Morove dojdemo Po 8,rokom BTétu- Navék do sad bll°-
da né vu segurSCini, kad su najveköe ta- i tam nepustimo prék bulgarce. Regiment 0d kad bivaju cegargtya| Kak on leni> deci gyoji
borske ladje jim na pomoC i kője je bra- Cisto je vpeáal. Vnogi su stem bunili vojnike, Toga neje biio, Bude se spricavai,
niju. Sami tak veliju, da ako se to pripeti, da nam je kraj i da od naSega regimenta Kaj med tuikemi ladavd ceio evője gospodarstvo
za kratko vréme ali je zarobiju, ali pák je niSCi na 2iv ostal, i tomu je PribiCeviC zrok, lo 8e doeodi,°* Na ruke njim davai.
vu morje na tiraju, gde svi pogineju. Ako on je prehitil Srbiju vu tak zloSesli polo- ш  Tu >Urom ^  v m
flotta izbilja odide, ove Cete vu najvekSo 2aj, jerbo veliki zrok je on celomu boju. Opet Niti pak vu novom Kulko bude kyara'
pogibelj dojdeju. drugi pak su etém bunili regimeeta, da Pri- Ovo пб se dogodiio Koji budu ostaii bez

— B ozji prst. Bo2ja sudbina postigla biCeviC je izdajnik. On je pravi Svaba i sa- Kaj vu letu ovom. Hiknog gospodara.
ie iednoca lopova s med onih. koji su zrok mo zato je doSel vu Srbiju, da njoj na ve- il ..............
bili tak laloetne smrti naSega kra.jiCa i njeg- liko nesreéu bude. ™ °d " Г с ! ' “08*
ve plamenite suproge. Taj lopov je PnbiCe- Na veCer prek trideset vojnikov serdito TuIko orgagoy med gobum Ter iuhkemj ei guzami
vie srbski ezredes, koj je prveSu vröme vu i s velikim kriCom je iSlo na PnbiCeviCov Tabora voditi. Poi6vaia iica.
naöi armadiji, kakti oberlejtinant sluÉil i stan. Ezredes odpral jeobloka, sad su bun-
skoCil ie prék к srbom . PribiCeviC je  VUCil tari Salon Strelill n a d ob lok  i kad SU Vidli, Negda Mikfe zvam Marec I takajle tnjom dedica
Principa i niegve pajdaSe, как je treba bom be da je  mrtev doli opal, Sirom su se rezbeíali. «voje Koja^uinaTudu onda
hitati i как je treba iz revolvere strélati. Znam enito je  to, da dovezda prek как Vnogo pr0rokuvai. Ostaia bez otca.
Za onu vréme, ako Srbija ovoga lopova sto srbov se je javilo, koji svi veliju, da su
nam vun da nebi ovoga neCimurnoga bója nazoCni bili PribiCeviCove smrti. Ovi misliju, bmed vnogih prorocanstvih a kenic* pak kaiostna 
bilo. Jednoga srbskoga regimente je vodd. da poleg toga boläe njim bude vu suianstvi K,‘ *  " Г ‘Д,Р„‘ь1
Regiment je previdel, da PribiCeviC je zrok, i da je morebiti joS i pohvaliju. Med eoldate Д а1 Hile gog£ dgara.
da Srbija je vu tak «alosten poloSaj doSla, — Bulgarci su  prevzeli Pristinu.
s bunil se je. Pri jeli su PribiCeviCa i tak Novembra 23 ga sléíbeno su javili bulgarci: Na to ijudi jesu znaü Koj je nje do vezda dobr*
su иа rezstrélali как reSeto. Bog za svako- Okolo Pristine veC deset danov traja neCi- Ovak govoriti: Ravnai i zderkavai,
йа zna kai ie v’réden murna borba. NaSe vojniCtvo od sevra, od mov ы to otec hmanji Vu priiiki ukaj v«ki

—  Na ta lijanskim  b o jn om  p o lju . juga i od ishoda obkolilo je srbe. Neprija*
Pred görzkim mostu i na doberdoi bregu telj s velikom mukom Stel je zadrSati va- Ali potlam na iatinu Anda sad tovaruiice
joä podjednoma trajaju velike bitke. Nepri- raáa, ali neje rnogel naäe vise zaataviti. Na- pr«. je do«o ото, r.miiija mo*.,
jatelj proti Podgori a velikom silóm je vdi- zadnje moral je proli zapadu pobeCti. Po- Nego .е*1.  cilo drug.« v.i molite i pro.it. 
ral. Slav no su ga nazat zbili. Pri Pevmi i poldan ob 3 vuri konjeniki i jedna nemSka DoS1° je goto... Go.podm.Begm.
Oslaviji takodjer hrabro su se naSi spona- ceta ulazila je vu varas. Neje znati joS ku- Kaj -в otM moiel D,  je <lbrui 
Sali. ViSepul i ponoCi je trajala silna liko srbov su zarobili. Vu .oj.ku po.t.u, Od тыке netreie.

Pristina i Mitrovica je saveznikom VU lx prilikom z dobre volje Da njim ovaj stralni tabor 
Görz varasa od novembra 18 ga, do rukah i как su prek Sitnica vode stupili, se pê jati. Naskoditi nece.

dvajsti prvoga su bombardirali talijani i srbi su veC ne goapodari Kosoyopolje zya- ^  je ^  ( d> zmolna Mati bogja
vnogo kvara su napravili. Dvajsti stanovni- nom bojnom polju, barem antantiSti pod- Nili pak TeC bude> Marija dévica,
kov je vumrlo, trideset su plezérani bili, jednoma su zijali, da ovdi budo srbi se od* Kaj ge vizila deriaia Bude njim vu bojni sin
Ceterdesetäest hi2 su bombe do fundomenta luCno proti stavili. Vu Novi Srbiji srbi joS za tak .tare ljude. Verna pomocnica.

vuniSlile, dvéstopeldeset pak su jako spotrle. o T lr i  varasa su K.k ..  j .  .0 dogod,,o s.eu
Od potlam talijani svaki dan na stotme veC sve bulgarci prevzeli. Ovi tri varaSasu Qvo ,Jeto veidJ4 Naj je od .la brane,
bombih spustiju VU varas. Prizrend, Dlbra l Onrida. bad je l Od US - Dvadeget , gedmog dneva /.ive, zdrave v domovinu,

Neprijatelj od Monte San Michele na kiiba do Mitrovice ieljeznisa nam vu rukan. Meseca septembra. Da nazad nastane.
ishod stoiecu liniju rnalo je nazat pretisnuli, To je va2na stvar, jerbo tam strahovitno
ali oonoci magjarski i Stajerski baki nazat teäko je trenom munieiju i slroSka vozitl. To je nafl kralj Ferenc Jokef Na veselje t̂ulnem kenaa 
su zadobi'li “ Ó pozicijuJ Vu Pristim bulgarci veliki p.ien su dobi.k . I ' M * . —

Od Selza na ishod 47 mi Stajerski re- Veliko veselje je bilo, kad su bulgarci Hw!> оЬгапШ сен fmmiiiji.
giment je triput vu velikim ognju bil. Dva- vu varaSu dve jezero magjarskili zarobl|e-
nut ie ovai reaimeut strelanjom lehko pre- nikov naSli, koje su srbi ved ne imali vre- s.d do pcidewi ш ljud, N j i . i godoníjmki
tiral neori atelia tretiiput pak ga je s ba- mena sobom odtirati. Kövess generala Sereg Po.i.iju .. .i.n, l tmk., pmtroo.urai neprijaieija, ireijipui рал ft J „  : a„j „Le vn мпкгя A nésu vun z toga vzeti Da bi za nje se pri Bogu
jonettami kervavo nazat zbil. prevzel je Novibazaru i sad srbe vu Mokra РввоШ, oni.

Denes |e veC äest mesecov minulo, da brég tekéi. Do vezda prek sto jezer srbov
su nam talijani boja poruCili, pak joS i de- su zarobili. . . . . . . . .  x M,k,r ,,ojih dT*"*i*t l5t*h N,) ‘ ,l p,Mi " eti á,e,*B

-  „“J Z2S.4 Z  t  Й 2  Ä  . w a s .
m illjun liudstva Zgubili VU m rtvih i pie- strahovitno strelanje. Vläe vur dugo SU rus Ali vezda budu mogli K*j se mogli vsi vladari
zeranih ki Stuki mrCali i zabadav m unieiju fraCkali. Barem pokazati, Frédi pomiriü,

__ N ervozne boli (Uglavi) IiCne ne- NaSi kánoni SU hitro pofisili ruske Stuke Í Da je nasa doraovina Neg bi ovi ljudi stari
uralgije nervozne boli zubi i druge boli pretirali su je iz dobrih pozieijah. Vu ovi i njihova mat«. Morali odiü.
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Oh ialoxtno vréme ono D* ix nebx xe ogleda K&da njim nadojde, Na na« miloxümo,Da те« т tulko lfitih «отек Na magjaraku naiu xU ybu -  íz doma li pojde. Milu demorinu.Íz doma na poziv Kralja Jexui x xYojem sretem kritom Moral bade iti, Naj пах yxx prekriti, ]2enu si i familiju Vojnike na bojnom polju,Domaj oxtaYiti. Nas domaj pri hiii.
Daj YOjnikom y domovinu j

Zdravem Y x é m  doxpeti, ,
Zmoino i presYeto Trojxtvo (

Otec Sin Dub SYeti J
Alxódomboru. Amen. Selina Martin.

•-------------- 1

t o l a i a r “
za prestupno Ijeto 1916*to je vu Cakovcu -  
izlazil vu knjiÉari Fischela Filipa (Strausz 
Sándora.) Céna mu je 80 fillerov. Koj к 
tomu joS 10 fillerov poSle za poSlu, (tak 
svega skupa 90 fillerov), on more po poSti 
dobiti kolendara. Za 1916-ga leta sloSenog 
kolendara je i ovo Ijeto gosp. Margitai Jo2ef 
vumirovljeni Skolski inspektor, naá domo- 
rodec sloíil, koj se vre 33 létah bavi e tem, 
da medjimurski puk vu svojem materinskim 
jeziku more zaj— kaj lépoga Citati, s tem ' 
se zabavljati, рак к tomu se vufiiti. I vez 
daSnji kolendar zadríava lépe pouCne, za- 
bavne i domoljubljive Stive Osobito budu 
se zanimali medjimurci za one danke, kője 
su od vezdaSnjega velikoga tabora napi3ane.
К tomu joá i one síiké, koje su iz bojnog 
polja vu kolendar sastavljene, budu vréd- 
nost kolendara pred Citateljem podigle. Так 
vili bojnih slikah, kipov ima vu kolendaru 
23. Piaali su vu ov kolendar: naS atari 
vrédni domorodec gosp. Kollay Emanuel, 
gosp. Margitai Joíef glavni urednik lista 
»Medjimurja,« Kutnyák Martin takaj na$ 
stari vredni pésnik razkräki, Szelina Martin 
iz dolnjeg kraja vrédni pisatelj, Rhosóczy 
Elek drávavásárhelyski dr2avni navuCitelj 
tulikajSe poznati pisalelj, Kutnyak JanoS, 
Novák TomaS, Krámár Elek iz bojnog polja, 
Levacsics Marija, koju vre iz lista »Medji
murja« dobro poznaju medjimurci, gosp. 
Sray Ferenc, koga takaj kakti vróduoga su- 
radnika naSih novin, poznaju post. Citatelji. 
PreporuCamo medjimurskoga kolendara vu 
paänju naSih dtateljah ! Znamo da naSega 
kolendara, tak как vre 33 létah dugó, bude 
svaka hi2a, kakti staroga svojega poznanca 
s »dobro doSel!« pozdravom doéekala i med 
svoju familiju pustila pák za cdo dojduée 
Ijeto mu stam dala. Vu kolendaru su slje- 
deóe Stive : Kolendar za 12 mesecov potreb- 
Ijenimi slikami i s proCanstvih za vréme 
Na dalje : 1.) »Slava Bogu na viaini, a mir 
ljudem na nizini, koji su dobre volje !« E 
Kollay. 2 ) »Koji so vu boju opali.« Kutnyák 
Martin. 3) »Povést desne ruke svetoga Ste
fane.« Margitai Jo2ef. 4 ) .  »Létna pésma.« 
Szelina Mártin. 5.) »PlebanuS BiSoí, gdé 
si?« E Kollay. 6 ) »Medjimurci idernol«' 
Rhosóczy E. 7 ) »214 lel staro proroóanstvo 
od tabora.« Margitai J. 8 ) »Na telefonu 
neba.« Kutnyak Janoá 9) »Pésem vojaéka.« 
Novák Tamás. 10) »Razgovor na jutnom 
bojnom polju.« Krámár Elek. 11) »Kak 
Sturmaju na soldaCke iarke?« 12) »Kaj je 
tabor?« Rhosóczy E 13) »Bakó János vu 
Ameriki.« 14) »Malycenko Ivan.« 15) »Ve 
liki svétni b o j« Sray Ferenc. 16) Telefon. 
Salna pripovest i druge zabavne sméftice 
Iz vun toga se nahadjaju vu kolendaru kaj 
kakvi navuki, orsaéki sej mi i oglasi.

Csáktornya, 1915. november 28.__________ _

GABONA ARAK/C1ENA 2lTKA
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 .....Páenica.......................... 36 —
R o z s ........... H r2 .......................... 29 —
А г р а ..... Jeémen.......................... 28 —
Z a b ..............Z o b .......................... 28 —
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 24’—
Fehér bab uj . . Grah beli....... 40*—
Sárga bab . . . .  Grah 2uti........40 —
Vegyes bab . . . Grah zmeáen . . 40 —
Kendermag. . . . Konopljeno seme 52’—
Lenmag........L e n .......................... 50-—
Tökmag..KoSéice.......................... 90 —
Bükköny.Grahorka.......................28*—

»MURAKÖZ« ________

М Ш г Ш г а д а  I
Rákócl-ulics Mié broj 18. poleg Kraljevskoga sudi.

Ima takaj trgovinu l/АПу Я 
od najbolse vrsti Vnl l iHi
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.

668 101—*

ösSíéííi
В И К  №Шп Ш И :

Fisctiel Fülip (Straisz Sándor)
läffl, M l í  ÉS PülilllííSlIi jtSÉII

C s i i i É P - l i i U H í l i n :  34.
■ Ш И Ш М И М  III  I III nmrn

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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