
Németország és Anglia.
Angolország tengeri hatalma Erzsébet 

királynő uralkodása idejében kezdődött. Év
századokon ál meg-megujuló háborúkat vi
selt Anglia Spanyolországgal, Hollandiával 
és Franciaországgal, csakhogy ura legyen a 
tengernek és vele magához ragadhassa a 
világuralmat. Hatalmának tetőpontját az 
1814-től 1867-ig terjedő időszakban érte el.

Franciaország, Oroszország, Amerika és 
Németország hatalmának növekedése azon
ban erősen veszélyeztették Anglia világural
mát. Az amerikai szecessziós háború és az 
1864-iki dán háború súlyos diplomáciai ve
reségek voltak Anglia részére.

Az 1865— 1881-iki időszakban Anglia 
gyarmati politikájában gyengülés és Orosz
ország iránt mindinkább fokozódó feszült
ség észlelhető. 1881-ben újabb terjeszkedés 
időszaka következett; 1882 beu az angolok 
megszállják Egyiptomot, 1901-ben pedig a 
legigazságtalanabb és a legembertelenebbül 
viselt háborújukkal letiporják a búr köztár
saságokat.

Ebben az évben lépett Nagybritánia 
trónjára VII. Edvárd, aki, bár származására 
és anyanyelvére nézve német volt 9 oly 
házasság ivadéka, melyet Németországban 
ujjongó örömmel ünnepeltek, mégis legna
gyobb ellensége volt Németországnak.

Angliának a legutóbbi három évtized
ben folytatott politikáját a most dúló világ
háború bevezetésének lehet tekinteni. Ez idő 
alatt Németország hatalmasan fellendül, gyar
mati politikája bővül, tengeri hatalma előbb 
nem sejtett arányokban növekszik. Japán 
nagyhatalom lesz, Törökország pedig egyre

jobban közeledik Németországhoz. Ebbe az 
időszakba esnek: a hármas antant létesü- 
lése, Anglia szövetkezése Japánnal, a ma
rokkói konfliktus különféle fázisai, az angol- 
francia megegyezés 1904 ben, az algericasi 
konferencia 1906-ban, mely legelőbb teszi 
nyilvánvalóvá Olaszország árulást szándékait, 
végül pedig Agadir napja 1911 ben.

Párhuzamosan haladnak e világesemé
nyekkel az angol intézkedések Belgiumban, 
Anglia szerződése Oroszországgal, Edvárdnak 
közeledési kísérlete Portugáliához, Olaszor
szághoz, Hollandiához és Dániához, az 1908 
iki lörök bonyodalmak, melyek Olaszország
nak lehetővé tették Tripolisz ineghódílását, 
mely — közvetve bár — a balkán hábo
rúkhoz vezetett.

Európa politikai helyzete mindinkább 
vészterhesebbé lett: az angolok már rá
szánták magukat arra, hogy llottaegyezséget 
kössenek Oroszországgal; 1914 ben a poli
tikai helyzet folyton zavarosabbá lesz, kié
lesedik a kor; 11 ktus Szerb ával, a közvetítési 
kísérletek meghiúsulnak, Anglia döntésre 
készteti Oroszországot, julius 30-ikára, vir
radó éjjel tényleg megkezdődik az orosz 
mozgósítás és Németország és Anglia is 
szembe kerülnek egymással: Anglia augusz
tus 4 én hadat üzen Németországnak. De 
ennek a hadüzenetnek az okát nem Német
ország gazdasági fellendülése, nem gyarmat
politikái konfliktusok szolgáltatták Angliának. 
A hadüzenetre még az a szándék sem kész-1 
tette, hogy legyűrje a német kereskedelmet 
és flottát, a veszélyes velélytárs megszaba
dulásából mérhetetlen hasznot húzzon. Több
ről: a két nemzet élet halálharcáról van szó; 
ezek közül az egyik maradi, a másik fiata
losan erőteljes és cselekvőképes. Vagy any-

nytra megbénul ebben a világháborúban 
Németország, az ő hatalmas organizációjá
val, hogy többé lábra nem tud kapni, vagy 
Anglia végleg letér több évszázadon át foly
tatott politikájáról, ha egyátalán még szere
pet akar játszani a világban.

Mi magyarok, kiknek szövetségeseik 
iránti hűségét az egész világ untig ismeri, 
nyugodtan várhatjuk kimenetelét ennek az 
élet halálharcnak, amelyben mi magunk is 
résztveszünk. Nyugodtan: mert a vége nem 
lehet kétséges, bízhatunk szövetséges vitéz 
hadseregeink győzelmében.

S ez a győzelem Anglia kíméletlen, 
embervérben gázoló terjeszkedési és uzsora- 
politikáját azok közé a jelentékenyen meg
szökött határok közé fogja szorítani, ame
lyeken túl szabad népek és országok szabad 
fejlődését a szigetország galádságai többé 
nem fogják veszélyeztethetni.

A háború adománya.
A hadügyminiszter abbeli intézkedése, 

hogy a Csáktornyái tartalékkórház mellé 
Braun dr. fővárosi jónevü műtőorvost osz
totta be, szükségessé tette a tartalékkórház
nak kellően felszerelt műtő teremmel való 
berendezését. A kórháznak ezirányú felsze
relése nagyon fogyatékos volt. Szükségessé 
vált tehát a műtőszereknek részben való 
pótlása, elsősorban pedig a nélkülözhetetlen 
Rönlgen-gép beszerzése.

Wo&lar dr., a tartalékkórház agilis pa
rancsnoka, fáradhatatlan volt a műtőterem 
berendezése körül. Mégis nagy akadályokra 
talált. Nem állt rendelkezésére a kellő fede
zet, amiből a szükséges gépeket beszerez
hette volna.

Szerbiai emlékek.
Irta: Kelemen Ferenc.

II.
Egy óra múlva, már a schlepperen voltunk 

s a gőzhajó nagyokat prüszkölve, fújva vontatott 
át bennünket a túlsó partra. A bakáimat emel
kedett hangulat fogta el, az 6 egyszerű lelkűk is 
mintegy megérezte a pillanat jelentőséget s lelkűk 
emelkedettsége a horvát nemzeti hymnus szép, 
dallamos hangjaiban talált kifejezést. Felejthetet
len volt a pillanat, amikor a Száva kellő közepén, 
felcsendült a bakáimat majdnem könyekig meg
h ató : »Lepa na§a d<>movina«-ja.

Én az egész idő alatt, sapkámat jó  mélyen 
a szememre húzva, egy korlátnak nekidülve áll
tam, s csak amikor a túlsó partra értem, nyitot
tam fel a szemeimet. Nem mertem a Szávára 
nézni ! .

Szegény jó bakáim !
Azok a piros foltok, a tündérlány habruháján !
De a szerb nénikét sohasem felejtem el s 

ha megtehetem, okvetlenül meglátogatom még egy
szer ez életben! —  —  —  —

Szerbiában nagy »2ivio«-val szálltak ki a 
bakáira, s azon a meredek magas parton immár 
ellenséges földön, mintha először érezték volna át

ők is —  ha nem is a közvetlen, de a közvetett 
győzelem mámorító hatását. Hogyne, hiszen szerb 
földön álltak, azon a földön, melyet pár nappal 
azelőtt elődeik már saját vérükkel szereztek meg 
nekünk. Dicső csapataink már messze bent jártak 
Szerbiában s most ők is ime arra a földre lép
tek, melyen nekik is rövidesen fel kell majd ven
niük a véres harcot az ősi, gyűlölt ellenséggel. 
Egy pár búzdító szó s én úgy láttam, mintha va
lami hatalmas lázas érzés fogta volna el a bakái
mat, az izmok megduzzadtak, a kezek a bajonet- 
tekhez nyúltak s e hősies felbuzdulás egyelőre 
csak háromszoros, zajos *2ivio«-ban tört ki ele- 
mántiris erővel. Büszkeség töltött el, amint végig 
néztem e láztól csillogó szemeket s nyomban 
megéreztem bennük azt a hatalmas, katonai erőt, 
mely aztán mindjárt az első ütközetben fényes 
dicsőséget hozott az egész horvát nemzetre.

Az első benyomások tehát nagyon kedvezők 
voltak. Boldogan, erőnk, bátorságunk, a halállal 
dacoló elszántságunk tudatában megindultunk a 
sáros utón Szerbia belsejébe, mely most úgy élt 
előttünk, mint valami izzó, lobogó, mélységes ko
hó, melyben percenkint százak élete olvad el a 
hősi halálban.

Ki tudja, hogy ez élettől, harci vágytól duz
zadó katonák közé, holnap melyiknek teste kerül 
bele ez embert pÚ9Ztltó kohóba ? I

De a baka lelki életet nem éli Hevesebb 
felbúzdúlása is csak egy percig tartott 8 a bátor

ságnak, az elszántságnak az a szelleme, mely egy 
perccel korábban arcukat, szemüket valami lobogó 
lelkesedő fénnyel vonta be —  sem tartott sokáig ! 
Egy-kettőre rendes kerékvágásban van az életük. 
Marsch, menagi, pihenés, s aztán dudolázva men
nek előre, ki tudja hová, talán a halálba ! De ezt 
már megint inkább tréfásan, mint lehangolva 
mondják egymásnak a bakák.........

Vegyes érzésekkel eltelve meneteltem magara 
Í9 a bakáim élén, néha-néha visszanéztem oda, 
hol most immár már a hátunk megett csendesen 
folydogál a Száva. Aztán megint megremegteti! 
egy percre. Az a hableány, azokkal a véres fol
tokkal sehogy sem ment ki a fejem ből.........

De most egyszerre, mintha valami fehér lé
cet látnék magam előtt a távolban, mi az, csak 
nem valami kereszt?!

Izgatottan, halkan meneteltünk előre s egy 
pár pillanat múlva ott voltunk mindnyájan : az 
útezélén eltemetett hős sírjánál.

*Evo jedan kri2, evő jedan kri2«, hallom 
egyszerre több bakámtól. »Halt« mondom nekik 
9 magam lemegyek az egyedülálló sirhoz. Egy 
marék fö'dhányás, egy kis léc a tövében. —  Irtó
zatos érzés fogott el, egy pillanat alatt átéreztem 
az emberi élet minden fájdalmát. Óriási erőfeszí
téssel tudtam сэак visszafojtani a ezempi Iámra 
toluló könyet. A bakák némán tekintettek rám. 
Az ő szívükbe is útat talált a kegyelet nemes 
érzése. Egyik-másik már egészen megfelutkezve
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A Röntgen-laboratórium céljaira a kö- Jaksb 4 _ 4 SzPk, res András Kántor Ber. társadalmához esdü szózattal lordul Felkéri 
vetkezők adakoztak: gróf Festetits Jenő 400; nítn^ ,||éa 2 _ 2; Meid(.r A|berl , K t a múlt hét-n tartott vál. gyűlésből kifolyó- 
Székely és Posluacy 300; Csáktornyái lak - lag, hogy ha valaki esetleg áldozni akar a
péuztár, Muraközi Так. pénziár 200—200; szegény gyermekek részére viselt ruhát, láb-
Csáklornyavidéki Tak.-pénzlár Antonovics A  M u ra k ö z  t. o lv a s ó ih o z .  bem, fehérneműt vagy pénzt .e b b e l, szíves 
József, altisztek loO— loO, dr. li ron toor- adományait az I. szumu ovodaba küldeni
vos és csal .dja 110; dr WoSlar ezredorvos, ,gaz tlM,eWlel hozztlk lapunk ni,gyra. szíveskedjék.
Ludw g főhadnagy, c e ?r , ц л ^еС8цВ olvasóinak tudomására, hogy lapunk — Közgyűlés. A »Csáktornyái Társas-
Eiemé- és Andor, Murai Róbertné 1UU 1ÜU; e|0fizelési árál 1916 ja,.uár i t̂ l kényt, le- kört jövő vasárnap, azaz december hó 12-én 
—  ” nek leszünk felemelni. T olvasóinknak bi- délután 4 órakor a kör helyiségében rendes
katona voltáról, jámbor civil szokásához híven ZOnyára tudomása van arról, hogy a fővá- közgyűlést tart. A közgyűlés tárgyai: 1. El
levette fejéről a sapkát. Vissza tetettem.  ̂ r03l |ap0k ui^r egy év előtt emeltek az nöki megnyíló. 2. Titkári jelentés a választ-

Aztán felállítottam a 200 bakát a sir köré. ^ra^aj. vannak lapok, melyeknél az ár- mány 1915 évi működéséről. Я. Pénzlárosi 
Mélységes csend. A temető az elmúlás enyé- eme|ke(Jés több izberi is bekövetkezett. Ha- lelentés a kör 1915 évi pénzlárállapotáról. 

bakáin ho” »**Birra hol reám*tekintett.85'' m S' aonlóképen cselekedtek a külföldi lapok is, í  Az 1916 évi költségvetés megállapítása. 
A siri csendben kommandó hangzik! melyeknek előfizetési ára szintén jelentéke- 5. Hírlapok albérletbe adása. 6 Esetleges
»Beim Fuss!« nyen felszökött. A Magyar Újságírók Orszá indítványok. —  A kör elnöksége ez utón
»Zum Gebet« £os Szövetkezete ebből kifolyólag a vidéki tiszteletteljesen kéri a tagokat, hogy a köz-
Nímán.'ineghatottan fogja a baka a puská-! laPok Arának emelését is elhatározta. A gyűlésen minél nagyobb számban megje- 

ját, lábához állítja, aztán mint egy ember 200 drágulás már oklober elsején lépett éleibe, lenni szíveskedjenek.
kéz emelkedik a sapkához. Egyik-másik baka sze- Mi azonban csak most határoztuk el ma- — Hatósági husszék. Hogy Nagykani- 
mében köny. Templomi, sőt temetői meghatott- gunkat az áremelésre. A Muraköz előfizetési zsán mennyire rajta vannak hogv a kor-
íkínM  “ '"mélyen6“  L d o m b 'f  ̂ .евеШпеГв t  * ? . * " * «  8. K. vo1'^.D“ 4'*  laf>unk kétnyel- mány maximális ára, érvényt’ nyerjenek, ki- 
barátoknak, a fegyvertársaknak a tekintet koszo- 'őségének, hírlapunkat nemcsak terjedelme- tűnik abból is, hogy Nagykanizsa hatósága 
rújából fonódik a hős teste köré a dicsőség glóriája, sebbé, de szerkesztését is nehezebbé tesz*, szükségesnek látta egy hatósági mészárszék 

»Vom Gebet.« Kétszáz kéz, feszesen, egy- három évtizeden át a régi ár mellett ma- felállítását. A mészárszék múlt csütörtökön 
szerre csap le az oldalfegyverére s e mozdulatnak radlunk A drágasági viszonyok azonban, nyílott meg. A hatásági székben egyelőre 
ütemes, csaltanós hangja volt a hazáért, dicső melyek a papírt, festékei s minden egyéb csak sertéshúst és zsírt mérnek de kilátás
halált halt s most itt a sáros út mentén porladó nvnmdózert *0 inno/ m^oHréoíiniLi, * A ! mernek, ele Kiiaidshősnek barátaitól kijáró, dísatüze.......  nyomdászért 50 — 100 /0 kai megdrágítottak van rá, hogy az üzemel marha- és borjúhús

Fájdalmai érzéssel búcsúztunk el a hős sír- s *7'!? e , , a rnnnkab^rt ,s többszörösen e- méréssel is nemsokára kibővítik azt. A ha
jától, némán, lehangoitan masírozlak a bakáim mellék,  ̂ к Jiyszerüenek tirra, hogy a régi tósági székben a sertéshúst és zsírt 20%"
tovább. Migam is mintha fáztam volna.... előfizetési árt mi is csekély két koronával, kai olcsóbb, n kapja a közönség, mint a 

A távolból pedig ép e percben hallották n J tehál évi 10 koronára emeljük. Miután nz többi mészárszékben. A zsir kilóját e helyen 
nehéz ütegek bömbölésének, sürü nehéz moraját, áremelésre a rideg viszonyok kényszeríle a közönség 6 К 40 f helyett 5 К 20 fű

nek, számítunk a l olvasóközönség szíves térért kapja Nagykanizsa elöljáróságának
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ezzel az intézkedésével nem az a célja, 
hogy a henteseket becsületes keresetüktől 
megfossza, hanem csupán az, hogy mind
addig szolgálja a közönség érdekeit, amig a 
mészárosok és hentesek belátják, hogy a 
jelentékenyen csökkent élő sertésárak mel 
lett mai húsáraik tarthatatlanak s am g azo
kat normális mértékre szállítják le. A nagy- 
kanizsai hetivásár óriási disznófelhajlása s 
a sertésárak rendkívüli csökkenése indo
kolttá teszik a hatóság intézkedését. Miután 
Csáktornyán is jelentékenyen esett a serté
sek piaci ára, remélhetőleg nálunk is olcsóbb 
lesz a sertéshús és zsir!

—  A rokkant katonák kitüntetése. A 
közös hadügyminiszter elrendelte, hogy mind 
azok a rokkant katonák, kik mindenkor be
csülettel teljesítették kötelességeiket s eköz
ben váltak rokkantakká, kitüntetést kapja
nak. A rokkanlak illyetén való összeírása 
folyamatban van.

—  Ujrasorozzák a lovakat is. A hon
védelmi miniszter rendeletet bocsátott ki, 
amely szerint 1916. február 15-től kezdö- 
dőleg a lovakat, szamarakat, öszvéreket, ösz- 
vérsztmarakat, felszereléseket, kordélyokat, 
kutyakordélyokat, szánokat és szekereket 
újból szemle alá fogják venni. A szemle 
előmunkálataival a katonai ügyosztályokat 
bizta meg a rendelet.

—  Felmentett tanfelügyelő. Zdavár 
megye kir. tanfelügyelője, Szirmai Miksa, a 
legutóbb megtartott népíölkelői szemlén szin
tén alkalmasnak minősíttetett. Mint értesü
lünk, a kir. tanfelügyelő, Balás Béla dr. vár
megyei főispán javaslatára, mint nélkülöz
hetetlen, a népfölkelői szolgálat alól ideigle
nesen felmentetett.

—  Adományok. A drávavásárheiyi áll. 
iskola gyűjtése a harctéren küzdő véreink 
meleg téli ruhaneművel való ellátására. 
Drávavásárhely község 10 K, Filipich Lajos 
6 K, Márczius N káplán 5 K, Rántes Meny
hért, özv. Sráy Józsefné, Vreszk Vu cze, 
Hellebrandl Fererczné, Horváth Sarolta, Ma- 
rinovics Ferencz, Szlávtk Róza, Hrpscs György, 
Keleti Samu 2— 2 K; Tóth Dezső, Burgol ts 
István, N. N. Csáktornya, Csaka'hurner Ella, 
Moharics János. Deutsch Adollné, Mfider 
Mórné, Iváncsics Györgyné, Bukovec József. 
Králic9 Teréz, Glogovrcz József. Novák Fe- 
rencz, özv. Szlovéniák Gézáné 1 — 1 K. 
Szrnrcz Imre és Csrncsfcz István 40 —40 
fill., összesen 52 К 80 fill. Mely összeg a 
fenti célra a Központi Jóléti Irodának Nagy
kanizsára beküldetett.

—  Elismerés. Zalavármegye főispánja, 
Malek Margit ligetvári óvónőnek, mert a 
község serdültebb leányait maga köré gyűjtve, 
úgy a mult, mint az idei évben, a hazáért 
küzdő katonák részére téli ruhákat köttet: 
elismerését és köszönetét nyilvánította. Mi 
ehhez azt a megjegyzést füzzük, hogy bízó 
nyára igy megy ez minden községben.

—  Az 5 0 -5 5  évesek bevonulása. A 
november 30 lkára összehívott hadi ország- 
gyűlés elé terjesztett törvényjavaslatok közt 
az 50— 55 évesek hadi célra való felhasz
nálásáról szóló törvényjavaslat is foglal he 
lyet. A javaslat a honvédelmi miniszter ki-, 
jelentése szerint csakis a munkások sorozá 
sára és behívására vonatkozik. A javaslat 
három szakaszból áll. Az első szakasz fel
hatalmazza a minisztériumot, hogy a hadi
célokra szükséges személyes szolgálatokra 
rendkívüli szükség esetén az 50 éves kort 
betöltött, de 5 5 . életévöket még fül nem ha
ladott munkaképes férfiakat igénybe vehesse

Ezek az egyének csak a magyar szent ko
rona országain beiül a hadrakelt hadsereg 
körlete mögött és egyhuzamban, legfelebb 
bat hétre vehetők igénybe. Ugyanazon sze
mélyek ismételt behívása csak a szolgála
tuknak egy két hónapi megszakítása után 
történhetik A második szakasz szerint ezek 
a hadiszolgáltatásra bevonult egyének akkor 
is tartoznak megmaradni szolgálatukban, ha 
a háború alatt az 55. életévüket túlhaladják. 
A harmadik szakasz szerint a törvény ki
hirdetése napján lép éleibe.

—  A háború. A világháborúi összes 
események a balkánháború eseményeiben 
zsugorodnak össze. Másut a harc úgyszól
ván szünetel, hogy a balkánháború befeje
zéséhez közeledjék. S ez tényleg már meg 
is történt. A szövetséges hadak körülbelül 
tiszta munkát végeztek Pristinát 1 0  napi 
legelkeseredettebb harcok árán elfoglalták, 
melyek folyamán a szerbek húszezer fog
lyot veszítettek. Halottjaik és sebesültjeik 
száma sem kisebb A szerbek veresége ret
tenetes volt, mert csaknem egész Irénjük 
és tüzérségi felszerelésük is a győzők zsák
mánya lelt. Prisztina elfoglalásával szaba
dabb a szövetségesek offenzivája Monte
negró ellen, melynek határait úgy Plevlje, 
mint Ipek irányában már átlépték. A bol
gárok Prizrendel is bevették, miközben 17 
ezer foglyot ejtettek, 50 tábori ágyút és ta
rackot, valamint 20 ezer fegyvert Péter ki
rály, Sándor trónörökös. Pás cs miniszterel
nök is jelen volt az ütközetnél s annak rá 
juk nézve szerencsétlen befejezése után, 
egyik verzió szerint lóháton, másik szerint 
eroplánon menekültek. Péter király hir sze
rint nagyon beteg. Állapota annyira komoly, 
hogy r.z orvosok már az életét is féltik. 
Most még csak Monasztir van a szerbek 
birtokában. Ha azt is elvesztik, egész Szer
bia a szövetségesek lábainál hever. Az an
tant serege- sem boldogulnak a bolgárokkal 
szemben. Sőt nagyon válságos helyzetben 
vannak, mert az egész angol-francia hadse
reg. kivéve a Blassic hegytől délre Strum ca 
ellen operáló osztagokat, a Vardar és Cérna 
szögletében körül van zárva. A franciák itt 
á'Iítólag közel 20  ezer halottat veszítettek.— 
A Balkánon kívül nagyobb élénkség az 
olasz fronton var. Az Isonzó mentén iszo
nyúan erőlködnek az olaszok, d#» hasztalan 
a fáradságuk, meri m nden támadásukat hő 
siesen visszaverték hős csapataink. Különö
sen Monte San M-chale és San Martmo el
len intéztek heves támadásokat az olaszok, 
melyek azonban tűsünkben mind összeom
lottak. — Az orosz harctéren a harcok szü-

1 netelnek. Megállapodást nyert, hogy ott küzdő 
csapataink november havában 1 2  ezer oroszt 
foglak el s 32 gépfegyvert zsákmányoltak. — 
A nyugati harctéren változatlan a helyzet s 
a Dardanelláknál is szünetel a harc.

—  Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál 
landó moziban a mai előadásoknak a kö
vetkező műsoruk van: Az ellenséges front
ról; Az uj ruha (humoros); Az üstökös 
(dráma, 3 felv) SofTőr kisasszony (vígját. 2 
felv).

—  A kárpáti hó ctmmel a karácsonyi 
könyvp:acra jelenik meg Szabó István há
borús könyv#», amely közvetlen átélések aUip- 
ján ad plasztikus képet azokról a giganti
kus küzdelmekről, amelyek az elmúlt télen 
két fogalmat vontak be örökélelü patinával: 
A honvéd nevet és a Kárpátokét. A pzerző, 
aki maga is honvéduniformisban küzdötte

végig ezeket a harcokat, a fővárosi napi
sajtó és a hetilapok kérészéletű hasábjairól 
gyűjtötte össze azokat a novelláit, cikkeit 
és szines leírásait, amelyek már csak a köz
vetlen átélés miatt is, kell hogy mindenha 
dokumentumai maradjanak a magyar hon
védek harci dicsőségének. A tiz íves kötet 
december közepén hagyja el a sajtót Buda
pesten Haranghy Jenő művészi cimképével 
s ugyanott Benkő Gyula cs. és kir. udvari 
könyvkereskedésében, vagy Székesfehérvárott 
A Dunántúl szerkesztősége címén vsgy bár
mely könyvkereskedésben már most meg
rendelhető.

—  A hadifoglyok után nem fizet az 
állam. A kormány egy rendeletet adott ki, 
melyben értesíti a hadifoglyok munkaadóit, 
hogy a hadifoglyok után semmiféle dijat 
,nem fizet, ellenben ruházatukról gondosko
dik. A kormány rendeletében intézkedik arra 
az esetre, ha netán a munkaadók ily felté
telek mellett tartani a foglyokat nem akar
nák, 8 napi felmondással visszaadhatják. Ha 
a foglyok polgári ruhát kaptak időközökben, 
azok fehér olajfestékkel látandók el, hogy 
felismerhetők legyenek.

—  A sajtó és a hadikölcsö’n. Teleszky 
János pénzügyminiszter meleghangú levél
ben mondott köszönetét az újságíró testüle
tek elnökeinek azért a lelkes agilitásért és 
buzgalomért, amellyel a sajtó munkásai a 
harmadik hadikölcsön akció fényes sikerét 
előmozdították és megteremtették. A sajtó 
— írja többek között a miniszter —  oem- 

izeti életünk e nagy hivatást betöltő szerve, 
j teljes mértékben átérezte és átéreztette a 
I harmadik h?dikö!csön minél nagyobb sike
réhez fűződő elsőrendű polít.kai, pénzügyi 
és közgazdasági érdekeinket és odaadó kész
séggel állott a nagy ügy szolgálatába.

—  A zsir, a szalonna és a sertéshús 
árának maximálása. A hivatalos lap ma 
közli a minisztérium rendeletéi a disznó
zsírért, szalonnáért és sertéshúsért követel
hető legmagasabb árak megállapítása ügyé
ben A rendelet szerint a jövő évi január 
16-ától kezdve havonkint, fokozatosan csök
kenni fog a zsír ára. A maximális árak a 
rendelet szer nt igy alakulnak: December 
16 tói január ló ik é ig : a zs.r kilója 7 ko
rona, a háj 6 korona 60 fillér, a friss nyers 
szalonna 6 korona 20 fillér. Január 16 tói 
február 15 ig: a zs r 6 korona 50 fillér, ti 
háj 6 korona 1 0  fillér, a friss nyers sza
lonna 5 korona 90 fillér Február 16 lói 
március 15 ig- a zsir 6 korona, a háj 5 
korona 60 fillér, a friss nyers szalonna 5 
korona 40 fil'ér. Március 16-ika után: a 
zsír 5 korona 50 fillér, a háj 5 korona 10 
fillér, a friss szalonna 4 korona 90 fi lér. 
A friss sertéshúsnak, az elkészített szalon
naféléknek és az összes serléshuskészümé- 
nyeknek maximális árát a törvényhatóságok
ban az alispán, állapítja meg. Az árm^xi- 
málást december 16-ig el kell végezni é3 
közhírré kell tenni. A rmximális á rk  a 
termelővel való forgalomra vonatkoznak. A 
maximális ár megszegésé kihágás, melym к 
elkövetőjét két hénapig terjedhető elzárással 
és hatszáz koronáig terjedhető pénzbünte
téssel sújtják.

Szerkesztői üzenet.
„Édes anyám  a táborban1' jövő ts&rnnnkban



Konec svakom u ta b o ru .
500 stukov su srbi izgubili. - 130 jezer polovljenih srbov. - Petar kralj 
se je hotel vumoriti. - Srbski ministarski cinovniki su rezpuséeni. - Put 
je slobodeu iz Budimpeste do Konstantinapolja. - Kervava srcba vu Ma- 
cedoniji. - Petar kralj na Kosovimpolju. - Gallvitz general pred Üskübum.

Zanemite novosti. - Karagy orgy e vies Petar.

Kal( stojimo na bojnottt polju? na Kosovompolju, ali sin njegov je suprot 
stal tomu.

500 Stukov odzeli. Ostale druge su zakopali, 
na nam nepoznatih méstah, ili vuniStili.

Velike bitke su na taljanskoj granici, 
аг bi taljani pod silón) vdrti hoteli osobilo 
pri honzoju vu naSu drfcavu Ali makar 
kuliko i kuliko jih navaljiva na naSe Sán
cé, nemreju prék granice, ar jih pravi pekel 
Ceka od slranc naS.h vojnikov, koji jim 
nedopustiju, da bi vu naSe Sáncé dospeli.

Vu Hussiji I vu Francuzkoj sve stoji 
tak, как pred jednim tijednu, tojest niti vu 
ovih méstih nedamo nazaj nikaj, kaj smo 
od njih odzeli.

Znameniti dogodjaj bil je vu proSlim 
tijednu, da je nemSki сезаг Vilmos 29 oga 
novembra vu BeCu pohodil naSega kralja 
Ferenc Jozefa Slanovmki beóanski su nemS- 
koga cesara s takvom oduSevIjem pozdra- 
vili, da tornu para néma. I naS minister- 
predsednik gróf Tisza István bil je na doCek 
nemSkoga cesara pozvan Cesar Vilmos se 
je s groíom Tiszom na posebnoj audienciji 
spominal.

Karagyorgyevics Peter.
Sad, kad je Karagyorgyevics Peter be- 

gunec nastal i zgubil je srbskoga trónusa, 
spiSemo naSim Citateljom, как je Peter na 
srbski trónus doSel.

Trinajst lét bude juniuSa meseca, da 
na belgradskim grobju vu stari kapelici 
jedno noó Cislo stiha pokopali su Obreno- 
vica Sándor srbskoga kralja i njegve йене 
Masin Draga rezmercvaljeno mrtvo télo. 
Kripte néga bilo vu kapelici, slrgali su gori 
poda, skopali su grabu i vu prostih rakah 
deli su na vekiveéen pokoj kraljskoga para. 
13va proste dervene kriíe su nastavili, na 
kője su 8 éerlenom krajdurn ovaj prosti 
napis napidali:

Obrenovics Sándor 
Masin Draga

Drugo nikaj. Kad su popitali sad sta- 
roga jarnara, kaj se dogadjalo stemi grobi, 
jednostavno odgovoril je, da nigdar niSCi je 
né pohadjal grobe, jerbo Obrenovicsevoga 
groba niSéi je né utal pogledati ili jeden

(M. J.) Vu Srbiji je naSa i nemSka 
vojska tabora vre dobila, ar je célú Serbiju 
prevzela. Srb3ka vojska vezda vu Crnogoru 
i Albaniju retirira i med planinami se skri- 
va. Od kada smo na novo poéeli tabor proti 
Serbiji, od onda je srb polovicu svojega 
vojniClva izgubil neraéunajuC one srbske 
vojnike, koji su svoje regimente ostavili, pák 
su dimo odiSli vu svojih selah.

Vu proSlim tijednu predalo se je nam. 
nemcom i bulgarom svegaskupa 4 9 .20 0  
vojnikov, odzeli smo od njih 107 Stukov, 
50 velikih mu2arov i 26 maSin puSkah

NaSi, nemSki i bulgarski Seregi vezda 
tiraju dalje srbsku vojsku, ar nije dosta, 
da su Srbiju do kraja prevzeli, nego hoéeju 
к tomu srb3ki Sereg vuniStiti. Zbog toga ga 
tiraju i prék srbske granice vu Crnogoru i 
Albaniju, dók jih gdé do kraja poloviju i 
reztiraju, tak da niti jeden vojuju6  srbski 
vojnik neostane. Onda bude kraj srbskomu 
ratu, gda bude erbska vojska do kraja vu- 
niSCena Na to se trsiju vodje naSih, nemS- 
kih i bulgarskih Seregov. Vu trih stranih 
naganjaju i stiskavaju Seregi srbe. Jeden 
dél naSih i nemSkih vojnikov prek Ko3ovoga- 
polja, drugi dél naSih vojnikov pri bosans- 
koj granici, trétji dél bulgarcov kre granice 
Albanije se trsiju vudarac dati srbskom 
vojniőlvu.

Zima je velika vu a banijökimi i Crno- 
gorskimi planinami, vu nizinah pák veliko 
blato, ali za to naSi i savezniíki Seregi ni
kaj nisu trudni, nego s tp.kvom oduSevIje- 
njem, s kakvom su poéeli, idu naprej. da 
vu rukami s bo2jem biéom kaStiguju one, 
koji su sebi i drugim narodom tuliko zla i 
nesreCe priskrbeli. •

Za srbskoga kralja nigdo nikaj nezna. 
Negdi se je skril vu Crnojgori. Ov slari 
krivec Petar je svojega orsaga, svoj dóm, 
svoju korunu i svoju vojsku izgubil. Fran- 
cuzi su za njega i za njegove sine luftba- 
lone poslali vu Crnugoru, da bude mogcl 
po zraku pobeCi vu Taljansku.

Petar kralj gda je videl, da je njeg- 
vomu kraljuvanju kraj, vmoriti se je hotel

Francuz je pomoC poslal srbom, как 
to znamo, ali ova pomoC je vre zabadava 
doSla. Srbom vre nemre nigdo pomoCi, nego 
bude dobro, ako nebude i ova francuzka 
vojska do kraja vuniSCena. To bu se na sko- 
rom I dogodilo, ar su ju bulgarski vitézi 
vre nekolikoput nadvladali i zbili.

Moremo reCi, da se je srbski tabor vre 
do kraja zvrSil. Srbski kralj je pobeCi mo 
ral iz svojega orsaga, tak takaj i njegvi mi- 
nistri, Cinovniki su rezpuSCeni, tak vezda 
nema, gdo bi ovoga orsaga kormanil. Kor 
man Srbske zemlje je vu ruke vzela naSa 
vojska, kajti Srbska vezda к nam spada. 
Kaj bude na dalje z srbskom zemljom, о 
tom bude se onda govorilo, gda budu se 
konferencije zbog mira drZale.

Gdo bi to mislil pred jednom letu озо 
bilo od srbskih i ruskih stranih, da bude 
se to tak pripetilo? Hus je srbom obeőal 
Ilorvatsku, Slavoniju, magjarski Banal, Bos- 
niju, Dalmaciju. Srbskoga kralja sina je 
srbska vojska vu Srému vre okorunila, za 
slavonskoga kralja. A e to ! niti za jeden 
korák zemlje nema iz svojega orsaga.

Za trgoveCki svét jako je vafcno, da je 
put sloboden iz Hamburga prek Berlina, 
Budapesté, Belgrada i Sofije vu KonStanti- 
napulj. Nove granice, növi orsagi i nove 
okolnosti budu na Baikanu. Samo ljud, 
ostaneju oni, koji su do vezda bili. Najvek- 
Sa stran Srbije bude se к nam priklopila, 
jeden dél bude iz nje dobila Bulgarska i 
Tur*ka. Srbski puk bude zasigurno bolje 
2ivel i sreCneSi postal med nami i pod ku* 
runom Svetoga Stefana, как je 2 ivel i sre- 
Cen bil pod kraljom Petrom i pod njegvimi 
ministri, koji su toga naroda na nikaj 
spra vili.

Srbi su izgubili vu tern novim ralu 
130 jezer polovljenih i okolo 100 jezer 
mrtvih i oranjenih vojnikov. Ostalo je jo? 
okolo 70 jezer srbskih vojnikov. koji pod 
strahovitom mukorn beÄiju vu Crnogoru i 
vu Albaniju, ar nemaju kaj za jesti. Od 
srbskih Seregov smo do vezda vise, как
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evét posaditi. Karagyorgyevics familije pri- 
jatelji né su to dopustili nikomu, oni jóé 
i prék groba su sröbu imali na prveäega 
kralja.

Kad su zaklali kralja, strahoviten po- 
lo2aj je bil vu Belgradu. Obrenovics dinas- 
tije prijatelje na vulici, vu krCmi ili doma 
na stanu polovili su i odvlekli su je vu 
Kalimegdan vu takve reäte, koji su pod 
zemljum. Sad su se reätov stanovniki pre- 
menili. Koje je Obrenovics Sándor da zaprti, 
sad su vun bili spuäöeni. Vnogo takvih je 
doSlo opet na svét, za koje su mislili, da 
su veö zdavnja vumrli.

Zatem je doSlo vréme da kralja zebe- 
reju. Velika vruöina je bila ovaj juliuSki 
dan Belgradski stanovniki, koji su se sprest- 
raSili po neCimurnim Cinom, né su nikakvo 
veselje kazali. Pred njimi je ovaj df.n takov 
bil, как i svaki drugi prosti dan. Soldaéka 
partija, koja je zaklala kralja, straho je bila 
pred skupStinom, jerbo iz orsaga takvi gla- 
si su doSli, da mu2ki ablegati, mali kraljici 
vu svoji okolici, niti öuti neöeju od Kara 
gyorgyevics Petra, neg respubliku hoCeju 
vun skriöati. Na zbiranjü Mikäics major, koj 
je prvi strelil na kralja, je vodil svakojaöke 
odevunaánje posle. Petdeset i triput su stre- 
lili onu zanemito noC vu belgradskim ko- 
naku, jerbo krvoloki presegli su med sobom, 
da svaki du2en bude strélati, к tomu 
рак je svaki jedenput sabljum vudril mrt- 
voga kralja i kraljicu.

MikSiö major spametno je vodil posle, 
vnogo ljudstva je vu Belgrad dal dotirati, 
da skim vekéi kriö bude na sbiranju. Krvo
loki od poöetka su dosta vu veliki pogibelji 
bili, jerbo згЬвка armadia, srbska soldaCija 
néje bila zadovoljna slém, da su nekoji 
oficiri kralja zaklali. DoSel je glas, da kra- 
gujevaeski regiment prebli2ava se к Belg 
radu, da polovi krvoloke. Jeden srbski re
giment, koj je blizu Belgrads bil, stém na- 
kanenjom iSel je veö proti Belgradu, ali 
krvoloki rezgovorili su oficire.

Poldrugu vuru je terpelo sbiranje vu 
skupStini. zalem su se odprli obloki i Siv- 
kovics fi$kaliju3 iz jednoga obloka zakri- 
öal je :

2ivio Karagyorgyevics Peter!
Jeden lépi dan juniuSa meseca je ula- 

zil Peter krai) vu Belgrad. Novi kralj dugo 
je dal Cekati na se. Na kolodvoru sedmoga 
regimenta jedna paradna kompanija je stala, 
visoki oficiri, vu jednim őoporu svi krvo
loki, vu drugim öoporu opet ablegati, mag- 
natuSi, sveöeniki i t. d. Kraljski vlak redo- 
vitd toöno je navaden na kolodvor dojti 
Peter kralja vlak n*gdi se jako dugo 
mudil, poleg toga veliki nemir je nastal 
med krvoloki. Ob deveti vuri bi bil moral 
nevi kralj vu Belgrad dojti, kad je pol 
deset bilo, joS je né nikakov glas doSel. 
Poöeli su med sobom se spominati, da jed
na susedna dr2ava nepusti vlaka dalje.

Okolo desete vure je stopram do^el 
telegramm, da se prebliíava vlak i za ne- 
koju minutu Stuki su pokaü. Zlamenuvali 
stém, da je vlak na srbeki zemlji.

Karagyorgyevics Peter je bil prvi, koj 
je iz vlaka vun slupil. Veö je onda stari 
ölovek bil, prék Sestdeset lét, lasi su mo 
veö séri bili. Svakomu je ré* ponudil i sva- 
komu se je prekazal, samo da je do MikSiö 
majura doSel, vkrai se je obrnul. Potlam, 
kad su ga drugi opominuli, da naj ne 
sbantuje tak MikSiöa, iSel je к njemo i s!
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nekojom réöjom zahvalil ma je, da je tak 
lépi red dráaí vu Belgradu.

Zatem su opet poöeli Stuki pokati, zvo- 
niti i bande igrati. Так su sprevodili novo- 
ga kralja vu konak, koj je pred nekojim 
dánom, kakti jeden prosti ölovek vu jednim 
malim ávajcarskim varaöu 2ivel. Denes je 
opet dalje od Belgrade, как je da bit.

Denes je vu Prizrenu, ako je veö né 
moral dalje pobeöti. Nazoöen je bil na Ko 
sovim polju gde su mo tak áirom rezbili 
Serega, da ga viäe nigdar nebude skup pob- 
ral. Kad je videl, da Srbia je stém propala, 
zel je napré revolvers i skonöati se je átél. 
Sándor sin mu je iz ruke strgal nevarno 
stvar i on ga je vu Prizren poslal, kam 
su i svi drugi ministri i ablegati pobegli. 
Так se je dokonöala srbska kraljevina i tak 
je Peter kralj zgubil kurunu, koju je samo 
prék Sándor kralja mrtvoga téla mogel dojti. 
Peter je tak slab naetal, da samo med dve- 
mi soldati more iti. Siloma je ätel tarn 
vumréti, gde je Srbia propala.

Luákoviö srbski glasoviten pesnik, kad 
je videl kralja, da se vumoriti hoöe, 
zel je revolvere i vu glavu se je 
strelil, jerbo néje átél du2e 2iveti bez do- 
movine, takodjer i Gliáics ezredeá se je tarn 
na lice mesta vu glavu strelil i odmah 
je vumrl.

Ministerium se je reztepel i stém srbi 
slu2beno su previdli, da Srbije néga viáe.

Kaj bude sad Srbium to neznamo, sa
mo tuliko vidimo, da Srbia do kraja je 
propala. То рак ji je od praviönoga Boga 
bilo odredjeno.

Zanemite novosti.
Peter kralj na Kosovimpolju. Vu

Monastir 25 ga novembra öetiri jezero srb
skih regrutov je doSlo prék Albanie, koje 
su srbi proti Prilepu poslali, barem su dob- 
ro znali, da bulgarci tam dobre Sáncé i 
vekáega Serega imaju. Bulgarci su srbe vu 
jednim kotlu poöekali i koje né su postré- 
lali, one su polovil'. Takodjer Bojovics srbs
ki general i drugo misei je imel, to рак je, 
da nazat zadobi kacsaniki liniju, razmi se, 
da stoga opet nikaj néje moglo biti. Srbi 
veö némaju takvoga Serega, skojim bi ba
rem nekaj mogli skazati.

Srbsko soldaöko zapovedniötvo vu 
Prizrenu je. Srbskoga Serega jedna menjSa 
i spotrla stran prék Ipeka vu Montenegro 
se 2uri, druga slran, koja je joS vu hujSem 
polo2aju, prék Dibre vu Albaniu se vleöe 
prék visokih bregov, na kojih je sad meter 
visoki snég i puli, koji su joá bili, svi su 
s negom /apuhani. Srbi poleg toga niti naj 
menjSe Stuke nemoreju sobom voziti. Так 
su i strénom, koj jim nemore stroSka vo 
zili i poleg toga vnogo gladujejo. NajvekSe 
zlo pak je, da nemoreju kruha dobiti.

Peter kralj je vu Prizrenu, kam ga je 
Sándor kraljiö spravil, kad je na Kosovim 
polju skonöati se Stel Vu Monastir dan, na 
dan dojdcju srbski ablegat', mednjimi je i 
Nikolics skupöine prezeS.

Predi как su iz Kraljevo morali po
beöti, Gruiö odsvunaSnjoga ministeriuma taj- 
nik sva orsaöka pisma je vu ogenj hitil.

Jovanovics odsvunaSnjih poslov minis
ter vu Raäki skup je pozval sve orsaöke i 
ministarske öinovnike i suznatami oöimai 
odpustil je sve. Govor je dr2al vu kojem |

batrivil je evője öinovnike, da opet bude 
doálo vréme, kad vu slu2bu budo mogli 
stupiti. Stém se je Srbia i slu2beno res- 
tepla.

Nikita, montenegrovski kralj, ostavil je 
Skutari varaSa, da pred neereönoga srbs
koga kralja ide, koj se prebli2ava 8 neko
jim ministrom, koj je joá krenjega ostal.

Nekoje srbske öete ostavile su kacsa- 
niki 2eljezniöku liniju i po onih putih idejű 
vu Albaoiu, koji proti Skutari, Durazzo i 
Santi Quaranta vodiju. Od Üsküba do Mit- 
rovice céli put je nemcom, magjarom i bul- 
garcom vu rukah. Bulgarci navalili su se 
na one srbske öete, koje su od Kacsanika 
doále i áirom su je rezbili.

Visoki srbski oficiri serdilo na glas 
Spotaju antant saveza. Так veliju, da antant 
hotonce ostavil je Srbiu i dopustil je, da 
pogine, koju sad veö nemoreju obraniti. Pa- 
Siö ministerprezident zadnje dane takodjer 
je vu Prizrenu bil i strahovitno je 2alos- 
ten i spotrti, da antant néje átél za vre- 
mena pomoö poslati Srbiji. On je joä jedi- 
ni, koj tak misli, da antant savez povre- 
menu joä jedenput bude nazat stvoril Srbiu.

Naäi, nemáki i bulgarski äeregi veö pred 
Monastirom i Prizrenom stojiju, ovi dva 
varaäi su joä od Stare-Srbije ostali.

Stodvajstipet jezer srbskih z a -  
robtjenikov. Do vezda veö как stodvajsti
pet jezer srbskih vojnikov su polovili. Stu- 
kov pak su veö tuliko srbi zgubili, da naäi 
joS su niti vremena né imali je toöno preb- 
rojiti. Célé batrije su nam doSle vu ruke. 
Ovi ätuki su iz Schneider Creusot fabrike. 
Opet puno takvih starih ätukov su za plie- 
nili, koji su joä od onoga vremena, kad je 
Milan bil srbski kralj i kad je Austria Mag- 
jarska spravljala вгЬзкоти äeregu oru2je.

Srbi strahovitnom mukum nosiju so
bom plezérce prék visokih bregov i vu ve
liki zimi. Milanovics srbski general, najboläi 
prijatelj Putnik vojvode, proeil je monte- 
negrovskoga kormana, da barem najeilneSe 
stvari poäle onim beguncom, koji su vu 
Montenegro doäli. Poleg toga zahtévanja 
mr2nja je nastala med montenegrovskim 
kormanom i Milanovics generálom. К tomu 
pak gröki kormán odprto je dal naznanje 
srbskim beguncom, da как na gröko zem- 
lju deneju nogu, odmah moraju oru2je 
doli deti.

Gallvitz general pred Uskübum.
One neprijateljske öete, koje su vu Saloniki 
navozili, jako su vu hudim i zloöestim po- 
lo2aju. Drugi bulgarski äereg, koj iz osem- 
deeet jezer vojnika stoji. jako se grozi i sil- 
no se prebli2ava proti neprijateljekomu ta- 
boru. Med Prilep i Monastirom pet jezer 
srbskoga vojnika stoji proti petput tak veti 
коти bulgarskomu äeregu. Ovdi su bulgarci 
trideset kilometrov dalko od francuzov. Так 
misliju, da bulgarci ovdi prék budo vdrli i 
preeéöeju puta francuzom. Na pomoö je 
tretji bulgarski Sereg, za kojega niti nez- 
naju gde sad stoji Gallvitz generate patrole 
su veö doSle do Üsküba. Sarrali trancuzko- 
ga getierala mali Sereg, od kojega je vekäa 
stran joS vu Saloniki zaostala, nebude mo- 
guöen proti ovi veliki Sturmi pozieije zader- 
2ati, ako pak mu Serega pretrgneju i rez- 
bijeju i on bude moral na Gröko zemtju 
vujti. Drugi bulgarski Sereg po gostivari do
bni napreduje.

Srbski Sereg po strahovitnim putom, 
po glibokim btati, bez svakoga mosta, prék



bréZuih potokov vleCe se vu Albaniu. StroS-lrao, niti pák púk medjimurski neCe, da Debi Poítele *u bl!e .. Tuíno ei zdihavam
ka néma, velika je zima i dán na dán snég|vü svojem materinskim jeziku novine imel, s ^ m o ^ je n T  ’ 7ez«sek i7ubienf*'
pada i med bregi veliki vihri su. iz kojih more Citati i zeznati, как stojimo ZTÍzdom poknjeni. Búd mi na pomoci i

Talijanske novine piéeju, da vu Srbiji na bojoom polju, как nam pomaíe gospo- 
nikakov Sereg nemore se braniti proli mag- din Bog, как se viteítvo vojuju naSi sini, о  Daj ™  d r *  jfaui
jarskim, nemdkim i bulgarskim Stukom. bak su preobladani naSi neprijatelji, kaj se 0gledni §e na ^  A na zadnjerí! ^ 0
Bulgarski drugi Sereg vu najlepSim poloZaju eve dogadja vu velikim svétu; pák niti nebi Medjimureke sine ! V tvu diku doepeti.
napreduje i brsőas zapre puta pred srbskim imeli mesto, gde bi naSi doma ostali med*
Seregom Takodjer vp takvim poloíajp je i jimurcí, muíi, defki, 2ene i dévojke i vu »* t0 Ьо|"° HJ» ® Bogon, drag. n.»jk.,
anlauta Sereg, koj predi, как bisearbiskup boju ae borujuCi naSi aini svoje lépe pésme £ “,1 “  ” d.,° ’’ Мо1м’«а юо*вő«*1
roogli sklopili, od bulgarskoga Serega iz bo- Pl98tl mogli. Jesm0 ondi nlíli z (Mog lrc,  ,TOgI
ka bude dobi! straboviten ogenj i vudarac. S pomoCjom svih medjimurcov budemo

PiSejo na dalje öve novine, da antanta novine naSe i nadalje izdali. Nas vnogo “ i f
vezdaSnji Sereg nikak néje moguéen pred kosta Stampanie novmah, ali mi smo prip* Gda eem ei obrihlaI Jézu8a Mariju
bulgarci, nemei, i magjari zaderZati svoje ravni aldov doprinesti za duíeSe izdanje ja svojega konja. Navéke diciti!
pozicije. Neg lehko pri Cérna i Vardar vo* »Medjimurja«. Nego prosimo naSe Citatelje,
di pretrgneju iim puta i nebudo mogli vu da nam i oni naj budu na pomod i vezda, Vu ,aboru .  ̂ B- £
GrCko vujti. PoloZaj je izbiljan i néje moCi 8da smo prisiljeni malo povekSati predplat- ____ pn >mun osztaeu<
sad nad tem pomofii, makar bi i vekSa po- nu cénu.
moé doSla. Denes je veC se prekesno i 2a- Predplatna céna bude od novoga leta “  ,™ауа s rcb a  za  M aced on iu . 
mudjeno. poéemSi • Srbl od ve,lke serditosti, da su Macedoniu

------------------  Na frtali leta о K  ŐO fill 2gUbÍ,Í’ tak Se sPonaSaJu> kak d.'Vje ZVéri.хт л. _  .  . .  Jí • . . . . .  2 K. ÖO fill. Palánka? Kratova, Kumanovo j üáküb ya.
-NclSim é lta te lje m . P°l *е*а .............0 K. ra9e gu porobilí Stanovniki vu veliki zimi

0 л .. . , Na cé*° ,eta . . .  10 K. — bez oprave su slali, jerbo srbi su je slékli
. s postuvanjem jav.mo naS.m fiUateljem, Jeden broj bude . na Ja|je 20 fi||érov preiii kak 8U bulgarci doSli. К lomu odlu-

l i o b  l .  * , StaT , r? 8rf dalVah ‘ kostái. Cili au, da ave bulgarake i mohamedanake
nnvíoteoti i f rí P * U in L novln Prosimo predplate za novo leto pono- atanovnike zakoieju, ali na to su vec né
célő Ыо “ “  " a 10  k0rUn И vi,i a 9tare du«e 9 í 'n  pred. poslati! .mali vremena, bulgarci au predi doSli i

Vu célim orsaeu su izdatelii novinoh S postuvanjem i pozdravom : | prf  rali 911 Je- Okolo varaéov leSeC.h obCi-vu cenm orsagu su izaateiji novinan T a # i » . .  |nah strahovitno su se sponeSali srbi Starce
vre lan. povekSal. predplate. Ne samo mag Izdateljatvo .Med| murja«. -  d„cö aj|j|j 9U da Pd 9rbskom ,inj.
■araké nego auatrijanake, nemske, francuzke, --------------  lípionériju, koj je to né Stel, ili se je proli
S i ' ’ * '  ''-vatske rumunjake cehs- K A J  J E  N O V O G A ? ' 3tav,l. odmal. su ga zatukli, к tomu pák i
ke novme su draSeSe postale. OraaCko dru2t- —  ! domaj oslajuCu célo familiju au z.nercvarili.

“ Й  magjar9k,h no? '" bh )e J rev,u f i s t  i 7  tnhnm  Kad 9U bul« arci d09li- stanovniki plaCnC su
nemre?,, ?  T  'S  ^  1 Ь kazal, po vnPcah leZeCe mrtve, kője né au

а Г  D -,.,0 r.n.i.,0 N. „jog. sme|i zakopali. Kad au lo bulgarski vojniki
n ir l t e  T v . r 8 ’ S r P P o ’ a ' ^Ги*Г 5l: m;  Leto sr nam pifle, MenUeVdo". vidli, JÓS hrabreée SU VOjuvali, d a a k im
faiii kik Но’ k H J0 3 i|ídeDPU JU ,k? ? ° 9 Vm's‘  mih majka Pák aem je odncsei Ipredi poCistiju célo Macedoniu od nép-taju, как do vezda, a Stamparsk m delav*, Suzne oei brise. Svakomu zadosta. rijatelja P
com (slagarom i maöinistam) su takaj m o-: Q __ Srhi cnravnii;rali plaéu povekSati Suncc rano ziSlo, Drags moja braía örDI su sprazmh Monastira.

T . F ' Jpdnajstog febrara s dekungov vun dosia, predi, как bi pred varaflom bitke
.о Iе zroa t°n^u, da je naSe izdateljst- Sve vés*ije disio. Pák med jim rezdeiíi bile zapoCtde, spraznili su vara&a Íz Mo-

vo pris,l)eno 8 dvemi kornnami na célo 11 ~  Srakomu zado,,.. nasiira svi Cinovniki, banki, konzuli dobili
PV?,Vel  h Г,Ге oP b , *Medj.mUrjf * . ZeloatBi bit denek Granati, Srapneli 911 dopuííenje Od GrCke vlade. da se slo-

e-1.  A . h ,abor9k:h vremenab, i .dm. vur», Vu .rak,, s„ „ iju. bodno vu Saloniki nastaviju Vu Saloniki
5 . 1  ad J gOVOri’ Je 11 hcéemo, da Gda ,em ae raoirui.i I le drobne k„gie veC jetu liko beguncov, da njim nemoreiu
n,.Tnenl» ao ? ° r v'na 1 d0,n na9 1 nzdelje Od „ojeg, d,ora. Med doielijo. stana i kostu dali. 2enske na pol gole bo
vine? Vu deneéniem ??еп ь /Пв’ ♦ *1 9U- D°  Putniíkoga lista Prolulelne ftice dlJU P'ai' ní 'U Veliki ZÍmi po var.'.Sn i prO-
dvé glavne átver? 7 o t e l í t i ?  2:vl|®nju 9U | “ ”bil •"» ”  "*». •» 4*™ie, siju, da njim barem decu pod krov ze.nejuövé glavne átver. , lo )e lo-mftvo . élampa. Od.se. Po .«stu N.*e drobne kugle i da harem decu na dán iedennut na
VojmCtvo je ruka naroda. koja se za obs- Vu «0ГР ârpateke. ли«е su tiraie. hraniju. jeaenput na

2 ivot vejnickim  rukam ^tam pa^daje a ^ n o l  |а^ и rM govoril Zadnjega marejusa ■ —  Kaj v é li  B o ja d z s e v  b u lg a r s k i
vine batriviju ó l ' V n e T  B o ia d zséJ  Bulgarskoga prvoga Serega vodje,
gjegjernost, a dom a ostale takaj n ov ine ’bat ; s.ojom rodbinicŐm! Velio'"laM d,8‘ B ojadzsev general na pitanje jedn oga  novi-
riviju i nukaju na aloSnoat, na jedinatvo i v„  ,  .. n a « ,  o v .k  ,e o d g o v o n l :
na rád. da se narod ziedini vü odu^evlie- v í ? -  oC!. 8 Bogom mi ostan,e , . 9e boCe vunifltiti srbski Sereg, vi-
nju za dobrobitje naroda i dom ovine. More H j i v ^ Z  1 Г Г ’ t a í  ™mi „ o v  Ч й 'ь  Г ” “  Zad" je  S ed,m  d * '
se rrCi, da je ruka vojnikah jakost, a stam ps 0ni “^ » i » -  « . » * , Marija. :, 9 7  38  -ezer 9rbov vlovj|i- 1 5 8  s lu k ov
je  düh, koja ovu jakost vodi. i maSinpuákih zrplienili. VeC sm o blizu

Svaki naS Cilatelj dobro zna kai je Vnoga majka sina Mi smo nazaj dosii Pristine i nadu imam o, da zadn jega srbs-
dragoCa vu vezdaäj h vremenab, ar svaki sv l^ T Jn ^ o^  К naioj staroj band.*, I koga Serega ovdi obkolim o, koj zad n jo  po-
* °a , «I» nifeaa néma. С ети  ne bi vnogo 2»tó.tno .bri..»., I n jí.T vrt !d'C,,u ."a , P!anini MoguCe je,
vekéa céna bila, kuk je  predi bilo. I céno ovdl йк bude » f bski Sereg vu m iéalov-
Stamparskih stv&rih su se lak povekSale, da »Nepiaete se za те Zdravo braía miia, ku ^о9е1’ kak je francuzki pri Szedanu.
na to mti misliti ne sm o se podnfali prrd mo a m»jb, Ki stp ovdi biia, Zm .m o, da i Sándor srbski kraljiC je  na
jedn om  let». Zbog toga Stampanje i izda- «Tea Mi *mo na«e dHo Goljak Plamni i odovu d  drngaC veC nem ore
vanje novinah skorom  jo$ jedenput tuliko * Dobro uötn.ia. vujti, kak na aeroplanu ili luftbalonu, ako
koäta kak predi. »Drugae nemre biti, Protuietne nice 8I,m?  imaí u lo8a srbi. Z \  tijeden dán sve

Za to se obrnem o k naSim Citateljem Mórám ja oditi, Te su nam spévale, 8e b,3íie dokonCalu vu Stan Srbiji i vu
i prosim o jih , da budu nam i na dalje na • |,|erenc Da smo opot nasii bzandzsaku. Zalem  onda sgoloviti m orem o
pom oC i da nam nezam eriju za to, da sm o VoIjU ,zvrS,tl‘  Svoje Pnjateije. s írancu z;, cnglezi, koffvari, szenegalCami, s
za frtalj lelő z 50  fillirami, я za célo leto Dvanajetog febrara Vezda bum ja pisai Пв8Г' '  ̂  ̂ ^ lli to Debude nam teSko delo,
z 2 korunam i povekSati morali predplatu Dosií smo v KarP«te, Listek svojoj majki, nesm em o póz«biti, da od poC^tka srbski
A k o  to ne bi vCinili, morali bi Stampanje 1 emo ei lam na8,i в«-а сот i seslrici, [ ere8 iz Iristo jezer vojnika je  stal, sad
naäih novin  zastaviti. To pák niti mi neóe- PoeUle sne2na,p svojoj griií ci. m oreju jo9 srbi stojezer vojnika imeti, ali

'ovi su veC trudni, vpeíali su i jako su Za-
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lostni. AntantiSti najdaije ako sto jezer voj- 
nika imaju na Balkanu, stemi pák lehko 
obavimo raéun.

— Turskl narod vu Sandzaku.
Srbski Sereg kad je iz Sand2aka moral vun 
oditi, vise mohamedanskih obőinah je po2- 
gal. Doklam su srbi vladuvali vu Sand2aku, 
viáeput se pripetilo, da su kervave bitke 
bile med mohamedánéi i srbi, to je зато 
onda prestalo, kad su na3i vu SandSak 
doSli. Da red bude, nasi su oruíje dali 
stanovnikom i sad ovi sami paziju, da 
je mir.

Vu ouih bitkah, kője su ovdi trajale, 
vnogo samovoljca mohamedana je nazoéno 
bilo. Vu célim SandÉaku med mohamedánéi 
veliko veselje je nastalo. kad su naSi opet 
vu Sandáak ulazili. Frédi dán, na dán se 
je pripetilo, da srbáke bande vdrle su vu 
mohamedanske obéine i porobile su je. 
Turske mu2karce koji su sposobni bili za 
soldaőiju, siloma su je sobom odtiral; i po- 
kehdob med lin ju né su je ufali deti, pute 
su morali delati i popravlati.

Jeden stari mohamedanec, kad su naSi 
vu Novibazar ulazili, lak je rekel, da se 
sad tak Culi, как onda, kad lépő toplo 
sunce sija nanjega po mrzlim vremenu.

— Samo sest tíjednov budo slu-
zili 50 — 55 letni. Sad su predstavili vu 
orsaékim saboru jeden zakón, poleg kojega 
ima kormán pravo 50 — 55 létne nuter póz 
vati. Ovi зато vu orsagu odzaja za Sere
gom budo svakojaéke posle obavlali i pod- 
jednoma samo Sest tijednov moraju slu2iti 
Ako je opet pozoveju nuter, to se samo tak 
more pripetiti, ako je véé barem jeden ili 
dva mesecov domaj bit.

Vu ovim zakonu i fo je iz reéeno, da 
50—55 lélni i onda moraju dalje slu2bu 
zverSavati, ako vu ovim boju spuniju 55 lét.

Dakle néje isiina, dabi 50— 55 létni 
pod oruSjem morali sluSiti i vu ogenj iti, 
ili pák, da bi je iz orsaga nekam dalje 
spravili.

— Bulgarci su zakljucili srbski 
tabor. 29 ga novembra ovaj sluübeni te- 
tegramm je doSel na buűimpeátinski bul- 
garski konzulátus :

Proli poldanu vu jedni kralki, ali od- 
luóni bitki zadobili smo Prizren varasa. Se- 
demnajsl jezer srbov smo vlovili, peldeset 
taborskih i 2mehkih Stukov, dvajstijezer 
pu-kih smo zaplienili. Zarobljeniki su pové- 
dali, da novembra 28 ga popoldan Peter 
kralj, Sándor kraljié, P«táié ministerpredsed 
nik i Trubecky ruski poslanik na konji su 
vuöli iz varaSa. Drugi niSéi néje s njimi iSel. 
Kam beSiju, to néje znati. Okolo Suharota 
i Prizrena vnogo ostavIjenih Stukov, muni 
ci je, puSkih i pokrepane marhe su osta vili 
srbi. Vu Prizrenu stoéeterdesetosem automobi 
lov su za püenih na kojih su Sleli minislri 
i kralj se dalje voziti. Vu prizrendski bitki 
moguée, da srbski Sereg do kraja se je rez- 
tepel i vunistü.

Na kosovirn deset danov trajuéi bitki, 
srbski sereg strahovilen vudarac je dob'l. 
Ntgdi su straáno kervave bitke b le. najmre 
pák od Pristine proli Prclacu. Vu napredu j 
vanjo bulgarci vnogo rnunicije i svakojaékih 
drug h stvarit) su zeli od srbov. Minuéi pe
ték su naj 2 arneőe bitke bile i vndeljusul 
véé bulgarci jjospoda b.la svini putom, Koj'| 
Proli Prist in 1 vodiju. Sbiti srbski Sereg néje, 
mogel vujti, jcrbo némáké éele presekle suj 
mu pnla Vu Koáovi nezmerno munic'je su

naSli, takodjer prék dvajsti jezer srbov su 
vlovili. Rezbitoga Serega na Djakovo ipeki 
putu proganjaju. Srbi vu mrtvih i plezéra- 
oih vise su zgubili, как vu zarobljenikih. 
Srbski kormán vu Skutari je pobégel. Iz 
Londons potvrdiju, da Peter kralj je jako 
betgen. Kralj je vu takvim poloSaju, da 
doktori véé su straho, da nebude 2 iv ostal.

—  Sto je branil Prizrena ? Priz
rena kojega su bulgarci zavzeli, Sumadia* 
divizija je branila pod zapovedjom Tenics 
ezredeSa. Med Krosluvino i Doiranu leíeée 
francuzke pozicije su s englezkemi soldati 
napunili, ali poleg velíkih vihrov i poleg 
velikoga snega n ti lrancuzi, niti pák eng
lezi né su mogli srbom na pomoé iti. Как 
se őuje írancuzi i englezi vezda slodvajsti- 
pet jezer vojnika imaju na balkanu.

— Monastira su spraznili srbi. 
Так s Londona, как iz Saloniki javiju, da 
soldaéki poloSaj je izbiljan Bulgarci su po- 
poéekali, doklam su si к sebi mogli poteCi 
rezervu i sad opet napredujeju proli Monas- 
tiru. Popriliki deset jezer srba stoji proti 
bulgarcom, koji dva vojne sbore imaju tam 
Velika bitka se je zapoéela, ali srbi né su 
moguni bili pozicije zadrÉati. Poleg toga 
ruski i francuzki konzuli ostaviü su Monas
tira. Zatem pák su avi orsaéki Cinovniki 
odisli iz Monastira. Srbi su dakle spraznili 
ovaj va2en varas i как se vidi, niti tam se 
neéeju du2e braniti. Samo tuliko braniju 
pute, da éinovniki. minislri, konzuli i t. d. 
rnoreju prék bregov vujti i da je bulgarci, 
koji su njim smirum zapetami, ne poloviju. 
To bi opet veliki Spot bil srbski vojski.

— Boli, svrbez neéistoée ko2e dadu 
Se vrlo lakó odstraniti sa Cisteé m desin- 
ficirajué m anliseptiékim, i boli ublafcujuéim 
Fellerovim »Elzatluidom«. Ovo je stari pro- 
kuSano eredstvo za natiranja, pranja, i ob 
loga, 1 2  boca dalje franko za 6 kruna Ije- 
karnik E. V. Feller. Stub ca, centrala br. 124 
(Hrvatska). Neéistoée ko2e nastaju éesto zle 
probave. Tko trpi na zatvorenoj stolici ili 
smetnje probave, neka uzme Fellerove blage 
tjerajuée rabarber. »Elza pilule« 6 kút ja 
stoje tranko 4 K. 40 í. kője su éesto pravo 
dobroéinstvo

— Antant se nazaj vlece. Iz Sa
loniki javiju, da anlantiSti, za radi toga, kaj 
su srbi kaéan.k zvanoga klanjca spraznili i 
nnzaj se vlekli, poleg loga nemreju se s 
írancuzkami Cetami sklop:ti, englezka i fran- 
cuzka vojska se je na fletnoma nazaj po- 
tegnula i okoli Saloniki varaáa se skupéaju 
Ovdi hoéeju antantisti bulgarske vojske 
poéekati.

— Bulgaria se je na vekoveőno- 
ma trgla s Russijom. Savinsky, bivsi 
scfíaiski ruski poslanik povedal j^, da Fer
dinand bulgarski kralj, kada se je on od 
njega spriéaval, jako ie bil razdraí m i sle- 
deée mu je rekel : Dók ja na Balkanu bu- 
dem, ne budu viSe na novoma med Bulga
re  i Russije mosta kovali.

— Petar kralj je gladoval. Kada 
je Petar srbski kralj s Putmkom i PaSiéom 
iz Prizrena bej2al u Skutari, pod njegvirn 
putu érez 36 ure dugó je bez hrane bil. 
Jako je éudaj trpel na putu i diplomácia 
ga je ostavila. Trubeckoj herceg i drugi 
poslaniki su a  Montenegro putuvali, odkud 
hoéeju na ladji preko Taljanskoga u Salo
niki putuvali. Drugi diplomatusi su se na
zaj vrnuli u njihovu domovinu.

— Rusko bojno polje. Na ruskim

bojnom polju su austria magjaraki Seregi u 
november mesecu 78 oficire, 12 jezer voj- 
nike zarobili i 32 masin puSkah zaplienili.

— Srb-montenegroisko bojno 
polje. December mesec 1 ga dana slu2be- 
no javiju, da naSe Cete neprestalno vdiraju 
proti Plevlje varaSa. Jedna vojska se je na- 
valila na Gradina zvanu visinu od Metalka 
sedlo na jugo-iztok. Jedna druga pák je 
po9lie podne s Sturmom zavzela od Plevje 
prama jugo 1 0  kilométer daleko stojeéu 
visinu, koju, su montenegrovci hrabro bra- 
nili Kövese general« Seregi su и minuéem 
mesecu 40 jezer 800 srb vojn ke i 26 je- 
zer 600, u obranbenu du2 no9ti stojeée srbe 
vlovili, nadalje 179 kánoné i 12 maSin-puS- 
ke zaplienili.

— Englezkoga kralja poloiaj.
íz Londona javiju, da Gjörgj kraljov polo- 
2aj dán, na dán se poboljSa, ali ipák joS 
nemore na céloma slobodno se micati.

— Zima u Bulgaríji. Né samo pri 
nas, nego i na Balkanu dost jaka zima traja. 
Как iz Sofije piSeju, u minuéem tijednu u 
Sofiji 25, u Küstendilu 22, a u Plevni 20 
graduSov zima je nastala.

— Kaj piSeju od nas englezke 
novine? Kad su rusi vu Galiciju vdrli, 
stanovniki su vu Magjarsko pobegli, ali tr- 
doga srdca magjari niti kruha su né Steli 
dali svoji polski braéi.

Hed begunci bil je jeden bogát i spa- 
meten lembergski tergovec Begunci ziSli su 
se okolo njega, né sbog toga, da ga doli 
vudriju, jerbo je bogát neg da prosiju jeden 
dober navuk

—  Braéa draga, véli bogati tergovec, 
ako za one groSe, kője joS imate, kruha 
kupite, za kralko vréme nebudete imeli niti 
kruha, niti pák penez. Puno vám bude 
bolje, ako skim viSe Sibic s pokupite, tuliko 
kuliko samo morete.

Galicianéari posluhnuli su navuka i 
drugi dán vu Magjarskim orsagu nato su 
se prebudili, da nemoreju ognja zakuriti. 
Magjari su presiljeni bili po koruni nazat 
kupiti one Sib;ce, kője su samo óva fillére 
vrédne i galicianéani svi su se obogatili. 
SméSno je samo to, da sad englezi veruje- 
ju, da izbilja se je to tak pripetilo.

— Kaj je poruéil Szaszanov 
srbom. Gulkevics ruskoga odsvuneSnjrga 

I ministeriuma Cinovnik slu2beno je prejavil 
§pal ijkovic9 srbskomu poslaniku, da Rus- 
sija nemore pomoéi srbom i Srbskomu or- 
sagu Szaszanov ministru teSko je bilo to 
эгЬот na glas dati, sbog toga je poslal Gul- 
kevicsa. S bog toga su takvi glasi doSli, da 
Szaszanov ruski minister je propal i da 
viäe ne zverSava slu2bene posle.

— Iz Macedonije englezi vu Eg- 
jiptom su odredili soldaőiju. Как ide 
englezom na Balkanu vidi se iz toga teleg
rammá skojim je englezki kormán englezku 
soldaéiju iz gevgeli-dojrani Imije vu Egiip- 
tóm odredil. Sad je joS эато nekaj (ran- 
cuzov ostane vu Macedoniji, koji takodjer 
po2urili se budo, da si pobereju hale I 
odideju dale.

— Francuzi retlréraju pred bul
garci. Francuzko eoldaéko zapovedniélvo 
obredilo je, da na C-’erna vodi stojeéega 
mosta vu2^eju, kad su véé eve francuzke 
éele prék odiSle. Francuzi previdli su, da 
nemoreju se srbskami éetami skup sklopiti 
i svrbo toga je Sarrail general vu Frivolak 
polegel nazat svoje éete.
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---------  " " ... . • . j l ; Poetele bu bile Túlnő si zdibavam
bréioih potokov vleíe se vu Albania Stroä-1 roo, niti рак púk medjimurski neee.aa peoi уц пй|ь dekllbfib Vudne , TU „0{i
ka néma, velika je zima i dán nadansnégjvu svojem materinskim jeziku novine írnél, s negon, ograjeni, j«zusek íjubieni
pada i ir.ed bregi veliki vihri su. iz kojih more Citati i zeznati, как stojimo zvézdom pokríjeni. Búd mi na pomoci \

Talij'anske novine piíeju, da vu Srbiji м  bojnom polju, к ак .м и i P » *  0 M,jka , Dlj nam dr>gi Jétu8
nikakov Sereg nemere se branili proli mag- dm Bog, как se vilettvo j i * z пеьмке тЫпе, s»e »emo trprti
iarskim, nemäkim i bulgarskim Stukoro как au preobladam nail neprijatelji, kaj se 0gledni ипа Da8 A n» »dnje
Bulgaraki drug! Sereg vu najlepSim poloiaju ave dogadja vu velikim svétu; рак mH nebi M.djimur.k. : v tvu dika do.,*u.
napreduje i brsfias zapre pula pred arbskim imeli mesto gde bi oaS. doma oatal, med- s B„g„m dragl majk
Seregem. Takodjer vu lakvim poloiaju je i pmurci, muii, decki, Sene i dévojke i vu jMmo J  „  doSli, Sestre, braia moja, I
antanta Sereg, koj predi, как bi se srbi skup boju se borujuCi nasi sini svoje lépe pésme 2aIoetne pajdaie MoUe za me Boga
mogli sklopiti, od bulgarskoga Serega iz bo- P*sa4* mogli. jeemo ondi nmeh. z distog ere* «yoga,
ka bode dobil alrahoviten ogenj i vudarac. S pomoéjom svih medjimurcov budemo lalol[nl Ds bumo ie mogli

PiSeju na dalje ove novine, da antanta novine naSe i nadalje izdali. Nas vnogo Sedm,  ьп», N»*da .kupa nti,
vezdaSnji Sereg nikak níje moguCen pred kosta Stampanje novinah, all mi smo pnp- Gda Bern si obriht&l JézuSa, Mariju I
bulgarci, nemei, i magjari zaderSati svoje ravni aldov doprinesti za duZeSe izdanje j.  „ojega kcj». Na»dk. diean
pozieije. Neg lehko pri Cérna i Vardar vo »Medjimurja.. Nego prosimo naSe iitatelje, уц ^  B. j .
di pretrgneju jim puta i nebudo mogli vu da nam * on' n*i budu na pomoc 1 vezda, pri ,munk4**o*ztagu.«
GrCko vujti. PoloZaj je izbiljan i néje moCi gd« smo prisiljeni malo povekSati predplat- -------
sad nad tern pomoCi, makar bi i vekSa po- nu cénu. . . — Kervava srába za Macedonia
rooC doSla. Denes je veC se prekesno i 2a- Predplatna céna bude od novoga leta grbi 0(J veUke serditosti, da su Macedoniu 
mudjeno. poCemSi : _ zgubili, tak se sponaSaju, как djvje zvéri.

Na frtalj leta . . . .  2 K. 50 fill. Palánka, Kratova, Kumanovo i Üsküb va-
N aáim  é ita te lje m . Na Po) le ta ............& к. —  rase su porobili Slanovniki vu veliki zimi

Na célo leta . . .  10 K. — bez oprave su slali, jerbo srbi su je slékli
S poStuvaojem javimo naSim Citateljem, Jeden broj bude i na dalje 20 fillérov predi как su bulgarci doSli. К tomu odlu- 

da zbog dragoCah Stamparuih sredstvah i Postal. Cili su, da sve bulgarske i mohamedanske
delah smo prisiljeni predplatu naSih novin Prosimo predplale za novo leto pono- stanovnike zakoleju, ali na to su veC пб
povekSati, i to od 8 korun na 10 korun za vjtj a 8tare ^uge nam s C m predi poslati! imali vremena, bulgarci su predi doSli i
célo leto. Q . pretirali su je. Okolo varaSov leZeCih obCi-

Vu célim orsagu su izdatelji novinah ‘ p° uvanjem i poz ravo nah 9|rajj0vitno su se sponaSali srbi. Starce
vre lani povekSati predplate. Ne samo mag lzdateljstvo »Medj murja«. j jecu silili su; da pred srbskom linijum
jarske, nego austrijanske, nemSke, francuzke, Spionériju, koj je to né Stel, ili se je proti
englezke, ruske, horvatske, rumunjske, Cehs- K A J  J E  X O V O G rA  ? stavil, odmah su ga zatukli, к tomu pak i
ke novine su draZeSe postale. OrsaCko dru2t- ____  * domaj oslajuCu célo familiju su zmercvarili.
vo izdateljah magjarskih novinah je vre vu \ ' i  ' t К 8U bulgarci doSli, stanovniki plaCuC su
mesecu seplembru ovoga leta izreklo, da 1-lSt 1Z taDOra. kazali po vnlicah leieCe mrtve, kője né su
nemreju novine za negdaSnju cénu pred- n . .  . • . „  • , , smeli zakopati. Kad su to bulgarski vojniki
platnikom dati, ar papír, farba 1 drugeStam- Leto se nam pise, Menace zadosta, Vlt,,k J°s hrabrese su vojuvali, da skim
parske stvari, skoro joS jedenput tuliko koS Vnoga mil» majka Pak eem je odnesel I predi poCistiju célo Macedoniu od nep-
taju, как do vezda, a Stamparsk m delav- Suzne oü brise. Svakomu zadoeta. Irijatelja.
com (slagarom i tnaSinislam) su takaj mo- Sun„  r>n0 zislo Drag,  moji brata -  Srbi su  sp ra zn ili M onastira .
rail plaCu povekSati. jednajstog febrara s dekungov vun doäia, Srbl Pre(i'« как bi s  ̂ pred varasom hitke

To je zrok tomu, da je naSe izdateljst- Sve ves»lje düio. Pak med jim rezdeiii bile zapoCele, spraznili su varaSa. Iz Mo-
vo prisiljeno s dvemi korunami na célo Iz moJeea 8rca Syakomu zadoeta. nastira svi Cinovniki, banki, konzuli dobili
leto povekSati predplatu »Medj murjr.«. 2^o.mi bil denrt (ir.n.ti, sr.pneii su dopuäienje od Greke vlade. da se slo-

Vu ovih strain.h taborskih vremenah, i to »dm. vur«, Vu zrak.i sumiju. bodno vu Saloniki naslaviju Vu Saloniki
gda se id  toga govnri, je li hcCemo, da Gda sem se razdruzii i te drobne kngie veC je tuliko beguncov, da njim nemoreju
nam naSa domovina i dom naS i nadalje 0d 8T°je?a dvora na8 doietiju. stana i koStu dati. 2enske na pol gole ho-
ostane nas, treba, da svaki zna, kaj su no- Putniek0ga lista Protuietne Шее d,Ju P!aCuC vu vel:ki zimi P° varaSu i pro
vine ? Vu deneSnjem sveobCem Zivljenju su Dobil вот vu ruke, lpPo su savaié, sii1̂  njim barem decu pod krov zemeju
dvé glavne stvari ; to je vojnictvo i Stampa. Odisei Po evetu Na§e drobne kugle i da harem decu na dan jedenput na
VojniCtvo je ruka naroda, koja se za obs- Vu g0Te karPat8ke- Ruse bu tiraie. hramju.
tanak naroda i orsaga vojuje, ali jakost, zadnju r« govorii Zadnjega marejusa — Kaj veli B o ja d zsev  bu lgarsk i
Zivot vcjniCkim rukam Stampa daje, ar no- 2aioRtnom evőm majkom, Mi smo od njih isii, gen era l?  Bulgarskoga prvoga Serega vodja,
vine batriviju naSe sine na vileZlvo, na Braéom i seetricom, s nasimi Pajda§i Bojadzsev general na pitanje jednoga novi-
gjegjernost, a doma ostale taknj novine bat- Svojom rodbin̂ om. Veeeio rezisn. пага  ̂ ovak je odgovoril :
riviju i nukaju na sloZnost, na jedinstvo i vnogih einov oci s Bogom mi ostante I Как se hoCe vuniStiti srbski Sereg, vi-
na rad. da se narod zjedini vü oduSevlje- v Cmi zemiji «Piju, Braia moja miia, deti je iz toga, da smo zadnje sedem da-
nju za dobrobitje naroda i domovine. More Njivu veiku iaioet svigdar naj bu в vami Inov 38 jezer 500 srbov vlovili 158 Stukov
se rv<Ji, da je ruks vojniksh jakost, a Stamps 0ni Jflu81 Ma"J* i 27 inaäinpuSkih z; plienili VfC smo blizu
je ^ a  ovu jakos1 vodi. vnoga m.jk. »in. ut .mo n.Mj doiii Pristine i nadu imamo, da zadnjega srbs-

Sw.ki nas Cilatelj dobro zna, kaj je Milo pregM.v», к nako, »taroj baiidi, boga Serega ovdi obkolimo, koj zadnjo po-
dragoCa vu vezdaSj h vremenah, ar svaki svoje euzne óéi к eedmomu »osztagu« ziciju na Goljak Planini ima MoguCe je,
zna, da niCesa пета, Сети ne bi vnogo 2aio.tno zbrisava. i njim ovak rekii: da ovdi tak bude »rbski Sereg vu miSalov-
vekSa céna bila, kak je predi bilo. I céne |ku doSel kak ie franr.iyki nri Kvedanu
Starnpnrskih stv&rih su se lak povekSale, da »p za т е  Zdravo braéa mil«, 7  ■ J .  ,  . , .  ,P  . . .  ._ ,  fi - |ifi »-л 1. f. r j Draga mo,a majka, Ki ste ovdi bila, ЛПпГПО, du I Sándor srbskt kraljlC je Па
. . . . " ,  ' " podi fali prfd Molto za то Boga Mi smo naäe deio Goljak Planini i odovud drugaC veC nemore
jednom lein. Zbog toga stampanje i izda- z eietog srea evoga.« Dobro uéiniia. vujti, kak na aeroplanu ili luttbalonu, ako
vanje novmah skorom joS jedenput tul.ko samo imaju toga srbi. Zd tijeden dan sve
koSta kak predi. »Drugaé nemre biti, Protuletno ftice qfk и i finbrkrvAoi с-» о u-•• •

Zs to se  obrnemo k naSim iit.teljem ja oditi, Te »  s , » n d t  ku z t l  „  н t г " Л ™: i,u а., и.,л., i I• 1 Ferenc Jozefa Da smo oPet nasii ozHnazsaKu. Zdtern onda sgotoviti moremo
1 РГ л ? Н я  п ,т  1  Г , ' '*  d* "e " a Vo.JU isfiütt.« 8,oj« pHjLj.. » francuz1, englezi, kolteri, szenegalfsmi, s
» frbli lein » nilir»mi q 3 »-*t* ^П»° n ne®r' ' ^ lli nebude nam lesko delo,za frtalj leto z 50 fill.rami, я za célo leto Dvanaj.tog fobrara Vezda bum ja pi.ai nesmemo po Zó biti dd Od n oéetk a  srbski
z 2 korunami povekSati morali predplatu Dosii emo v Karate, i.istok svojoj majki, • . . .  . 1 0 PoC k ", ,
Ako to ne bi vCinili, morali bi Stampanje L -*  -  t*" “ “  mTreiu io /  l '  , V° lnika . ' e sla ’.
naäih novin zastsviti. To pak niti mi neCe- Po,t"’e ,neln"''' S’ "j0J ?rli{ ci ™  T  vei |„ н ' i ' T [  vojn.,k*r ovi su vec trudni, vpeSali su 1 jako su Za-
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Ыка imáiu "n a ' Ba/unu átérni'0 iu T Í  l°J' nf 81i' ta*odier Prík dvaiati Jezer srbov au bojnom polju au austria magjarski Seregi u 
nhavimo raCun * ’ P k hk°  vl0.vl,b Re*bitoga Serega na Djakovo ipeki november meaecu 78 oficire, 12 jezer voj-

_ pata proganjaju. Srbi vu mrtvih i plezéra- oike zarobili i 32 masin puskah zaplienili.
—  Turski narod vu Sandiaku. nih vise au zgubili, как vu zarobljenikih. — Srb-monteneeroisko boino

Srbaki Sereg kad je íz Sandzaka moral vun Srbski kormán vu Skutarí je pobégel. íz p o lje . December meaec I ga dana sluSbe- 
oditi, vjSe mohamedanskih obfiinah je рог- Londona polvrdiju, da Peter kralj je jako no javiju, da naSe fiele uepreslalno vdiraju 
gal. Doklam su srbi vladuvali vuSandZaku, beteken. Kralj je vu takvim poloZaju, da proli Plevlje varaSa. Jedna vojska seje na- 
viSeput se pnpetilo, da su kervave bitke doktori veó su straho, da nebude 2iv oatal. valila na Gradina zvanu visinu od Metalka 
bile med moharnedanci i srb», to je samo — S to  je  branil Prizrena ?  Priz- sedlo na jugo-iztok. Jedna druga pak je 
onda p ota to , kad su na3i vu Sandák rena kojega su bulgarci zavzeli, Sumadia- poslie podne s flturmom zavzela od Pievje 
doSli. Ш  red bude, naöi su oruíje dali divizija je branila pod zapovedjom Terzics prama jugo 10 kilometer daleko stojeCu 
stanovnikom i sad ovi sami paziju, da ezredeSa. Med Krosluvino i Doiranu Ie2eCe visinu, koju su montenegrovci hrebro bra-
Íe ra,l[* I I • francuzke pozicije su s englezkemi soldati nlli. Kövess generals Seregi su u minuCem

Vu onin bitkah, koje su ovdi trajale, napunili, ali poleg velikih vihrov i poleg mesecu 40 jezer 800 srb vojn:ke i 26 je- 
vnogo samovoljca mohemedana je nazoCno velikoga snega n ti lrancuzi, niti pak eng- ier 600, u obranbenu duSnosti stojeCe erbe 
b:lo. Vu célim Sandiaku med mohamedánéi lezi né su mogli srbom na pomoC ili. Как vlovili, nadalje 179 kanone i 12 maSin-pufi- 
veliko veselje je nastalo. kad su naSi opet se Cuje francuzi i englezi vezda stodvajsti- zaplienili.
yu Sandiak ulazili. Predi dan, na dan se pet jezer vojnika imaju na balkanu. — Englezkoga kralja poloiaj.
je pripetilo, da srbáke bande vdrle su vu _  Monastira su spraznili srbi. Iz Londona javiju, da Gjörgj kraljov polo- 
mo ame ans e obCme i porobile su je. Так s Londona, как iz Saloniki javiju, da *aj dan, na dan se poboIjSa, ali ipak joS
Turske muikarce koji su sposobni bili za soldaCki poloiaj je izbiljan Bulgarci su po- nemore na céloma alobodno se micati.
^  ° : i:  je sobom odtirali i po- poCekali, doklam su si к sebi mogli poteCi — Zima u Bulgaríji. Né samo pri 
kehdob med linju né su je ufali deti, pute rezervu i sad opet napredujeju proli Monas- nas, nego i na Balkanu dost jaka zima traja. 
su moral I delati l popravlati. tiru. popriiiki deset jezer srba sloji proti Kak iz Sofije piSeju, u minuöem tijednu u

Jeden stari mohamedanec, kad su naSi buigarcom, koji dva vojne sbore imaju tarn Sofiji 25, u KQstendilu 22, a u Plevni 20 
vu ^ ov,bazar ulazili, lak je rekel, da se Velika bitka se jo zapoéela, ali srbi né su graduSov zima je naetala. 
sad tak Culi, как onda, kad lépő toplo moguni bili pozicije zadriati. Poleg toga __ Kaj piseiu od nas englezke
sunce síja nanjega po mrzlim vremenu. ruski i francuzki konzuli ostavili su Monas- novine? Kad su rusi vu Galiciju vdrli,

—  Samo sest tíjednov budoslu- tira. Zatem pak su svi oraaCki Cinovniki stanovniki su vu Magjarsko pobegli, ali tr-
zili 5 ® 55 létni. Sad su prcdatavíli vu odiäli iz Monastira. Srbi su dakie spraznili doga srdca magjari niti kruha su né Sleli
oraaCkim saboru jeden zakón, poleg kojega ovaj vaien varas i как se vidi, niti tam se dali svoji polski braCi.
ima kormán pravo 50— 55 lélne nuter póz neCeju du2e braniti. Samo tuliko braniju Hed begunci bil je jeden bogát i spa- 
vati. Ovi samo vu oraagu odzaja za Sere pute, da Cinovniki. ministri, konzuli i t. d. meten lembergski tergovec Begunci ziSli su 
gom budo svakojaCke poale obavlali i pod- moreju prék bregov vujti i da je bulgarci, 8e okolo njega, né sbog toga, da ga doli
jednoma samo Sest tijednov moraju sloäiti koji su njim smirum zapetami, ne poloviju. vudriju, jerbo je bogát neg da prosiju jeden
Ako je opet pozoveju nuter, to se samo tak To bi opet veliki Spot bil srbski vojski. dober navuk.
more pripetiti, ako je veC barem jeden ili — Boli, svrbez neCistoCe koíe dadu — BraCa draga, véli bogati tergovec, 
dva mesecov domaj bil. Se vrlo lakó odslraniti sa CisteC m desin- ako za one groSe, kője joS imate, kruha

Vu ovim zakonu i to je iz reCeno, da , ficirajuC.m antiseptickim, i boli ubla2ujuCim kupite, za kralko vréme nebudete imeli niti
50—55 lélni i onda moraju dalje slu2bu Fellerovim »Elzafluidom«. Ovo je stari pro- kruha, niti pak penez. Puno vám bude
zverSavali, ako vu ovim boju spuniju 55 lét. kuSano sredstvo za natiranja, pranja, i ob bolje, ako skim vise Sibic s pokupite, tuliko

Dakle néje isiina, dabi 50— 55 létni loga, 12 boca áalje franko zt 6 kruna Ije- kuliko samo morele.
pod oruijem morali sluSiti i vu ogenj iti, karnik E. V. Feller. Stub ca, centrala br. 124 GalicianCari posluhnuli su navuka i
ili pak, da bi je iz orsaga nekam dalje (Hrvatska). NeCistoCe койе nastaju Cesto zle drugi dán vu Magjarskim orsagu nato su 
spravili. probave Tko trpi na zatvorenoj stolici ili se prebudili, da nemoreju ognja zakuriti.

—  Bulgarci su zakljucili srbski smetnje probave, neka uzme Fellerove blage Magjari su presiljeni bili po koruni nazat
tabor. 29 ga novembra ovaj sluíibeni te- tjerajuCe rabarber. »Elza pilule« 6 kút ja kupiti one 5ib:ce, kője su samo dva fillére 
tegramm je doSel na budimpeStinski bul- stoje franko 4 K. 40 f. kője su Cesto pravo vrédne i galicianCani svi su se obogatili. 
gar.ski konzulátus dobroCinstvo SméSno je samo to, da sad englezi veruje-

Proli poldauu vu jedui kralki, ali od -  Antant se nazaj vlece. Iz Sa-jM  d* i^bilja a« je to tak pripetilo. 
luCni bitki zadobili smo Prizren varasa. Se- lon:ki javiju, da anlantiéti, za radi loga, kaj Kaj ja porucil Szaszanov
demuajsl jezer srbor smo vlovili, petdeset su srbi kaCan.k zvanoga klanjca spraznili i srbom. Gulkevics ruski'ga odsvuneánjega 
taborskih i zmehkih Stukov, dvajslijezer nazaj se vlekli, poleg toga nemreju se s ministeriuma Cinovnik sluZbeno je prejavil 
pufkih smo zaplienili. Zarobljeniki su pové- Irancuzkami Cet.trni sklopdi, engiezka i (ran- Spal ijkovics srbskomn poslaniku, da Rus- 
dali, da novembra 28 ga popoldan Peler cuzka vojska se je na fletnoma nazaj po- sija nemore pomoCi srbom i Srbskomu or-
kralj, Sándor kraljiC, PaSifi ministerpredsed legnula i okoli Saloniki varaáa se skupöaju sagu Szaszanov minislru teäko je bilo to
nik i Trubecky ruski poslanik na konji su Ovdi hoCeju antantiäti bulgarske vojske srbom na glas dati, sbog toga je postal Gut-
vuäli iz varaäa. Drugi ni«Ci nije s njimi iäel poCekati. kevicsa. S bog toga su takvi glasi doSli, da
Kam beziju, to néje znati. Okolo Suharota -  Bulgaria se je na vekoveőno- Szaszanov rusk, m.nister je propal . da
i Prizrena vnogo ostavljenih ítukov, muni ma trgla s Russijom. Savinsky, biväi viäe ne zveräava sluZbeno rosle. 
cije, puSkih i pokrepane mariié su ostavili scfiaiski ruski poslamk povedal j", da Fer- _  |z  Macedonije englezi vu Eg- 
srbi. Vu Prizrenu stoö'-terdesetosem aulomobi dinand bulgarsk. kralj, kada se je on od jjptom SU odredili soldaéiju. Kak ide 
lov su za plienlli na kojih su Síeli ministri njega sprifaval, jako je bil razdraZ-n i sie- englezom na Balkanu vidi se iz toga telcg-
i kralj se dalje voziti Vu prizrendski bitki deCe mu je rekel : Dok ja na Balkanu bu- ramma skojim je englezki kormán englezku
moguce, da srbski Sereg do kraja sejerez- dem, ne budu vise na novoma med Bulga- soldaCiju iz gevgeli-dojrani linije vu Egiip- 
tepel i vunisti! rie ' R «ssUe m09ta kovali. tom odredil. Sad je joä samo nekaj Iran-

Na kosovim desel danov Irajufi bilki, — Petar kralj je giadoval. Kada cuzov ostane vu Macedoniji, koji lakodjer
srbski sereg strahov.len vudarac je dobd. je Petar srbski kralj s Putnikom i PaSifom poZurili se budo, da si pobereju hale i 
Negdi su straSno kervave bitke ble. najmre iz Prizrena bejZal u Skutari, pod njegvim odideju dale.
Pak od Pristine proli Prclacu. Vu napredu pulu Crez 30 ure dugo je bez hrane bil. — Francuzi retirtraju pred bul* 
vanjo bulgarci vnogo mu.ncije i svakojaCkih Jako je Cudaj trpel na pulu i diplomácia garci. Francuzko soldafko zapovedmCIvo 
drug h stvarili su zeli od srbov. Minuti pe- 'ga je ostavila. Trubeckoj herceg i drugi obred.lo je, da na C<erna vod. stoieCega
tek su ini zarncSe bitke bile i vn-delju su poslaniki su u. Montenegro puluvali, odkud mosta vuZgeju, kad su veC sve francuzke
ve« bulgarci íosnoda bila svim putom, koj> I hotejo na ladji preko Taljanskoga u S ilo- fiele prék odiSle. Francuzi previdli su, da 
proti Pr s!i,i vodijn Sbiti srbski Sereg nfije.niki puluvali. Drugi diplomaluSi su se na- nemoreju se srbskam. fietam. skup sklopiti 
mogel vu-ti ierbo nemSke fiele presekle su,zaj vruuli u njihovu domovinu. ,i svrho toga je Sarrail general vu Krivolak
mu pula Vu Kotovi nezmerno munifije su —  Rusko bojno poije. Na ruskim potegel nazat svoje fiele.

%

Csáktornya, 1915. decembra 5 ga.__________ ____________ »MEDJIMURJE«_____________________  broj 49



— Na taljanskim frontu. Decembra 
meseca prve dane na Isonzo frontu su he- 
njale terete bitke. Samo proti tolmeini mostu 
su s velikom silóm vdirali. Ali vu straho- 
vitnem strélanju né su mogli napré dojti i 
morali su opet vu svoje Sáncé i jarke se 
skriti. Takodjer svako noC strahovitno stré- 
laju na Monte San Michel, na kojega su o- 
pet Sturmum Steli dojti. Kervavo su je na- 
zat zbili. Na San Martino su takodjer Stur- 
mali, ali i tam su opet, как i drugda s ker- 
vavom glavum morali pobeéti.

— 67.400 srbovsu vlovili novemb- 
ra meseca. Kövess generala Sereg novembra 
meseca 40.800 srbskih vojnikov i 26.000 
srbskih teZakov. Nadalje odzeli su od srbov 
179 Stukov i 12 maSinpuSkih. Tuliko je sa
mo naS jeden general zadobil i vu ovim 
raéuno né su nutri bulgarci i nemei, koji su 
takodjer na jezere srbov polovili.

— Romania za 30 miljun marke 
je prodala mele. íz Berlina piseju, da 
Romania vu Austria-Magjarsko i NemSko po- 
leg kontrakta devet slo jezer Zaklov mele 
je  prodala, za trideset miljun markov vréd- 
nosti. Romania véé je poéela méla poSilati. 
Stém je opet Romania skazala, da né nam 
je, рак niti neöe nam neprijatelj biti. Antant 
pák bude videl, da ravno namo Steli od 
glada pomréti.

GABONA ÄRAK/CIENA ZlTKA
M É T E R  M Á Z S A  1 M E T E R C E N T  K ~

B ú z a .......... PSenica.....................36’—
R o z s ..............H rZ ........................28 —
А г р а ...........Jeémen.....................28-—
Z a b ................ Z o b ........................28 —
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 24*—
Fehér bab uj . . Grah beli........44 —
Sárga bab . . . .  Grah Suti........44-—
Vegyes bab . . . Grah zmeSen. . . 44-—
Kendermag. . . . Konopljeno seme 60 —
Lenmag.......... L e n ........................52 —
Tökmag....... KoSCice.....................95-—
Bükköny...Grahorka................... 28*—

Csáktornya, 1916. december 6.

Fűszer- és csemege üzle
tünkbe

kél segéd és 
két eléiésíténé

felvétetik. Ajánlatokat (le
hetőleg bizonyítványokkal 
ellátva) kérünk Stráhia 
Testvérek Csáktornya.
Az ily üzletben gyakorlati jártasság
gal bíró nők előnyben részesülnek.

. MURAKÖZ«________ ___

Я világháború 
összes térképei
különféle kiadásban kaphatók 
físchel fűlőp (Strausz Sán
dor) könyv- és papirkereske- 
désében Csáktornyán.

B ü S í  I
Ráfcécl-ullca hite broj 18. polei KnlJtvskO H  sudi.

Ima takaj trgovinu IIA DK A 
od najbolse vrsti vHll lHi
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.

_  e e e  г о е — •

Nyomalott Fischel Fülöp (SlraU9rSándor) »önyvnyomdájában Caákiörnyánl— ' -----------------
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