XXXII. évfolyam.

Csáktornya, 1915. december 12-én.

A lap szellemi részére vonatkozó minden közlemény a szerkesztóség nevére küldendő.
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KUdá A. Uptulajdono.:

STRAUSZ SÁNDOR.

A béke lltja.
boszuvágy fékevesztett szenvedélyességével sujló igazságok felismerésére és az azokból
FibnezSooirsb . а ел г ...
szerez magának igazságot, kíméletlenül le- eredő következmények levonására határozza
mPDtaaadni 8 Ьп™
62^ , lait01 nem lehel gázolva, letiporva mindenkit, akit szeren- el magát. Természetes, hogy a keserű igaz
a t / amu*.»*8/
megtettek saját csétlensége okozójának tart.
Ságokat mindenféle mézzel-mázzal kenik be,
nna onnHneaá Г I A ceu.zura retortáján kiHónapok óta olyan a hadihelyzet, hogy hogy igy megédesítve nagynehezen bevehes, pinn í* b 88f т ®89*игпек minden hirt az ellenség vezérférfiainak, hacsak valame- sék őket. Angliában két hét alatt harminct mpiv C3|t i° ^аП к° 2,ет6пУ1 bocsátanak lyest szívükön viselik népeik sorsái, kapva nál több gyűlést tartottak, melyen a béke
hh
h “ Г ? arr8f ^°8У 3 Ie^etö ,eg ke,lett volna kapniok a béke minden szál- kilátásaival foglalkoztak és nyilt kifejezésre
jo
S2,n
untesse fel az anlánt hábo- maszála után, mely őket az elmerüléssel jutott a béke utáni sóvárgás. A szónokok
™ . .e ^Z?f . ‘ A sok véres vereségről szóló íenyegelő háború magasba csapkodó hullá persze nem vallották be azt a kínos csaló1Га h
* i T ellelt 32 eseménYek ha- maiból megmenthetné. Már hónapok előtt dást, melyet az államférfiaik által felidézett
zug e í asaval, felfuvásával és kiszinezé kellett volna sietve megragadniok minden háború kudarca nekik okoz, hanem azzal
S
|6 niarad“ atallannak mondják végleges alkalmat, hogy megtörve bár, de élve még, érveltek, hogy valamennyi hatalom vágyódik
győze műket és oly alaposan vezetik félre kilábolhassanak reménytelen helyzetükből, a békére.
a népet, hogy annak fogalma sincs kétség- Nem tették meg ezt hónapokkal ezelőtt és
Sokkal határozottabban és olasznál megbeejlő helyzetéről. Teszik pedig ezt a vezető még most is — amikor pedig már igazán lepő őszintességgel birálta az olasz ksmaráemberek csak azért, hogy a háború köny- semmi kétség sem férhet ahhoz, hogy a ban Lucci tanár, független szocialista képvinyelmü felidézése és szerencsétlen vezetése központi hatalmak és szövetségeseik minden selő a harctéri helyzetet, rámulatván arra,
miatt elhárítsák magukról azt a súlyos fe- vonalon kivívták a győzelmet — kézzel- hogy a központi hatalmak ereje nagyobb az
lelősséget, mellyel nemcsak majdan a világ lábbal kapálóznak a béke gondolata ellen, antanténál és ezt az erőfölényt semmiféle
történelem igazságának, hanem ennél előbb mert félnek Lynch bírótól, aki sommás ité- formulával (olaszról magyarra fordítva: semsaját, lelketlenül ámítotthonfitársaiknak tar- letét hamarosan végrehajtaná
rajtuk. miféle ferdítéssel) ellensúlyozni nem lehet,
toznak.
Az igazság azonban utat tör magának s nem lehet elvenni a központi hatalmaktól
Csakhogy bármily díszes és csillogó is és azt semmiféle mesterkedéssel megálli- azt az előnyt, hogy korlátlanul irányítják a
legyen a hazugságnak hamis kövekkel ki- tani nem lehet. Bármily óvatosan végezzék hadviselést. A kamara többsége nyugodtan
rakott palástja, a világtörténelem oknyomo- is a cenzúra lombikján a hirezürést, a hip- hallgatta végig Lucci fejtegetéseit, melyeket
zó fénysugarai elől épp oly kevéssé lehet nózisba ringatott nép kezd felocsúdni. Egye-! végül' a szocialislák megtapsollak,
elrejteni az igazságot, mint az ideig óráig lőre csak a nép okosabbjai, akik nem eléÖsmerik tehát ellenségeink az igazságot
félrevezetett nép elől.
amíg Klio a bü- gednek meg a kormányuk és hadvezetősé- és ennek felismerésétől a konzekvenciák lenök megtorlásának, az igazságszolgáltatás gük állal nekik feltálalt, dicshimnuszokkalj vonásáig csak egy lépés,
elementáris erővel kitörő eseményeinek csak körített kövér hírekkel, hanem semleges orMikor szánják rá magukat erre a lé
hűséges jegyzője, megörökitője és ekképpen szágok újságaiból merítenek helyes képet a pésre? Minél előbb teszik, annál többet
a jövő nemzedékeknek útbaigazító tanító- reájuk nézve annyira elszomorító valóságról, menthetnek még meg pusztuló vagyonuk
mestere, az ámított, vérében és javaiban
Érdekes megfigyelni, hogyan vergődik roncsaiból,
rémségesen megkárosított nép a düh és1 a az ellenség kínjában, mig a reá nézve le-------------magát teljesen a hivatásának és mást nem ismer,
Az eső egyhangúan kopog a sapkámon és
mint a parancs gyors, gondolkodásnélküli telje- én kimeresztem a szememet, hogy a hatalmas sösítését.
tétséget átkutassam, nem bujkál e ott az ellenség ?
rta. и c s
jo e .
I
— Hej, haj ! hangzik a sarokból egy sóhajNem látok semmit, csak figyelek; a legkisebb
Szakad az eső, a bajtársak összébb húzód- tás. Ez bizonyára a Rieger bajtárs.
zörej nem kerüli el figyelmemet. Fázom. A fák
nak fedezékeikben. Fáznak. Egy kicsit szellős a
— Fiúk ! Ébren vagytok ?
levelei zizegnek. Egy-egy kő leválik a nedves tafedezék; az ellenség felé néző részén van jól e l - ;
Kórusban mormolásszerüen hangzik a vá- fajról és alágurul a mérhetetlen m é ly s é g b e .....
fedve, homokkal feltöltve, mellvéddel ellátva, mig |asz; ,lgen.«
Fantasztikus alakokat látok. A fák koronáia másik oldalán teljesen szabad, hogy könnyen
__ Tudjátok mire vágyom m ost? Egy tál ból kialakul egy hatalmas lovas alakja. Néz rám
ki lehessen onnan lépni, sebesülés avagy más kö- káposztára amit még két nappal előbb főztek s mereven, majd hatalmas kardjával in t ----- lij kép.
rülmények esetén. Fedele jó erősen meg van építve beJ,ne
‘ ’ pár májgombócra. Odahaza ilyenkor! Hatalmas oltár alakul ki a sötétségből, közepében
srapnellmentesen, gyeptéglával befedve, erre ho- Ьоы оц családi körben ezt eszem . . . .
nagy Ereszt. Majd egy nekam oly kedves házacsmok szórva s még egyszer gyeptéglával befedve.
„
, ’ . O„ v i lon .
kát látok, a szélső ablaka nyitva és azon az én
F.Z nem engedi kérésziül az es de. Belül a földön
* 4 "
"»*«*«»' •
' , -Valakim- hajol ki s reám m osoljog . . . .
száraz levelek vannak elszórva, azon fenyőgalyak
Ln meg -egalabb is tíz darab tolla t рармGyanús neszt hallok, lekapom vállasról a
s ez adja a jó puha fekvőhelyet. A fáradt katona kára vágyom ----i fegyveremet és »kész«-ben állok.
felveszi kőppenyét, lehúzza az ujjait, ezt keztyűkép
Az egész fedezék legénysége nagyot nyel:
p
használja, fülére huzza a sapka leereszthető ré -1
— Bizony jó lenne!
Fllenőrző altiszt! — кагю т a választ.
szét, betakarja magát sátorlapjával és leheveredik I
Fogadni merné«, hogy az éjjel álmában
.
^
a kitűnő párnára, ami nem más, mint a »lorju « |mindegyikük káposztát eszik.
re ‘ , J ' Je 8ZÓ ‘
melynek tölteléke a háború legfontosabb eszköze : 1
Mily csalódást fog okozni az ébredés.
Menazs!
az élestöltény. Nincs a világnak az a paradicsomi
Ismét c*end. Most már mindenki a kaposzJelhang.
ágya, amelyen jobban lehet aludni!
tára gondol és a májgombócra. En nem. En haMar!burg.
.
,
,
. zagondolok. Ilyenkor megyek könyvszekrényemhez,
Előre!
Lassan besötétedik; a legények egymás rnei- kiv?á,agzlom a megfelelő könyvet, amivel lefekvé-,
Csend. Az ellenőrző altiszt lépteit halig .t m,
lett feküsznek és nem látni mást, m ,nt, a,f
SHm e|6tl foglalkozom és azután hozzáfogok, hogy ki hegymászó botját a földbe szurkálva halad
cigaretták tűzét. Mindenki hallgat, elgondolkodik , y a|akinek< levelet írjak ___
fölfelé.
az oithonmaradottak fölött s különösen ilyenkor,
Rerger, Lukács, Mann, Galek felszerelni!
|
Gondolkodom.Nyirkos
szél fuj a* nyakam
ebben az istenverte időben nem tud az ember
д fe|vez"etö hangja szólal meg a fedezék közé. Összébb húzom köpenyemet
és nyakamat
ezektől a gondolatoktól megszabadulni. Pedig úgy e|^tt Hirtelen magamra kapom töltény táskámat, jobban behúzom a galléromba. Eszembe jutnak a
heesegeti az ember ezeket a gondolatokat, mint a kjveszem a kjlövőlyukból fegyveremet és megyek meleg színházi esték, az idegzsongító filhannóni9zemtelenkedő legyet az orráról. Nem szeretünk ^ fjgyel6állásba.
kus zeneesték, a kellemes társaságú kaszinó, a
haza gondolni: legjobb a katonának, ha átengedi
д felvezető elvisz a helyemre, felváltom az kávéház, v e n d é g lő .... Tempora m utantar!
,
,
előbbi figyelőt, megkapom a'jelszót és jelhangoti
Hol vannak ezek az idők? Talán igaz se
* Szerzőnek karáceonykor megjelenő »Ldee anyám a ^ beá„ ok
régzefnre elkészített kis fedezékbe.
Ivóit, mind csak álom.
táborban« c. könyvéből.
édesan yám

a

tá b o rb a n .

Csáktornya, 1916. december 12
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„__a iincv amilv ióleső a do*
E czélból f. hó 15 ikén délutáni 3 óráSzivar, cigaretta kell katonáinknak.
, épp^oly kincs annak nél- tói — i óráig a tartalékkórháznál parancs.
„
,
“ nysás élvezete, épp o.y
nokaág 8ZÍVes rendelkezésre áll.
A háború vaspőrölye nemcsak a fron- kulozése.
<л« е
<A
tokon művel csodákat, itthon is nagy dől------------- '
Csáktornya, 1915. dec. 10.
gokat teremt, eggyé kovácsolja a szíveket.
Д JÓSZÍVŰ k ö z ö n s é g h e z !
S z a lm a y J ó z s e f.
Mintha egyetlen szívből állana az egész
Vöröskereszt tiókegyleli elnök.
nemzet, oly megértő szeretettel, oly egyakaKözeledik Karácsony szent ünnepe, ami- ------. . .
ratu lelkesedéssel teszi magáévá mindenki kor mindenki — aki сзак teheti — családi
f
f i т Л К R1 í
I
L7
az országban a Hadsegélyező Hivatalnak s körének édes, meleg tűzhelyéhez siet.
H U b U l i г п и dj n..
a Vöröskeresztnek azt az együttes akcióját,
Kórágyához van azonban kötve a szeamely a harctéren küzdő katonáinkat szent gény sebesült s beteg kalona idegen embeЛж ö r e g n é p l ö n t e l ő .
Karácsony ünnepére az ajándékok egész rek közt távol szeretett ollhonálól, a rideg
feJJe, de
vérrel
halmazával akarja elárasztani. A siker már kórházban.
Megyek sorozásra
most is biztosítottnak látszik; hazafias, álд legcsekélyebb, amit Hazájukért s
Tied hazám az utolsó
dozatos társadalmunk lehetővé teszi kato- mindnyájunkért szenvedett hősöknek háláSzívem dobbanása
náink megajándékozását; a mozgalom veze- bó) tell(,,ünki i!2) hegy lehetőleg gyengéd
öreg koron, ducira is
tősége pedig gondoskodik arról, hogy az fjgyetemben részesítsük őket.
Megállóm a helyem,
ajándékok értékes, hasznos, kedves, szükséTervbe vétetett hogy közlük a szent,
Hazámat ha fenyegeti
ges, szóval valóban érdemes ajándékok ie- ^
szerény ajánd’ék oszlassék ki.
A nagy veszedelem
gyenek A harctéri ajándékoknak
nagyon
Felkérem tehát járásom nemesszívü köV e s s z e k ott a c sa ta té re n
helyesen — jelentékeny részét fogják kéhadban levő hozzátartozójára
H a keli, a z t s e m b á n o m .
pezn. a szivarok és cigaretták, azok a dől- zon.egei, k ir í они и
Н;Л„я1 «
C sa k s s é p H a z á m s z a b a d s á g a
gok, amelyek katonáinknak közismerten a gondolva pénzzel, álmává^ d'óaa s
legkedvesebb élvezetet nyújtják Tehát nagy- « « l ‘ gyümölccsel az ajándékhoz járuln,
6
..
... , * \ «7ÍvPskedlék
M a g y a r s z í v n e k n em k e ll e g yéb .
mennyiségű dohánynemure van szükség . A
^nmánvnir9 i f^áktornva közséc
Mint a szél) szabadaÁekarácsonyi ajándékozás akciójának vezetőAz ily adományokat Csáktornya ко
g
A z t tőlü n k b iz e l n e m v e s z i
sége a cél elérésére egy nagyon egyszerű, érdemes elöljárósága gyűjti össze, lehal azoSem fegyvcr> sem g&2Ság.
könnyű és senkinek sem kellemetlenkedő kat lehetőleg folyó hó 22-ike táján oda szí*
a é t
módot talált. Az ország összes dohánytőzs- veskedjenek beszolgáltatni.
/•____
déiben 1. 2 és 10 filléres jótékonysági bé*
Csáktornya, 1915. december 9.
•
lyegeket helyezett el és ezeknek tetszés szeHazafiui üdvözlettel1
— Halálozás. Muzikár Ferenc csáktorrinti mennyiségben vásárlására minden egyes!
пУа‘ m kir. posta- és fávirda-főnök fiatal
vevőjének figyelmét felhívja a tőzsdés. Most j
tehát nem azt kívánják tőlünk m in ta !

fösibiriTv” *'fiókeg^einök! fel^®é8e’ b*ül- Wai{” chy Aranka, élete f 1.
ГбиЬтб, V. К. i.ötepl.u
is bo|(Jog bíízasságának 13. evében, folyó

füsttelen napon, — hogy mondjunk le egy
«*
. - •,
^ó 10 én d. u. 4 órakor, rövid szenvedés
időre a dohányzásról, csak azt kérik a fronM e g h ív ó .
;Ulán elhunyt. Mélyen lesújtott férjén s 2
tok szilárd vasöve mögött nyugodtan füstölő
A Vöröskereszt egylet Csáktornyái fiókja k,s lánykáján kívül kiterjedt rokonság sí
férfiaktól. hogy szivar- és cigaretta-vásárlá- anyagi támogatásával a helybeli cs. és kir. ratja a váratlanul korán elhuny! úrasszonyt,
saiknál gondoljanak szeretettel arra a sok katonai tartalékkórházban felállított, s a A haláleset a város társadalmának iegszészázezer katonára is, akiknek szenvedéseik Vöröskereszt tulajdonát képező orthopaed lesebb rétegeiben is igaz részvétet váltott
és fáradalmaik közepette oly nagy örömet intézet és betegmühely megtekintésére a ki, különösen a városi szegények és a se
okozna, ha csak néha is dohányozhatnának kórházparancsnokság általam, ezen utón besült katonák körében, kiknek segélyezése,
és ehhez csak úgy juthatnak hozzá, ha mi hívja meg a Vöröskereszt t. tagjait s az illetőleg gondos ápolása körül a boldogult
juttatunk nekik szivarjainkból, cigarettáink- érdeklődőket.
úrnő szeretetteljes jótékonyságon alapuló
ból. Vásároljunk tehát e napokban jótékonyUgyanez alkalommal aközönség áldó- ritka emberbaráti tevékenységet fejtett ki.
sági bélyegeket, mert ezekből válik szivar zalkészségéből beszerzettRöntgen intézet
Kihűlt tetemét a nagykanizsai családi sír
és cigaretta katonáink számára! Gondoljunk is be fog mutatlatni.
boltban helyezik el örök nyugalomra. Nyu___
_______________
__________________
godjék békében!
Nem igaz, hogy én valaha pirosbársonyos;
Minden idegszálam rezeg, vibrál, szeretnék
zsölyében ültem; nem igaz, hogy én valaha szrao-1 odarohanni, átölelve csókolni, de a katonai vaskingos urak társaságában ittam a gyöngyöző pezs- szigor, a kötelességéi, a parancs pontos teljez t ; nem igaz, hogy engem valaha egy szőke j sitése nem engedi. Eh, katona vagyok, ne erzélányka szeretett; nem igaz, hogy én Rubens, T i- kenykedjünk.
zián, Rembrand, Goya, Munkácsy, Rippl-Rónai kéParancs, parancs! Igazság szerint be kellene
peiben gyönyörködtem; nem igaz, hogy én valaha kísértetnem azt, aki a tábort jelszó tudása nélkül
Schoppenhauer, Kant, Tolstoj, Göthe, Schiller, Jó- megközelíti, de itt kötelességmulasztást követek el.
kai Petőfi, Molnár Ferenc, Bródi és Ambrus műÉdesanyáin, örültem, hogy láthattalak; vedd
veit tanulmányoztam! Nem létezik jótékonyság, tekintetbe azt, hogy a Hazának felesküdtem és
zsúr, tánc, korcsolya, ródli, úszás, sport. . . . Én a eskümet nem szeghetem meg. Menj fordulj meg
világ kezdete óta itt állok és a világ végéig kimé- szépen, indulj haza! Isten segítségével ott viszontresztett szemekkel figyelek, figyelek, figyelek........ láthatjuk egym ást....
Állj! Ki vagy?
Az eső a legvehemensebbül kezd zuhogni,

— Vármegyei közgyűlés. A f. hó 13-án
megtartandó törvényhatósági közgyűlés tárgysorozatának következő m uraközi vonalkö
4 .
tj : ,esznpk. i
halámzafa a
..
P
..zntK. L g e lta r natarozala a
koZáéJ?biró fizetésének felemelése tárgyában;
Dráva vásárhely község vármegyei pótadó
törlési ügye: Drávaíüred képviselőtestületének határozata a közs. tanító családi pótléka
tárcvában
*
Ki tud róla? Aki hírt tud adni
Dudkovics Antonet, Dudkovics Józsefné és
két kis lányáról: Irma és Gertrudról akik

H“ u ' w : : kda\t4k l0mbjai 9U908nak^
éU “ le^
”
U o k ! áS
. ellBnÍédS «
“ « « « “ «e k ü lte k állítólag MuHaiti wer da?
fiam p
rakozbe — erteallee erről a dékánfalvai
A Iák között fényes világosság támad. Egy
A szememből patakzik a könny. Mellem erő- plébánia-hivatalt
gyenge bmer s hang fee .
^ á l Szivem erősen ver. Én édesanyám, hát
_ Д fémek rekvirálása. A háztartási
Г.П vagyoK п а ш . . . .
•
felkerestél engem és meg sem csókolhatlak
| Л т ( 4 е Л , , 0 |- x . t л .
t
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Állj! Jelszó?
Rettenetes I Ajkam eleped azanyai csókért... f m\ár« J ak <” lk*nlea beszolgáltatásának haNem tudóin fiam. Hát nem ismersz ? Én va- Tantalusi k ín o k ....
landejét, mely december 1-én lejárt, a hongyok, az édesanyád--------Hirtelen megráz valaki.
védelmi miniszter 1916. január 1-ig kitolta.
Katona vagyok, csak akkorereszthetlek köHol a puskája?
Eszerint a fémtárgyak önkéntes beszolgálzel, ha megmondod a jelszót!
Felvezető úralázatosan jelentem, mellettem ... »н!Ача Я7 pirpndoM
Nem tudom fiam, nem mondhatom meg . . . .
Adja ide I
W3a az plr^lldelt md<l ^ e rin t folyik tovább.
Sajnálom !
Keresem, nem találom.
— 22 fia a harctéren. Am int azt egy
Elhoztam neked anyai csókomat, anyai szeLássa, elaludt a figyelőhelyen és én elvettem berlini újságban olvassuk, Eglinsky Nándor
retetemét.
a puskáját. Tudja mi jár ezért, ha feljelentem? német szabómesternek m»m kevesebb mint
Elhoztam kedvenc ételeidet. Nehéz a teher,
Tudom. Itt járt ;.z édesanyám, felvezető úr . .. oo Пт Van и
v ,
,
i x
súlyos a kosár, messziről hoztam, de nem érzem
Boldog álom, legyen éber és ne aludjon el ao n o
harctéren. Eglmskynek összea fáradságot. Vágytam utánad, látni akartalak, i többet....... engem is meglátogatott a mennyasz "вП
gyermeke van, tehát maradt neki
fiam, lelkem, most itt vagyok rettenetes szenvedé- szonyom.......
otthon még 10 A legnevezetesebb a dologsek után és nem zárhatlakkarjaimba. Ez fáj ne-.
Egy gránát explodál közelünkben........
ban az, hogy a harcban álló 22 fia közül
ken fiam, nagyon fáj. . .
I
-------------ideig egyiknek sem esett semmi baja.

Csáktornya, 1915. december 12.
— Kórházvizsgálat. A Csáktornyát! el
helyezett tartalék- és póttartalék kórházakat
f. hó 1 0 -én délután Seipka vezérőrnagy, a
XIII. zágrábi hadtest parancsnok meglátogatta.
A hadtestparancsnok — kinek a vizsgálat
ban Trietsch dr. főtörzsorvos, egészségügyi
főnök segédkezett — a délutáni vonattal
visszautazott Zágrábba.

MURAKÖZ

50. szám.

ballasztot, apránként elhagyogatott. A szerb tesi kedvezményre jogosító tudományos kép
»udvar« és »kormány« Skuíáriban »székel«, zettséggel nem bírnak, katonai szolgálati kö
ahol a napokban megtartott »koronatanács telezettségük tartama alatt külön ismertető
ban« nagy garral elhatározták, hogy a har jelvényt (sárga karpaszományt) fognak vi
cot azért tovább folytatják. Hogy azonban selni. E jelvény fél olyan széles lesz, mint
nincs sok kilátásuk erre, kitűnik abból, hogy az öukéntesi pertli és hivatalos elnevezése:
Sarrail tábornok is kénytelen volt az alája »egyszerű sárga karpaszomány« lesz. E jel
rendelt francia-angol csapatokkal az ered vény viselésére való elismerést kihallgatáson
— Kiegészítő kimutatás. Múltkori cik ménytelen harcok miatt a Szaloniki felé kell annál a pottestnél kérni, melynél a fo
künkből, melyben a tartalékkórház Röntgen- való visszavonulást elrendelni; s kitűnik di lyamodó szolgálatba lépett. S csak olyanok
laboratoriumáról megemlékeztünk, Csáktor csőséges harcainkból, melyeket katonáink kaphatják meg, a kik a polgári éleiben ve
nya járás községeinek adománya véletlenül Montenegró ellen, már saját területén, ered zető állást töltenék be, vagy valamely ma
kimaradt. Most pótlólag megemlítjük, hogy ményesen folytatnak. Fényes győzelmeiket gasabbnak minősíthető hivatásban személyes
a Röntgen-laboratorium berendezésének költ addig Plevlje, Ipek, Djakova montenegrói képességük és működésük folytán magasabb
ségeihez a Csáktornyái járás községei is városok hirdetik, melyeket kemény harcok rangot értek el. Az »egyszerű sárga karpa
egyezer koronával (Csáktornya 300) járul-; árán birtokukba vettek. Katonáink előnyo szomány« viselésére jogosítottak a közönsé
tak. Ezzel az adománnyal lett a gyűjtés mulása montenegrói területen állandó, úgy ges laktanya (lábon) munkák alól tel van
hogy Cetinjéből a bankok már menekülnek nak mentve. Nekik a laktanyán kívül való
eredménye a kirnutalott 5022 K.
s Európa legügyesebb pumpolója, Nikita ki lakást is meg lehet engedni. De a rendesnél
— Uj pénz. Német mintára vasból vert
rály, Olaszországba készül »üdülni« — Ha hosszabb tartamú, vagy külön osztagokban
váltópénzt kapunk. Egyelőre 20 filléresekről1
ditengerészetünk ezalatt a tengeren is fényes való kiképzésre, illetőleg bizonyos magasabb
van szó Az intézkedések erre vonatkozólag
Isikereket aratott. Az adriai partokon San katonai rendfokozat elérésére nincsen igényük.
már megtörténtek.
Giovanni di Medua ellenséges kikötőben
— Jó Ötlet ezekben a drága időkben, ha
— Rekvirálják a babot. A kormány a »Novara« hadihajónk 3 nagy és 2 kis olasz frissítő, jóizü és szomjúságot oltó házi italokat
bab árát tudvalevőleg 40 koronában állapí gőzhajót, 5 nagy vitorlás hajót és sok kis csekély költséggel otthon készítünk. 100 liter házi
totta meg, de a spekulánsok a bab árát a vitorlást elsülyesztett, melyek az Albániába italt (ananas, alma, málna stb.) bárki készíthet.
maximális dacára 52— 60 koronára fölvették. i szorult szerbeknek muníciót és élelmiszere Az alkatrészek ára pontos utasítással bérmentve
Evégből kormányrendelet log megjelenni, ket szállítottak. A »Varasdiner« hadihajónk К 4.50 utánvéttel. Öt adagnál egyet ingyen hozzáamely szerint a babot országosan rekvirál a Fressnel francia tengeralattjárót torpedózta Icsomagol Grolich János Angyal-drogériája, Brünn
ják. Az átvételi ár fölött ezideig még nem meg. Egyik buvárhajónk pedig a Drin-öböl- |018 sz. Morvaország).
döntöttek.
ben elfogott egy albán motorvítorláit 30
— Tilos a zsemlyesUtés. A miniszter— Édesanyám a táborban. Múlt szá szerb katonaszökevénnyel, puskákkal, 4 elnök rendeletet adott ki, mely az apró pék
munkban közöltük, hogy Lukács Lajos, la ágyúval és lőszerrel. — Az olasz hadszín süteményeknek búza, rozs, árpa és ezeknek
punk kiváló munkatársa, karácsonykor köny térről nincs más közleni való, mint az, hogy a keverékeiből való előállítását megtiltja,
vet ad ki fenti címmel, melyben harctéri az Isonzó-menti harcok még mindig foly a rendelet december 1 0 -én lépett életbe.
tapasztalatait eles megfigyeléssel s kiváló nak, anélkül, hogy az olaszok bármi kis Kivételes esetekben a belügyminiszter vagy
tollal írja meg. Mai számunk mutatványt eredményt, Görz porrálövetésén kívül, elér a felhatalmazása alapján a közigazgatási
közöl a könyvből. Ez alkalomból ismételve tek volna. Hasonlóképen csehül áll az ola hatóság adhat felmentést. Aki engedély nélhívjuk fel olvasóközönségünk figyelmét az szok ügye Tnpolisban is. ahol nagy veresé jkül merészelne zsemlyét, kifli, vagy más
érdekes munkára, melyet szerzőnél (Buda get szenvedtek. A legutóbbi harcokban 6000 'hasonló apró péksüteményt sütni, az kél
pest, IX. Soroksári-út 38 — 40, I. 4) 2 К 50 embert veszítettek. — Az északi és nyugati hónapig terjedhető elzárással és 600 koro
harctéren álló harcok folynak. Nagyobb azon náig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
fillérért meg tehet rendelni.
ban az élénkség a Kaukázusban, ahol a tö A magánháztartásokra az ily intézkedés nem
— Olcsóbb lett a kanizsai hús. Hogy
rökök szintén győznek. A törökök B^dervans vonatkozik, de a belügyminiszter biztosítja
minő hatással volt a nagykanizsai hatósági
környékén nov. 29 én négy szibériai vadász magának a jogot, hogy szükség esetén az( khússzéknek a felállítása, kitűnik abból, hogy
zászlóaljat vertek meg az ellenségnek nagy ra is kiterjesztheti a rendelet hatályát. Cuk
annak felállítása után, az összes mészárosok
■veszteségeket okozva. Bagdad alatt pedg az rászsüteményt továbbra is szabad sütni, de
leszállították a disznóhus és zsir árát. 10
! angolok katasztrófáid vereséget szenvedtek, icsak abban az esetben, ha a felhasznált
fillérrel adták olcsóbban a hatósági huszékmelynek következtében vagy 10 0 kilométer- összes anyagoktól a liszt nem éri el az
n él! Nagykanizsán a sertéshús kilóját 4 40
I nyíre voltak kénytelenek visszavonulni a Iegész mennyiség 50%-át.
s a zsirt 5 60 K ért adják. Hát Csáktornyán
— Hadiportómentesség a sebesülteknél.
törökök elől.
nem lesz olcsóbb a hús?
— Elhalasztották a bevonulásokat. A A honvédelmi miniszter a katonai szemé
— Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál honvédelmi miniszter a hadügyminiszterrel lyek levelezésének bélyegmenlesége táigyálandó mozgó mai előadásainak műsora: egyelértőleg az október 27-től november ban közölte a törvényhatóságokkal, hegy a
Harctéri híradó; A tí'okzatos vándor (misz 30 ig megtartott pótsurozáson alkalmasnak hadikórházakban ápolás alatt álló seb#sült,
térium dráma 3 felv.); Friczi felgyógyul talált népfelkelésre kötelezetlek bevonulását i vagy beteg katonák, valamint sebesülbzál(hum. jelenei): Óh ez az Emil (vígj. 3 felv.). ! december 6 ról 15 re hala:>ztotta. A besoro ! Utó vonatok egészségügyi személyzetéi #к
— Adományozás. Egy nemesszívü ada zottak még abban az esetben is tartoznak I levelezése valóságos bérmentességet élvez,
kozó Stridóvárról К. V. alatt a Vöröskereszt december 15 én bevonulni, ha időközben !ugy a személyükhöz érkező, mint a tőlük
Csáktornyái fiókjának ismételten 5 К-t kül Önkéntes belépés folytán mint egyévi önkén Ieredő postai levelezés tekintetében. Az ál
dött, Zrínyi Károlyné pedig az üdítő állomás tesek beseroztattak volna. Ennek következ landó kórházakban alkalmazott ápoló és
javára 10 К-t adományozott, mely adomá tében azok a népfölkelők, akik az elhalasz felügyelő személyzet magánlevelezés azon
nyokért az elnökségek köszönetét mondanak. tásról idejekorán nem szereztek tudomást ban portóköteles. A bérmentes levelekre és
— A háború. A szerb hadjárat befeje s már bevonultak, azonnal szabadságoltat levelezőlapokra a feladók nevüket, rendfo
zést nyert. Monasztir, Ochrida, Debra bevé tak és tartózkodási helyükre visszaküldettek. kozatukat és csapatleslüket, a parancsnok
— A községi jegyzők előlege. A beiügy- ságot stb. úgyszintén azt a postahivatalt is
telével a szerbek utolsó támaszpontjukat el
vesztették saját földjükön s teljesen kivo minister megengedte, hogy a községi jegy feltüntetni kötelesek, amelynél a levelezé
nultak saját földjükről. Szerbia nincs többé zők két havi fizetésüket beszerzési, előleg seik feladatnak.
Csak van teljesen megtört öreg koronás ként fölvehessék. Ebben a kedvezményben
leje, még mind'g lármás hencegő trónörö a segédjegyzők is részesülhetnek. Az előle
Szerkesztői üzenet.
köse, hazug kormánya s teljesen leolvadt get tiz részletben kell 1916. január 1 tői
Fenyves Dániel. Harctér. Harctéri érdekfeserege, mely Putnik vezér optimisztikus ter visszafizetni. Viszont az előleget december azitő leírását í«gközelebb borzuk. Az ujságpéldán vokat Mí
vesen küldjük. Verseit közlő számokat rendesen expediálják.
vei szerint a S zerbiából kihajtott 15. 1/ 31 ig okvetlenül föl kell venni, mert később Vájjon megkapta-e azokat; mert eddig azokat 15 mzlj 1
msr. Я29 hadtáp p alatt menesztettük. Most más tábori
éves gyerekekkel felfrissítve feltámadását már nem utalják ki.
— Egyszeri! sárga karpaszomány. A posta címet adott tudomásunkra.
várja az antant segítségével. A szerb had
Kelemen Ferenc. M árm aroseziRet. »Az
sereg roncsai Albániában s Montenegróban hivatalos lap közli, hogy azok a negyven Isa mentén« szintén szívesen látott vendégünk. Erre is sor
éven felüli népfelkelők, a kik a polgári élet kerül. ígéretét örömmel vettük.
csavarognak minden ágyupark és munici
ben tekintélyes állást töltenek be, de önkénnélkül, melyet futás közben, mint fölösleges

XXXII. god, teéaj.__________ Csáktornya, 1915. decembra 12-ga.
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PATAK I V IK TO R i SRÁY FER EN CZ. |

ST R A U SZ SÁNDOR.

Konec srbskom u kralje vstvu.
Englez je opet vkanil svéta. - I zadnjega varasa Monastira su srbi izgubili. - Red je vezda na crnogorskoga kralja dosel. - V u Franeuzkoj,
Ruskoj i Talijanskoj dobro ide za nas. - Zadobili smo celo Srbiju.
Francuzi vii Macedoniji. - Jeden milljun vojnika. - Smrtni sereg. - Ipek
i Djakova. - Slavna bitka na morju. - Romania nepusti ruse.
y«fl#

n t hfliftAffl tini ill ?
JIWJlWW иЛ UWJWWhI JfVlJH •

(M . J .) Vu proälim lijednu je srbska

din
onim narodom pomaÉe, koji su Inici su same male bilke. Nemöki i naöi őetQixiu vrédni i svigdar kaötiguje one, koji |regi se dobro dr2iju na granici, pák niti
si , ,0

zasluíili.

То se je i sa srbom korák oedaju nazaj od njih odzebh zemljah.

vojska izgubila on mali falat zeinlje, kaj je РгФс‘Ь1о
joS imala. Niti jedno selo néma. vu kojem
Samo joS tuliko pridajerno na smrtnoj
Monastil* 16 propal.
nebi naöi vojniki gospodari bili. Srbija je postelji Srbije, da bude se Srbija, kakti takdo kraja preobladana. Serbije viáe néma. va izbrisala iz Europejske. шаре, рак bude
Doőel je nazadüje sluÉbeni glas, da
Serbija je rezdeljena. Jeden dél bude se к se jeden dél к Magjarskój dr£avi prikíopil. Monastira smo prevzeli i Nemöko soldaóko
nam, drugi рак к Bulgariji prikíopil.
Srb je od nas hotel odzeti Slavoniju, Ног* zapovedniCtvo je prejavilo, da némáké i bulSrbski kralj Petar, gda je videl, da je vatsku, рак Bosniju. A eto ! Ona je sama garske Cete ulazile su vu Monastir, vu zadnjegvotnu vojniCtvu i njegvomu orsagu kraj, propala i к nam se priklopila ! Pák vezda njj varas kojega su srbi imeli. Dakle vu
je hotel na Celu svoje joS ostale male vojs- nal reCe Rdo, da nem;» Boga, pák da п ета ruke je doSel saveznikom zaduji srbski va
ké vu bitku se pustiti в nami, da bi na na svétu pravice !
raö i sad
srbske Cete Sirorn rezbite, restebojnom polju vumrl. To mu nisu dopustili
Naäi vojniki vezda dalje idu, prék репе bf 2iju dalje i podiednoma dalje. Bulnjegovini sini. Gda je velika pogibelj nas- srbske granice, vu Crnogoru. I tarn su vre garci ulazili su veC vu Montenegro i opet
tala vu bitki, onda se je vu poljodeljsku vnogo selah prisvojili. Vezda jim je cilj, su jednoga srbskoga Serega Sirom rezbili od
opravu obiekel, pak je na konju pobegel do как se vidi, da prevzemeju célú Crnogoru Pnzrena na zapad i odzeb su odnjega sto
mórja, da ga koja ladja odpelja vu Italiju. i odtiraju toga staroga prefriganoga kralja, Slukov i dvé sto automobilov. Sad vidtju
Vezda se je zeznalo, da je englez opet Nikitu iz svojega orsaga. To bude se za srbi, da veC odnikud pomoC nemoreiu dovkanil céloga svéta. Poslal je on i francuz malo vréme pripetilo. I ov orsag bude vu biti i antant je samo vara. kad jim talijanssvoju vojsku, da budu to bo2 na pomoC naSe ruke doSel. Vnogo hasna mu nebumo ko i rusko pomoC obeCuvIe. Tijeden za tiSrbiji Ali to mu nije bil cilj. ar je njegva zeli, ar na Cmogorskih planinah nikaj ne jednom ide. ali niti taüjanov, niti pak ruvojska vu GrCkoj Cekala, как bude kraj rase drugo, как draC za köze. Ali s jednim sov néga, francuzi i englezi pak se veseliSrb>ji, ali na pomoC se nije fcuril, nego se j bezökolanim narodom i orsagorn bude me- ju, ako sami sebi moreju pomoCi, né pak
з а т о kazal, как da bi na pomoC bil doSel nje na Baikanu, vu naSem susedstvu i s dabi jos i srbom.
tomu nesreCnomu srbskomu narodu.
tem nastane mir, civilizacija i duäevno napPeter kralja, koj je iz prizrenske bitke
Da je vojsku svoju poslal prék grékoj reduvanje med ovimi zaostalenimi narodi. j0$ na konju mogel vujti, sad ga na äragmórja na Balkan, tomu je zrok, da je hoCrnogorski kralj je vre dal svoje i laj neseju iz Djakove proti Skutari. Kraljstel vu svoje ruke dobiti grCkog morskog orsjCko blago odpeljati iz svojeg glavnog ki brgunec, Karagyorgyevics Peter zasluZil
festunga i trgovaCkog varaäa, Salonikija, od- varaöa Cetinja i on bude se za malo vré- si je ovu nevolju, koja ga nebude tak h tro
kud bude on morje i trgovinu vu svojih me odseliti moral za Petrom vu Italiju, gde ostavila. On, koj je samo prék jednoga
rukah driati mogel.
hudu se skupa mogli premiäljavati, как je mrtvoga téla mogel na tronuä dojti, on koj
Srbi su 3 ga c. m. i zadnjega svojega bilo negda, gda su joä svoje orsage imeli i je jednoga kraljiCa i
niegvo suprogu dal
varaäa, Monastira izgubili Izgubili su ovdi kormanili.
skonCati i stém je célo Europu vuSgal, sad
opet 100 kanonov. Srbi se vezda rado preTalijani vidtju, da nemreju prék naäe derhtuC iäCe smrt na svoje domovine ruäedaju naäim. To je za njih najspametneöe. |granice, pak za to su vu proälim tijednu vini. S ostajuCim äeregom svigdi vu svaki
ar svaki more к svojoj tamiliji nazaj oditi. popustili s navaljivanjem na naäih vojnikov. bitki je na oCen bil Iz Nisa joä su ga mogli
Ali ima i nesreCnih, koji se nemreju pre- Pol millijunov vojnikov su taljani pol letah na automobilo vu Prizren spraviti, iz Prizdati, niti pobeCi, ar na ove njihovi oficiri dugo izgubili. Budu joS i vise, з а т о mo rena veC je na konju moral pobeCti i sad
paziju. Ov ostali Sereg je ostavil svoj neg- ramo malo poCekati. Red bude i na njih na Sraglaj befciju s njim njegvi ostajuCi vojdaänji orsag, pak prék Albanije se 2uri na doSel. To smo rekli i prorokuvali lani za niki prék Cmogorskih
brdah. Ali bnlgarci
morje, na kojem bude jih francuz vu svoj »rbe. Так se je pripetilo, как smo proro- podjednoma su mo za hrblom i nedaju poorsag odpeljal, da bude S njimi jakäi postal, kuvali. Blizo su oni tijedni, ili morti dnevi Cinka niti mira onomu, koj si je to od Boili pak jih englez vu Egipton odpelja, gde Rda budemo mogli se osvedoCiti, da э т о Ra zasluÉil.
budu za englezke cilje vojuvali.
istinu imeli i talijnne vu svojem orsagu tiдп.яп,
,. ,
..
Strahovilo je kaätiguvana Srbija za rali pred sobum Ov faliäni. izdajiCki narod vinah d i ovak
P° Je noma pi. e p
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Sándorom i njegvom «enom, pak s naäem
Vu proälim tijednu su naäi savezniki nje je istina Koii hko main f.ntazirati,
kraljev.com . tenom napravila. gda jih je turCini i bulgari velike bitke dobili prob oni milljun vebköga ruskoga äeregl vidiju
dala vumoriti. Svak. more vidít), da gospo- nepri|ateljem. Na ruskoj i franeuzkoj gra- veC vu Srbiji, koji pak su s menjäim za-
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dovolni, oni samo tristo jezer rusa brojiju
Ako nana Bog pomore za kratko vré
va onim Seregu, koj po suh m i po morju me céli Balkan poSnaZeni bude od neprijase hoée na Bulgariju navaliti. Néje spamet- teljov i ovi Seregi koji sad tam med strano delo iz neprijatelja se norca delati, ali hovitnami brdami i planinami vojuje, budo
moremo reéti, da denes niti onda se véé poéinka dobili, da stém vekSom jakostjom i
nas aavez prestraSil, ako bi izbilja rusi se vekSem viteZtvom budo isii na drugoga
navalili na Bulgariju, jerbo denes smo vei neprijatelja, najmre pák na onoga, koj nas
tak jaki na Balkanu i tuliko vojske imamo je tak grdo i mrsko izdal. On takodjer podtarn, da niti céla ruska vojska nebi mogla nesel bude kaStigu, koja mu je véé na vrati
tam svoj cilj postiéi, stém menje pák tri NaSi vitezki vojniki svakomu budo naplatili,
sto jezer i to к tomu ruski narodni gar- kaj si je zaluZil. Naplatili su Srbiji, ali
disti.
naplatili budo i Italiji, koja si je takodjer
Talijanska takodjer se ne Zűri jako, da to dobro zasluZila.
braui vu Albaniji svoje pravo. Do vezda
samo nekoje slabeSe éete je poslala vu
Francuzi vu Macedoniji.
Valonu. Denes je takov poloZaj na Balka
nu, da antant s nikSnom moéjom nemore
Vnogi misliju, da na Balkanu je tuliko
srbom pomoéli i véé se napré vidi, da i
francuza i engleza, da moguéni budo prevfrancuzke i englezke Cete morale budo oszelo Srbiu nazat zadobiti. Da stoga nikaj
taviti Saloniki. Bulgarski Sereg s takvom
nemore biti, s piSemo bulgarskoga ministra
moéjom vojuje na Vardar liniji, da francusluZbeno prijavu, vu kakvim poloZaju su
zi su presiljeni se véé nazat vleöti. Dakle
sad francuzi vu Macedoniji.
imaju zroka vu Londonu i vu PariSu pia— Kad smo zapoéeli bója proti sr
Siti se od toga, da njihova Spekulacija jako
kervavu se bude zakljuéila na Balkanu Na bom — véli minister — odinah taki od
onim Balkanu, iz kojega je tuliko zla ziSIo poóetka smo neprijatelja na Krivolak-Vardar
na céli narod i na kojim ona krvoloéna Cérna -liniju pretirali. Pripetilo pák se je za
Srbija stoji s bog kője denes céli svét nez- onu vréme, kad je céla vojska na zapadni
liniji vojuvala, francuzke Cete, kojim su
merno krvi niora preljati.
srbi na pcmoC doSli, poéele su napreduvati
Jeden bulgarski ezredes iz francuzkoga
poloZaja na balkanskim frontu ovak se je vu juZní Macedoniji i nastanile su se na
spomenul : Francuzi i cnglezi popriliki osem- Snocaglava • Babuna-Planina-Gradsko-Krivo
lak-Vardar-Cerna liniji. NaS cilj je to bil,
de9et jezer jako moéne pozicije 9U zavzeli,
da neprijateijska krila obkolimo i kad vek
kojim je centrum pri Krivolaku bil. Öve
So ponmé dobimo, céloga Serega vu kolu
francuzke i englezke pozicije su bulgarci iz
dobimo i tam ga zapremo. Kad smo prevboka zadobili pri Vardar vodi, jedno stran
zeli Radobol-Planinu, blizu smo bili ovoga
pák su véé obkolili. Englezki i francuzki
cilja. Francuzi su fletno prepoznali vu как
poloZaj jako je kritiéen na Balkanu.
zloéesti poloZaj moreju dojti i odmah su
Savinsky ruski poslanik pák to mle- odredili, da se céli Sereg nazat polegne, da
nje ima, da nisi samo za par tijednov se vujde iz izvanredno zloéestoga poloZaja.
budo proti Bulgariji spravili. Na romanski Moramo prepoznati, da francuzi lépő példu
granici do vezda samo stodeset, stodvajsti su п я т pokazali, как то га jeden Sereg
jezer rusa stoji i vu Odessi takodjer néga lépő vu redo se nazat poteéti bez svakoga
vise, ako je sedemdeset. osemdeset jezer zgubiéka s célim trénom. Francuzi su vun
гиэа. Rornanske novine tak piSeju, da tő je vuSli iz kléSéah i к tomu oni su zapoéeli
puno menjSi i hitvalneSi Sereg, da bi prék veliko offenzivu na céli juZni liniji i zavzeli
Romanije vu Bulgariu mogel vrdéti.
su Krivolak-Negotio Kavadar liniju. Potlam
Zrakoplivci javili su. da antant je opet je neprijatelj Zurno se nazat vlekel i mi
poéel vu Saloniki vise vojske spravljati. Как smo mu zmirum za hrbtom bili.
se vidi n?*Si neprijatelji navéili su se véé
Kad smo zakljuédi bitke okolo Pristi
na Gallipoli pololoku, kaj zlamenuje to, kad ne, soldaéko zapovedniétvo jeden vekSi
je vu morje natiraju svrho toga sad sve Sereg poslalo je proti Tetovo. Gostivar i Kiprobaju i sve napraviju, da je nebi opet i óevo stém dupliSnim ciljom, da od jedne
ovdi vu morje stisnuli, как su jeturöinina strani ulaziju vu D bru i stém zapreju puta
Gallipoli polotoku.
pred srbi I nepustiju je vu Macedoniju,gde
Na Vardar frontu polovleni francuzi bi se lehko zdruZili bili sa francuzi i engveliju, da niti najmenje su né znali, kam lez>, od druge stani pák je to cilj bil. da
je pelaju j svi skupa su zdvojili Steli. kad zavzemeju Ochridu i Strugu i proti se stasu poCuli, da za Srbija budo morali krv vijn srbom, koji su okolo Monastira operéprelévati. Med francuzi i englezi su najviSe rali i ako moguée bude, da i ovdi pretrgtakvih, koie su iz provincijah navozili i neju puta srbom, koji su vu Albaniu se
koji ovdi nemoreju prelerpeti slrahovitno vlekli Jeden Sereg naS, komu je odredjeno
zimu. Izvanredno vréme i izvanredno velika b io, da puta pretrgne, poéel je napreduvati
Kad su fo srbi vidli, odmah su spraznili
zirna le öve slrahovitno podesetinila.
Jeden francuzki pod rficir, koj vu ce- Monaslira. Nato su naSi taki ulazili vu
Monastir i od potlam naSe éete su tam.
vilu automobila vodi, ovak je govoril :
— Svi smo zdvojeni, jerbo mi smo One éete pák, kője smo proti Ochridi postak mislili, da néga vekSega pokla na svéto. Inti i proti Dibri idejű, prebliZavaju se к
cilju.
(Potlam su véé bulgarci
как je na Gallipoli polotoku, stopram vezda svojemo
moramo videti, da niacedonsko bojno polje prevzoli Ochridu i Dibru). Na montenegrovskim hataru od D)akove na poldan nappravi pekel stopram.
Todorov bulgarski general, za kojega reduvlemo i neprestalno vdiramo vu Mon
smo do vezda né znali gde stoji i kud hó tenegró Joden Sereg prék Béle-Drine je do
di, doSel je prék velikih bregov francuzom Sel i ulazil je véé vu Djakovu.
Moremo reéti, da pri Kullamu katast1 englezom za hrbet i tak mislimo, da stém
francuzka i englezka céla balkanska eks- rofalno smo Sírom rezbili srbskoga Serega.
Svakojafko mnniciju i vnogo drugoga blaga
pedicija kervavu se bude zruSila.

I

broj. 50.
na garmade smo ovdi zaplienili i naSli.
Poleg putov sveposud ostavlene Stuke najdemo, koji svedoéiju, da srbi divjo su mo
rali pobeéti i niti tuliko vremeoa su né
imali, da barem Stuke sobom odpelaju.
Albanci pák su se uzbunili i da naplatiju
srbom, poéeli su je proganjati med pla
ninami.
Francuzi pák na glas sahtövaju od
englezov i rusov, da vekSo pomoé posleju
na Balkan. Francuzke novine tak pideju,
da do vezda na Balkanu s med saveznikov
samo trancuzi su vojuvali i od englezov
samo menjde éete su doSle vu Saloniki, к
tomu рак niti öve su né idle na bojno
polje, neg su ostavile Sarrail generala, da
sam vojuje proli tulikSnemo neprijatelju.
Englezi niti onda su né Steli na pomoé iti
francuzom, kad su pri Krivolaku vu jako
zloéesti poloZaj doSli.
Razmi se, da denes antantisti ravno
tak nemoreju napomoé iti Srbiji, как ne
moreju pomoéti Montenegri i Albaniji. Fran
cuzi se svrho toga jako srdiju na Engleziu
i Russiju. Med francuzi i englezi nastale su
velike neprilike, jerbo englezi s mirum odzaja za frontom hoéeju ostati i samo francuze tiraju vu ogenj.
Francuzke novine i to piSeju, da sad
nesmeju ostaviti Balkana, neg joS vekSe
éete moraju tam poslati. Ako antant sad
ostavi Balkana, onda céli Balkan nemSka
provincija bude i onda nemei odovud jako
lehko budo isii proti Egjiptomu.
Francuzi zahtévaju ako su oni véé
veliki aldov dali na Balkan, sad naj i drugi
savezniki da^ i naj pomoreju francuzkam
Cetam, drugaé je ili vu morje stisneju ili
pák se predati budo morale.
Englez pák opet takvo politiku tira,
da sad nemore vekSega Serega na Balkan
poslati, jerbo célo vojsku vu Egjiptomu bu
de nucal. Как se vidi, englezi su itak straho, da turéini i nemei vu Egjiptom budo
vdrli. Poleg toga samo svoju koZu éuva i
neée saveznikom na pomoé biti.
Pornalem se svi skupa budo posvadili.
Naprimer rusi véé zdavnja neCeju tuliko
krvi alduvati. kuliko su od poéetka bója,
jerbo pornalem previdiju, da céli boj samo
za Engleziu traja i samo Englezia hole iz
toga hasna imeti.

Zadobili smo célo Srbiju.
Denes véé moremo reéti, da savezni
austria-magjarski, nemSki i bulgarski Seregi
célo Srbiju imaju vu rukah. Kad je Monastir
propal, srbi joS su imali jeden vuzki falaéek zeir.lje, za koju su mogli reéti, da je
njihova, ali denes véé su i to zgubili. Zgubili su zadnje dva male varaSince Dibra i
Resna, vu Ochridi, koj varas na granici
stoji, takodjer naSe zastave se vijaju i srbi
morali su i odovud dalje beZati. Srbije néga
vise, samo Pasié minister more dalje senjati od velike Srbije. PaSié izbilja senja joS
od toga, s velikim i preStimanim glasom je
rekel, da Srbija je tam, gde je srbski Sereg,
on rezbiti i vuniSéeni Sereg koj sad vu AIbaniji i vu Montenegri med planinami bludi
sim-lam Ako je öve vuniSCene i male Cete
moéi za srbski Sereg derZati, onda istinu
ima PaSié, da joS je Srbia, ali mi neverujemo, da bi najveksi orsag jalen bil ovomu
orsagu to i od onih koji su vuZgali Europu.
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Od negdaSnje Srbije, koja ae je tak
poveksala vu balkanakim boju, níga jeden
falaCek remije, na koju bi PaSiC z.povedi
mogel poäilali. Vu Srbiji íiato drugo íivlenje ae bude aapoíeto, bez Karagjorgjevií
dinestije i bez PaSiCovoga kormana. Takvo
tivlenje akojim mi budemo nagradili Srbiju.
íz Srbije takvi glasi dohadjaju, da srbski
narod ne nucá vise Karagjorgjeviőe i jako
zadovoljno bade íivel vu miru bez Peter
kralja i njegve familije.
S ovom kaStigum koja je postigla Srbiju, né|e joS konec balkanekomu boju, jerbo joS imamo jednoga neprijatelja na Balkann, istina da vnogo ne raCuna med europeinskami driavami, ali itak i s njim se
moramo zraéunati. To pák Je Montenegro.
Savezni Seregi veC dalko vu Montenegri
hodiju. Zadobili smo Ipeka, gde su naSi i
savezni Seregi 80 Stukov, 40 automobilov,
nekoju jezero puSkih i svakojaCke druge
stvari zaplienili i dvé jezero Crnogorcov i
srbov vlovili. Betete Serege savezniki dalje
proganjaju. Pod Crnogorom veó se ziblje
zemlja. To svedoCiju oni lalijanski glasi koji
tak govoriju, da iz Cettinje veC se seliju
van banki i stanovniki vu Talijansku. Nikita takodjer je hitro betegen naslal i pod
topleSi zrak je zvobl oditi, razmi se, da vu
Talijansku.
Bulgarci na francuzkim frontu kre
Vardar vode lépő napredujeju. Bulgarci
dalje prog mjaju francuze, koji podjednoma
retiréraju, barem svaki dan fnSke francuzke
Cete dojdeju napomoC, ali veC niti nikakvi
franenzki Sereg nebude mogel bulgarce i
saveznike zastaviti. Vu PariSll SU jako straho,
da naskoroma budo morali Saloniki grCkoga varaäa sprazniti i ostaviti tak, da vise
oigdar nebudo vuujega dosli.
Kai bude sad Srbiium ?
Na ovu pi. .
,_' - ■ |л_
tanje nam jeden bulgar.ki mimsler da
OCIgOVOr.

da s ojom ravno Uk Ireba deW. как
ий « и .«en«,
Austria-Magjarskoro ili a Nemikom. Antant
s n.j«k.im и brojom
na Bilkano néje portig*! * '0Í ° f t j ? 1£
Dopeij.u d»».
niü brbiji néje möge! p ° » ^ i , mii pák to ^ ^
^
Ttalce Mark.
néje mogel preréCiti, da nemei odprti put
Gefratw.
dobiju do KonälanMDapolja^Tahjani akoae
------gjaatriju, da oni budo vu Albaniji hranii
_
M a n ifestu m m o n te n e g r o v e a podpirali srbe i montenegrovee, taKoajer i n o m одк^а je svojemu puku mamfestuma
one begunce, koji su sím vuSIi.
poslal vu kojem govori, da srbi su presil2а Sarrail generala pák piSeju, da ako jenj bj|j vu Montenegro dojti, sad skup bunjegov stopetdeset jezer veliki Sereg hitro do s|aVno vojuvali proti neprijatelju Antant
pornóé ne dobi, i njega budo savezniki vuniS- je 0beóal, da dosta stroöka bude vu Montili k tomu pák niti hrbet mu je né vu tenegro poslal. Montenegrovéanom pák je
segurSCini jerbo né se moói vu GrCku i;a- du2nost sad 9vojom srbskom braCum od
ufati, koja svaki dán lehko k neprijateljem brega> do brega vojuvati tak dugó, doklam
stupi i onda svi oni Seregi, kője je antant Sp0mocjom preobladaju neprijatelja. Nikita
Па Balkan poslal, pogubleni su. Za GrCku nadal|e tak govori vu manifestumu, da nazemlju, tak veliju talijani, napré znamo, da zadoje itak Montenegro bude ov orsag vu
Vu prvi priliki sklopila se bude s neprija- kojem se neprijateljski Seregi spotereju. Niieljorn.
kita bude videl, kak se Io ravno nebude
Vun svega toga, mi smo zadovoljni, pripetilo.
da naSj j savezni Seregi iz та р е zbrisali su
— R o m a n ia id e z a g r e k o m p elg rbiju j denes Peter kra|j j njegva familija dum# Ruskj korman poruCil je Romaniji,
néma lu|iko vu grbiji, kam bi si glavu da naj se nikaj ne p|agj svrho toga, da na
prehitil. Bog je kaStigah ovaj orsag ali i granicti spravlja soldaCiju. Zatem je ruski
kralja, boj je takodjer veliki zrok bil toj korman 0d romanskoga kormana zahtéval,
gtrahovitnoj borbi.
da naj pusti prék Romanije ruskoga Serega.
-------------ÍRomanski korman néje odprti odgovor dal.
_ T хтл ттп Г! л о
Sad Je ruski * °rman oSlro ] trdo zapoveIV A J J Lj jN UYUI j A : '
dal r0manskomu kormanu, da odmah odj prti odgovor da. Nato je Bratianu romanski
P n y H r a v i 7 b o in n o 1 n o lia
m:nisterpredsednik odprto odgovoril, da tak
J ö 4 J *
bude se drSal, kak grCki korman, tojest nepi§e junak Hsta
Pod ceearskom rukom
dopusti, da ruski Sereg prék Romanije ide
jz bojnoga poija,
Pet mi bratov stoji,
nad Bulgariu.
Svojoj miloj dragi
Neg se niti jeden
|
R i ‘ як nnd hm a np 11ÍTÍO to naDDimo ga poSilja.
Od smrti neboji.
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K srcű'si'ga deni,
vú Ruikim *»g»,VU
— S t a r e b o ll d o la z e p o n o v n o k a d a
P.k ,i griLa
s.in
« bori
se vr'|en,e m,Jenja, jer t.jelo je Ceslo vrlo
Ond. o»»k idehni:
Proti ruskom »ragu,
oejetljivo kod promjene vremena. Mi preporuCamo za brzo otslranjenje takovih tieles, h , » ij. tebi goiub,
H..ija budi Bog„,
nih boli i uluga Fellerov. .Elza fluidt 12
Kaj si listek pisai,
Kuglje probal nesam,
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Pak nie nesi z svoga
Xego druge muke
! boca Salje franko za 6 kruna Ijekarnik E.
— Kai se bude sad Srbijum zgodilo
sröeca izbriaai.«
Sve pretrpei jesam
V. Feiler, Stubica centrala br. 124 (Hrvatska).
veli minister
od toga je sad joS pre zaMi preporuCamo ovo dobro boli ublafcujuCe
ran se spominati, barem je istina, da one
Hotel sem tizda^a
Vkaniii .e nesmo,
aredstvo,koje je od mnogih lijeSnika prevlade. kojih se tO tlée veC SU se med SO
Listeka pisati,
Bogu hval.ia budi!
n o r ilé e n o
u v ip k II kiií<. II n r in r p m i imati

* j.
mi v Se zndobleno Macedón ul nebudemo u
ruk puatili, takodjer niti ona méetaod stare
Srb je, koje starmskl kontraktl, как je konS
tantinapoljski i ätelinovi. nam btilgarcom
odredjujeju. To na nikakvi nsen nesme se
do pustiti, da bi Srbija i nadalie bimila
svéta i svakojaökim krvolokom gnjézdabila.
Mi smo postigli svoj Cili, kad smo vuniätili
Srbiju i Macrdoniju oslohcdili od srbskoga
jarma. Denee je stem prestal on nelerpeCi
polofcaj. kojrga je btikareski kontraktus zrokuval N^ravno zato smirum buderno pripravni lak dugó. doklam svi
na* neprijatelji pon zieni nebudo. M*d
Bulgarium i
GrCkum néga nikakvoga kontrakta, ali ravno nebi bila
nikakva Cuda, ako bi se ove
dvé driave sdobra naravnale. GrCka je nentralna i tak ostane nadalje, to рак je nam
ravno dosta, vise niti nemoremo zahtévati.
Ravno tak sloji polocsj i s Romanium
Talijanske nov.ne pak serd to piSeju,
da kaj bude
sad anlanl napravil. kad su
savezniki zavzeli célo Srbiju i srbskoga Serega so iz orsag* vun pretirali. Pilaju na
dalje ali bude antant volju imel po zimi
boja tirati vu Albaniji i ali je sad Bulgaria
véé zakljuéila bója, kad je svoj cilj postigla,
tojeet Macedón U zadobila. Veliju ove növi,
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ne, ako bude Bulgaria dalje boja tirala, on-
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Kak smo Se reriin
Mesec Itinnajsti
f
4 J* ne“ r' m
s
ah nik.j . .
Jos su miada ijeta,
Bude Bog dopusti!
V lm " " “vflaJog bu doglo vrSme
i ta veika zeija,
(!rag»
Naifk k 1еЬ' в"'“Med nami leceju
*rapneii, granati,
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Ni je mu.ka misül
Denes leto dana,
D. » « b.d. ьик.
Po hrb.u Pod«„a.
Ru„ bi ,e »di
v Budimu setati,
Ali predi nj. .taii
MagJlr,kl soldaUNejdeg dalje muska,
Od Karpata brega,
Tam budeg ti nagei
Cm,ora ’ ,ojeia'
Vu Karpatih jesu

ai se neb°jimo

Visoke planine,
Tam smo ruse zbih

Samo daj nam Bote
Ovak dovräiii,

Teiaki su dobri
Rusineki soidati,

1^™£,,^ и . '10кГ0
Domovinu svoju
Svaki verno brami

Ai je samo dotcas
Moreju nucati,

u !*,, p,k“

M^kiTunVi*11

Draga majka moja,
Ka si
r0(li|ai
Za Ferenc Joiefa
Gori odhranila.

Onda muska beü
Naznj bez pameti,
Za njim рак letiju
Srapneli, grarati.

r . i . T i , T o d ” dp: . pr ; , i “ d
Blago Ijerajuie sredslvo kője Seludac jaóa
9U Fellerove .Elza pilule. 6 kulija franko
_
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-J e d e n m .llju n v o jm k a R a d o s ] lavov bulgarski
mmisterpredsedn.k pred
)ednim novinarom tak je rekel. da antant
Seregi vu jako zloCestimpoloiaju
su na
j '3 ,lkanu
u ' za kratko ' réme vu GrCku zemllj e
a^,snu*1
Pak se
Pr,Pe ’’
° nd;i 1
se mora na nekaj odluéiti.
;Mi smo né straho i dobro znamo, da tabor:l »d ob ili budemo. jerbo denes veC jeden
milljun vojnika imamo.
— S m rtn i s e r e g . Glas je doiel, da
9Ve one 9rbske ^eriske, koje su nekoga vu
boju zgubile, skup su se zdrufcile i napravile su jedno diviziju zu koju veliju. da to
bude smitni §ereg. Sve su preseglr, da sréb” 3i *vertij« svrho onih, koji su vu ovim
boju smrt podnesli. Do vezda je 38.5 te nskih preseglo i stupilo vu ov Sereg Vodja
jim je Marinovié 2ena,
koja je mu£a zgubi!a pr! SHbica- S''r,'K
i* P0(1 soldackum
komandum. Svaka fcenska takvi uniform
im a * как peSicki soldali. Imaju puSku, ré
volvera i bajonettu.
|
__ 7hil5 с
«ел
,, OoriUi Iz
— t.DMl SU TUSC VU PerZIJI! Konstantmapolja piSeju, da perSianCani na-

!
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valili su se na jeden ruski Sereg, kojegasu
— F ra n cu zk a krv na Balkanu.
Ял taboraka poiia goiovi km•
jako kervavo dirom razbili. VeC как jezero Francuzke novine odtro su po6ele zahtévati véréi ал napiaom, takodjeri ТА BOR8ruskih mrtvih je ostalo na bojnom polju, od kormana, da odmah naj dtmo spravi is KE KARTE ae dobija kod Fiaebei
dragi su se fiirom rezbejteli, nekoju stotin Balkana. francuzka soldaCiju, jerbo poleg Küiőp (Strauaz Sándor) kmJiiaricL
pák su njih polovili.
GrCkoga* sdrfianja, jako vu zloCestim polo- Ciena* karért—2 ML — tnboraka
— P ri Plevlji i B era n i zbili su *aíu su ta,n francuzi. Pifieju dalje, da fran- t a r in — 1 M L
m o n t e n e g r o v c e . Vu görzki grofiji talija- cuzi nesmeju za Balkan krv prelévati, jerbo
ni opet su poCeli bez svakoga hasna fitur- Nemfiki orsag naprotuletje strahovitno offenP é s tn ü ,
V O ttiiÓ h il
mali. PoCeli pák su navaljivanie pri Osla- z*vu bude zapoCel na zapaduim bojnom
•
Viani, Monte San Michelu i San Martinu, P0,iu > оп^а svakoga vojnika doma bude*
Minulo bü léto devetsto petnajsto,
svigdi su je nazat zbili. Pri Tolmeinu su mo nuca*i- Balkan néje toga vréden, da
Ar se pevehoulo to cvétje jesenako.
nekoje neprijateljske fiance i jarke prevzeli francuzi tam prelévaju svoju plemenitu krv.
i stem su
zjednaCiR Va juínim TiroIpek i D jakova. Sluzbena prijava
lu talijanski kanom strélali su lavaronei i decembra 8 ga : Od Polevje na poldan zbili
révai poziciju, ali nikakov kvar su né nap smo montenegrovce. Od Berane na sever
Malo Medjimorje dalko j e od mene,
ravili.
nafie Cete dofile su do montenegrovskoga
Vnogi mladi jumik ostavil j e tebe.
Od Plevlje na zapad stojeéih bregov 8'avnoga Serega na kojega su se odmah
pretiraii su montenegrovske bande. Od Be- navallle Opoldan Sturmum smo zavzeli pri
Ar ovdi vn0g0ga nagla smrt zastigne.
rane na sever montenegrovsku lévő krilo Suhodo'ni montenegrovske fiance Od Novi3U nazat stisnuli. Vlovili su dva oficire i je- Hazara na ishod vlovili smo 1300 srbov i
Polje i planine puné temne megle,
zero montenegrovcov.
montenegrovcov. Od Ipeka na ishod vCera
Ar creijih nesvéti mesec, niti zvézde.
о si.is
. .
. ,
.
su velike bilke bile Neprijatelja sveposud
„
,
.
.....
,
M i* h ?
le d n o s r b s k o m o t o r 9mo nazat zbj|i , 6 älukov smo zap|ienm.
H dju Naáa jedna pod vodom phvajuCa Deoea vjutro u!azili smo vu lpeU b'ulgarci
mor“ m°
ladja tam, gde se Dr.na vu mor,e stéée
k 8U zavze|j Djakovu
■.
pnjela je jedno srbsko motor ladju na
J
/vas sö oapeijaii vu ьепзки zemjjicu,
koji su trideset srbi bili spuäkami i s Ce
- S la vn a bitk a na m orju . Decembnas » oshül vu
tiri ätuki. Ladju su vu Caltaro odtirali.
ra ő^a Novara zvana naáa ladja i nekoja
Jedne va
druge vu
,
__ N őve b itk e na d o b e r d o i liniii 'orPe<^° ' acHa pred San Giovanni di Medua
Tretje pák v Tirolsku braniti granicu.
, , „
B1, __________ ;; . . .
* u ‘ |potopile su tri velike i dvé male paroladje,
Jeden dan su samo neprijateljski fituki tiho , .
.
... .. . ..
i ut .
.
__
.. t ,
. . л
. л;
Г.О i . nnaA к 'iü La r x . . n ,
takodjer pet velikih í vifie malin vjeternin
Komu su póznane tirolske planine?
b" J a a n , nl , ° "
£Gorza d0,1||adjih kad su ravno vnogo municije Stele
su
medjimurske sine.
poCeli su íz átukov strélati nafie pozicne.
\ •
... . ,
, ,
3
.
polUm p.k su peäicte na ilurmu Uráli

&
1 Д “ Тим»
^turmu iäli na proti Monte

V ;“ a ^ ^ I ^ 'b r e g a *

na M T e'ladje'd v.^ li

» T " .if * “

l<" "* -

San Michelu i ! m0g l naprdVUl*
proli San Martino Neprijatelja kervavo su
Né daleko VaraÉdiner zvana nafia ladja
nazat zbili. Sve pozicije smo nadalje zader-; pak je potopila Fresnel zvano irancuzko
Ы\. Neprijatelj opet veliki zgubiCek je imel,;pod vodom plivajuCu ladju Zapovednika,
najmre pak nafii Sluki su vnogo talijana jednoga kap:laoa i 26 marinerov pak su
zaklali, kad su retirérati morali.
vlovili. Jedna druga nafia menjfia ladja pak
O ch ríd a i D em irkapu. Na Balkanu ie ioS novembra 23 ga potop!la dvé talisad jofi bulgarci ZereCi bo j t raju proti Iran* janske ladjt, koje su vu Brindizi municuzom i englezom. Na srbskim fron.u u l , ciju pelale. Na jedni ladji su tri Muki bill.
ZH1 su vu Ochridu Ndfrancuzkmi eijglezkim
_ N epu stiju prék R o m a n ije ru se.
frontu bulgarci zbili su neprijatelja i zav jz (j0broga mesta pifieju, da romanski korzeli su vu Demirkapu kolodvora. Od Stru- man n0Vembra 28 ga vu jednim zanisniku
mice doli bulgarci prijeli sustoCetirinajst eng n{í2,)anie je dal ruskomu kormanu,‘ da na
lezov i zaplienili su dva stuke. dvoja mu- „jkakvi naCin nedopusli rusom prék Romanicions kola i jedno maSinpuSku. Bulgarci inije jti proli Bulgariji.
S iedn-m pntum
daije proganjaju francnee i engleze, koj. s u ; nazvesliIi FU mskomu kormanu. ako bi pak
jako vu hudim poloíaju, jerbo med bregi p0d siloma Steli to napraviti, Romania je
nemoreju je hraniti i munic;ju jim voziti. presiljena s orufijem se proti lomu braniti.
Francuzi i englezi svaki dan dobiju frifike Romam,y dosta se jaka Cuti. da to mogla
Cete napomoé, ali zMo nemoreju zastaviti bu(Je prepr^jti.
nepriiatelja
— S t o zn a o d n jih ? Ako gdo zna
ь и 1
Je Po r u c *^
У
hr ic ™ Dndkovics Antonettu. za Dudkovics Jot Bukarest., p.Seju da Srb.a
na **be|t
„ j dve ki, r i . Irmo | Gertruda. “

Jí™ ° m<:n- " " ‘ d í in ./íc e ЛкЛ./о,

" *“

■ ”

Dragi roaitelji nemrem vam pisati,
Nedaju nam mini tuljanski soldati.
varasinec med ™*nim oorami
Magjarski soldati njega obzécali.
Premenil je farbu oh tej kamen sivt,
Ar je vnogo tőlo pokopano ordi.
p Ä .
Z h r isa v a ju

su ze

Gda g la sa

d o b iju

zen a

i d e cic a ,

o d sv o je g a

.

o tc a .

, f

к. а^ . е

tu 8 avaj ! >

Zii m e

Ar j a

v sv a k im

o g n ju

™ lo stiti,
veren

m oram

> iti.

Nasega orsaga kurunu braniti.
Denem pero dőli, pak lista zatvaram,
/ domace sveskup ja lépőpozd^avljam!

“

”

.“ Г

S z. J . vojnik.
_____________________ _
~

^ “ vala
J 9i,d
ist*ikoji
bjegunci z Taljanske granice U re d m k o v a p osta .
. ava, k.,| je Grej poru i
. g!nek Да na znanje 2upnom uredu u Dékánsied.sc pf.mc- smo op.t Jobili:
Roman,j, : Male drteve jako se moraju Pf j fa,v„ (P)eb4n!s h iw ,M Dékánfalva)
i ) P«.m. ranjcao*. vojnik. (P. M. Drávaóhid).pc.2ltl, da ne uzbuniju Eiiropu, jerbo \U laKVI
#
ma je dobra. S popravkatni bmle izlazila.
polofiaj dojdeju, da one platiju Céloga strofi- !
=— =*= --. ■
*
»
=
2 .) Pozdratr iz bojnog polja. (T. M. na bojno-n polju.
ka. To je ,,;,a vélik# falinga svrho koje sad
_ a t E D J i M V B S K ! K O Í .B N D A * " “ к * * * * , , ,
...
.
______
q ,
3 ) lz Julnog-lirola. (G. iz Muracsánya, na bojnom
öruia terpell тога.
p r e s i u p n o I jc t o li tl d , С ёп я SO M L polju.) VaSa pösma je dobro elo>.ona. Izlazila bude. I.?po
Ako bi Romania se vu antant zméftala i д-0у ^ tom n Jos 1 0 M i e r o v p o s le z a ьпо od vas, da ete nam vu vasrm lietu jeden tiroUú evei
ravno tak bi lehko shod la. как je Belgium Jp o $ t „ 9 ( t a k s v e g a s k u p a 0 0 M i e r o v ) posiaii, koj tam na visokih pianinah raste. Po magjarski se
' Srbija. svrlio toga Romani* ja odluiil», e .
orep „ s t i d o b it! k o lc n d n r n .
m
da do konca boia neutralna ostane. ako I« /fuA- e r e ir e i j e t o , i l j c t o s s m o s e zu- ll(mo ^Ysp'hCs'flnje Jokojnih dobrih prijateijah. (V. A.F.
nisei nebude bantuval.
rlii, tin s k im p rerli t/obiie va r a k e Vidafalva). Malo je preduga. Izlazila bude, ali nekoji verSi
— E nglezi su za v z e li M ilos gre- M e d jim n r s k i k o ie n d a r . L / e to s Jo p a - budu izostati morali.
kosa o t o k a G-fki stauo-niki izvanredno I
ov
a e k é i i sx u n
uzbunili, Kad
p o cii, da englezi
p
rip
ovea
tibp a n o a lik e o d h o j a . t a anlge pPsraP,
ole n
posvojili ,sL; na Égéi morju M iO; zvanog'l k o d j e r * o d b o jn s e v n o g o m o t e * tali. Budemo vre i od njih glas dali.
grCkoga otoka Poleg toga otoka sad ne-1in ti. D o b iv á s e p r i iz d n t e ijo m : t i S pozdravom! (M. Jj
moreju grid f no morju mkakvo trgovino s e b e i FiU iip (S tr n u s z S á n d o r ) k n jitirati
I t.n ri ft C s á k to r n y a .
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H e p p W e W s iir i

GABONA ÁRAK/CIENA ZlTKA
M ÉTERM ÁZSa “

.M

К

RMcl-ullo Ilii Iroj 18. polei Кг«1|ет«кода tud«.

B ú z a .....Páenica..........................36 —
R o z s ...........H rÉ ..........................28 —
А г р а .....JeCmen..........................28 —
Z a b ............. Z o b ..........................28 —
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 26'—
Fehér bab uj . . Grah b eli.......40'—
Sárga bab . . . . Grah Éuti....... 40'—
Vegyes bab . . . Grah zmeáen. . . 40'—
Kendermag. . . . Konopljeno seme 50 —
Lenmag........L e n ..........................50 —
Tökmag..KoSCice..........................85'—
B ükköny.G rahorka...................... 30'—

Ima takaj trgovinu If AD ili
od najbolse vrsti T firU fli
Koji treba zazidanje, moze ga
dobiti u svako dóba doma pri
njemu uz najfalesu cénu. Koji
treba cell vagon dobi vapno
cistofal. Trzi cépanoga suha
bukóvá drva i lapora na vagu.
668 108— •

I mi "

.............................................

Jótékonyságot
gyakorol. La a kará
csonykor megjelenő

Lukács Lajos:

Éáesanyám
a táborban
című könyvét megveszi
mert annak jövedel
f

mét az itteni Vörös
keresztegylet kapja.

\

Fűszer- és csemege flzletünkbe

I
I

kát segáá ás
kát elárúsltáná
felvétetik. Ajánlatokat (le
hetőleg bizonyítványokkal
ellátva) kérünk Stráhia

Minden kötetet hirlapilag nyugtázunk. Elő
jegyzéseket elfogad:

Fischet F. (Strausz Sándor)
könyv- és papirkereskedése Csáktornya.
■ I-------------------------------------------------

—

Testvérek Csáktornya.
Az ily üzletben gyakorlati jártasság
gal biró nők előnyben részesülnek.
....... .............. - ■ •

-
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K iadó lakáé!
Zrínyi-tér 5. ez. házban
négy szobából álló lakás
“*1-3mellékhelyiségekkel együtt
1916. ápr. i-től bérbeadó.

Ő z\>. D r . K r a e o v e c z n é

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY!
Alulirt kir. közjegyző ezennel közhírré teszi, hogy Heilig József kereskedelmi
ügynök Csáktornyái lakos által 281 sz. alatt Bilcar i Bjedow Knini czégnek eladott,
de ezáltal át nem vett, a Csáktornyái tárházak г.-t.-nál T. c. H. C. 1— 60 sz. alatt
elhelyezett 60 zsák 4252 kg. kosztarika kávé. az 1875 évi XXXV11. t-c. 351 illetve
.347 § ai alapján a Csáktornyái tárházak г.-t. raktárhelyiségeiben folyó 1915 évi
deczember hó 28-ik napján d. u. 3 órakor megtartandó nyilvános
árverésen, a legtöbbet Ígérőnek egy pártiban azonnali készpénzfizetés ellenében közbe*
jövetelem mellett eladatni fog.
Árverezni szándékozók kötelesek az árverés megtörténte elölt 2000 korona
óvadékot eljáró kir. közjegyző kezeihez letenni.
Csáktornya, 1915. évi december hó 6.

Dr. ISOÓ VICTOR,

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán

kir közjegyző.
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