
XXXIII. évfolyam, Csáktornya, 1916. január 9-én. 2. szám.
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ZRÍNYI KÁROLY.

Anglia utolsó mentsvára.
Szaloniki görög kikötőváros most a há- 

bora és Europa történelmének központjában 
áll. Különös sorsfordulás következtében oly 
nagy jelentőség jutott a Keletnek, aminőt a 
háború kezdetén senkisem sejtett. Legelőbb 
Oroszországban, később nyugaton, majd meg 
Gallipolin várták a döntést.

A háborúnak Szalonikibe történt áthe
lyezése persze nem az antánt hadvezérei
nek elhatározásától függött, ök az esemé
nyek egészen más alakulásáról álmodtak.

Ha Venizelos igazat mondott, úgy nagy 
dolgok készülődtek, óriási hadseregeket a- 
kartak előteremteni, hogy Szerbiának segít
ségére siessenek. Az antánt diplomatái szé
dítő számokról regéltek, letagadták a napot 
az égről és erősen bíztak abban, hogy Gö
rögországot épp úgy hálójukba fog)ák kerít
hetni, mint annak idején Szerbiát és Bel
giumot. Időközben azonban más határozatok 
érlelődtek meg. Bulgária feleszmélt és Ma
cedónia meghódításáért szállt hadba. Az an
tánt segítő csapatai elmaradtak,Szerbia ösz- 
szeomlott és a megvert franciák és angolok 
sietve menekültek Szalonikiba.

Görög földön kísérlik meg utoljára sze
rencséjüket. Görögországgal úgy bánnak, mint 
meghódított tartománnyal. Az antantcsapatok 
tömegeiben egészen eltűnnek a görögök, kik
nek nyugodtan kell türniök az idegenek ga
rázdálkodásait. Hasonló kíméletlenségre nin
csen példa.

De téved az antánt, ha azt hiszi, hogy
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a Szaloniki expedíció az ő javára billent
heti a háború mérlegét. A Szaloniki jelszót 
Anglia adta ki. Kitchener ennek az ötletnek 
a szerzője, s ő az, aki — nem törődve szö
vetségeseivel — egyre arról töpreug, hogy 
Anglia elvesztheti Egyiptomot. Szalonikiban 
tehát kizárólag Anglia érdekeinek megvédése 
forog kockán. Hogy Franciaország emellett 
elvérzik, az egészen megfelel Anglia szán
dékának és kedvére való az is, hogy Orosz
ország elvesztette minden reményét fekete- 
tengeri aspirációinak megvalósítására.

Az angolok ügye most kerül döntésre, 
s ők nagyon is fel tudják fogni annak a 
jelentőségét, hogy Törökország most újabb 
hadseregeket állít ki a porondra. A Kelet 
ébred és Törökország megértette misszióját. 
A törökök régi szellemi és fizikai igazság
talanságokat akarnak kiigazítani, különösen 
azt, hogy Egyiptomot angol zsarnokság alatt 
tariják.

Egyiptom az emberiség bölcsője. Itt 
nyugszik rejtélyes szimbólumokban minden 
emberi kultúra gyökere. Szaloniki az ango
lok utolsó vára A benn« és körülötte ki
fejtett akció körülményessége csak arra való, 
hogy elrejtse, leplezze azt a rettenetes aggo
dalmat, mely az angol agyakat marcangolja, 
s mely már arra vitte az angolokat, hogy 
a háború előtt lehetetlennek tartott védkö- 
telezettségi eszmét megvalósítsák.

Ami az önkényesen megszállt Görög
országot illeti: az hallgatás. Viselje türelme
sen fájdalmát! Hiszen Anglia életéért küzd, 
amelyet könnyelműen kockára tett.

Jól van hát! Sújtsa Angliát a kardunk,

döfjük a szívébe, mert Anglia kutforráea 
minden bajnak és okozója ennek a példát
lanul véres viaskodásnak.

Hol a boldogság?
Mióta a világ áll, mindig ezt kereste 

az emberiség.
Mióta a gondolat öntudatossá vált, min

dig ez volt egyik tárgya.
Mióta a szív elsőt dobbant, mindig arra 

vágyott, hogy boldoggá lehessen.
Nagynevű bölcsek még nagyobb buz

galommal igyekeztek e kérdésre felelni, s 
mig közülök némelyik a föld sarába sülyedt, 
levetkezte emberi formáját és állattá alja- 
sült, hogy boldog lehessen, addig másik még 
e töldi sárfészkét, testét is elvetette magá
tól, mert abban látta boldogsága gátját.

Tévelygett ez is, amaz is.
A világ fölismerte, hogy nem iz igaz 

utón keresték a nagy titkot, ami után mil
liók szíve sóvárogva repes és nem követte 
Őket a téves nyomon.

Voltak, akik a hit szárnyain Istenhez 
fölrepüíve magasztos érzés isteni ihlettségé 
ben szentül hitték, hogy boldogság e földön 
nincs, csupán az égben, hol Istennek ke
gyelme saját boldogságát megosztja azzal, 
ki vágyva keresi. E föld csak próbahely, 
melyen, miként vítézlő daliák a porondon, 
a hősiesen küzdők jutalmáért kell, hogy 
sikra szálljunk. S mert e harc kell, hogy a 
bűn fészke, a test ellen kivívassék, megta
gadták mindazt, ami testi, az anyag közt 
egyedül a szellemnek törekedtek élni. Pedig 
hát a halnak kopoltyut, a madárnak üres

Sielec . . . .*
Irta: Kelem en Feren c.

Nádfedeles, apró kis házikók, melyeket évti
zedek alatt költői rendetlenségben sárból, gallyak
ból tákoltak össze hosszú hajú ruthén benszülöt- 
tek, — egy magas, fából épült templom kerek, 
alacsony tornyával, mely itt úgy válik ki a ron
gyos emberbarlangok sáros tömegéből, mint va
lami büszke tölgy, rothadó cserjék közül — kőból 
épült rendes iskolaház, az egyetlen járható utca 
mellett, melynek nagy széles ablakai úgy néznek 
le a njomorúlt ruthén kunyhók alig felismerhető 
nyilasaira, mint a felvilágosodás fényes szelleme 
a még alig derengő emberi értelemre — termé
keny gyümölcsfák fonott kerítések között — em
berekkel együtt élő szép okos állatok s az állatok 
közül alig kiváló, csúnya, buta galíciai ruthének 
— ez Sielec í

Valamikor régen, talán száz vagy még több 
évvel ezelőtt ismeretlen tájakról vetődhetett ide 
az a művészilelkü ős ember — ruthén, ki ezen 
a lankás, szép domboldalon, melyen ma Sielec 
galíciai falu terül el — felépítette első sáros kuny
hóját. Azóta sok-sok új kúnyhó épült ide, de az 
élet ugyanaz volt, mint az első bevándorló idején. 
Kmberek születtek, meghaltak, régiek helyett újak 
jöttek, de az élet, a mindennapi élet. az mindig 
változatlan maradt. r Kultúra, civilizáció nem há
borgatták a népet. Évtizedek hosszú során át za-

*A varasdi IC. sz. gy. ezred híres 1915. febr. hó 28-i 
utcai harcának színhelye.

vartalanúl élhették itt az emberek a maguk meg
szokott, csendes állati életét. — — — —

Kgy szép napon azután, mintha megmozdult 
volna a föld. A jámbor, vakbúzgó ruthének szá
zával ömlöttek a cifra templomba s mise után 
suttogva, halkan diskurálgattak a templom udva
rában. Kitört a háború . . .  Az események roha
mosan követték egymást, s egy ködös, szürke au
gusztusi hajnalon büszke katonák masíroztak a 
sáros falúba. Pár hét múlva újabb katonaság ér
kezett, de ezek már onnan túlról jöttek a Zbrucs 
folyón keresztül Muszkák voltak. A falú békés 
lakói álmélkodva nézegették a cifra katonákat s 
félve, remegve rejtegették dolgaikat előlük. A na
pok teltek s a harci zaj, mely az első napokban 
megremegtette a sieleci agyngvityillókat, mindig 
odébb állt. A sieleci ruthének nemsokára ismét a 
legteljesebb békének örülhettek. Esténként, szép 
szerelmes nyári estéken kiültek a ruthén lányok 
a pázsitra s szőke muszka legények suttogtak a 
fülükbe szerelmes hangokat. Az öregek csendben 
végezték békeidőbeli dolgukat, a fiatalok pedig el
mulattak a melankolikus muszka katonákkal. Idő
közönként nagy orosz csapatok vonultak át a fa
lun, az emberek megbámulták őket, a kis hamis 
leánykák csókot integettek feléjük s aztán megint 
szent volt a béke és nyugalom Sielecen ! Hónapok 
teltek el igy; az illatos gyümölcsfák a fonott ke
rítések között már rég elvirágoztak; leveleiket a 
fák régen elhullatták: a ruthének a krumplit is 
betakarították s a napok is rohamosan megrövi

dültek. Sielecben elmúlott az ősz, a bágyadt nap
fény utolsó sugára is rég letűnt már s beköszön
tött a galíciai havas, hideg té l !

A ruthének bedeszkázták gunyhóik észak felé 
eső ablaknyilásait, szalmafonatokkal körülvették a 
hideg ellen érzékeny faházikókat, behozták szo
báikba a kicsi borjút, meg az apró malacokat s 
aztán igy elkészülve berendezkedtek: a nyugodal
mas, csendes telelésre. A háború hullámai messze 
csapkodtak már s valahol a határvédő Kárpátok 
taréján harcolt egymással a két ellenség. A jó 
öreg sieleci parasztok már régen hálát adtak a 
görög katolikus Istennek, mely őket oly szépen 
megoltalmazta a háború borzalmaitól. — —

Már hetek óta zuzmarás, fagyos hideg tél 
volt, amikor a jámboran telelő sieleciakat hirtelen 
otthagyták a muszka testvérek. Februárban aztán 
megint jöttek a nagy csapatok, hosszú-hosszú 
muszka kolonnék, csakhogy most már nem be
felé, hanem kifelé tartottak, oda, ahonnan azon a 
négy augusztusi napon beözönlöttek: a Zbrucs 
folyó felé. Napokon át hömpölygött visszafelé az 
orosz áradat s az együgyüen bámészkodó ruthén 
testvérek már már azt hitték, hogy vége van tel
jesen a háborúnak, amikor egy fagyos, februári 
reggelen Stanislau felől nehéz ágyuk dübörgése 
hallattszott s a távolban előre rohanó huszárjár
őrök lovainak ritmikus dobbanását vitte előre a 
szél. Sielecben gyanakodva, félve, megrémülve kér
dően néztek egymásra az emberek s aztán bele- 
bujtak rongyos házikóikba és néma megadással 
várták az eljövendőket. Leikükön a bizonytalan.
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szárú tollat, az embernek testet adott az 
Ur, hogy az a vízben, ez a levegőégben s 
im ez az anyag közt rendeltetése szerint 
éljen és élni tudjon. Mit Isten adott, telje
sen elvetni, mint fölöslegest, nem szabad, 
hisz Istennél bölcsebbek nem vagyunk.

S mert ezt tették, e földön csupa gyöt
relem és bánat és szemernyi boldogság sem 
jutott osztályrészükül.

S a nagy tömeg ismét elfordult és más
ban kereste a boldogulást.

Átcsapva az ellenkezőbe, voltak, akik 
csupán a testnek éltek.

Élvezzünk — mondták — az élvezet 
a boldogság! Rajta hát, megtenni mindent, 
ami élvezet, amit érzékeink csak kívánni 
tudnak, amit gyarló testünk felizgatott vágya 
vadul megragadva megnyerni óhajt! Le min
den fékkel, szabad folyást a test indulatai
nak, hogy boldogaknak mondhassuk önma
gunkat !

S a test megkapta mindazt, amit kí
vánt. De ime a nagy vágyban önmagát 
emésztette és csakhamar vázzá vált, ínsé
gessé törpült és mig tombolt az élvezet 
tengerében és kéjelgett annak íölkavart hul
lámain, addig a lélek, ez a nemesebb rész, 
ami az embert emberré avatja és amit most 
akarva oly durván békóba vertünk és meg
szégyenítettünk: felszólal és undorral tölt el 
önmagunk iránt.

S az elfáradt, elnyügözött test, a vádló 
lélek megszégyenítő szava és a szív busító, 
kinos érzete mind azt mondják: ember, te 
tévelyegsz, nem ez az ut, melyen haladva 
boldogságodat egykor elérheted.

Hol hát a boldogság? Melyik ut vezet 
hozzá? Avagy nincs egyetlen mód, hogy 
boldogak lehessünk és minden törekvés, ami 
arra irányul, téveteg és badar és célra nem 
vezet? Mi hát az élet czélja, ha nem a bol
dogság ?

Mióta a világ áll, mindig azt kereste 
az emberiség. De legtöbben olyan utakon 
keresték, melyek oda nem vezetnek. A bol
dogság nem kívülünk, hanem bennünk la
kik — lelkünk támasza és dísze, szívünk

ság szorongató érzése ütött tanyát s az egész fa
lún elterült a lelki depressziónak az a nyommasz- 
tó, fulladt levegője, mely nagy zivatarok előtt szo
kott jelentkezni.

A vihar csakhamar kitört s egy hideg, téli 
vasárnap reggelen erre az unalmas sárfészekre is 
rászabadultak a háború gonosz fúriái.

A végzet a jámboran éldegélő ruthénekre is 
ráborította a maga gyászos lepedőjét.. .

Sielecre, e csendes, buta kis falura leszállt 
az ítélet napja s a kegyetlen Halál ezer ökölcsap
kodása vérbe borította ott a templomot, az isko
lát, a családi szentélyt, a bölcsőt egyformán.

Emberen, állaton, öregen, csecsemőn végig
nyargalt a véres enyészet s füstölgő házikók üsz
kös romjain, vérző állatok, elhaló emberek fagyos 
lehelletén át rezgett a háború pusztító szellemé
nek vészes suhanása. — Borzalmasan sötét képek 
nehéz árnya élled fel lelkemben, egész valómat 
megremegteti ennek a rettenetes vasárnapnak vé
res emléke s mégis oly kedves nekem e nap, mert 
a tűnnek, a pokolnak, a megsemmisülésnek és 
púsztúlásnak ez ördögi lángjai közül csap fel ma
gasra ezredem dicsőségének fényes lobogója, mely 
azóta országszerte meghozta az elismerés és di
csőítés babérkoszorúját azoknak, kik ott e véres 
nap dühös kézitúsáiban a halhatatlan katona di
csőségért verekedtek.

HHö. szept. 21.

öröme, életünk költészete: az önzetlen, a 
tiszta szeretet.

Szeress és boldog vagy!

K Ü L Ö N F É L É K .
H a m a g y a r  va g y  . • •
H a m a g y a r  v a g y ,  l é g y  t é n y l e g  л я ,
Éa n e  g y á v a  á ru ló  g a * ,
K i  n em  m e r  a z  e l l e n s é g g e l  
S z e m b e s z á l l n i  akkor, h a  k ell.

H a m a g y a r  v a g y ,  l é g y  t é n y l e g  a z  
É s n e  s z á j h ő s  á ru ló  g a z ,
K i  b ék é b e n  n a g y  h a z a fi,
F r o n tra , k ér i, n e  k ü ld jék  ki.

H a m a g y a r  v a g y ,  l é g y  t é n y l e g  az , 
E lv ed e t  s o h ' s e  v á lto z ta sd ,
M it m o n d a s z ,  t ed d , é s  n e  h á tr á l j ,
M ég  h a  v e l e  j ő  a  h a lá l.

Ha m a g y a r  v a g y ,  l é g y  t é n y l e g  az , 
B e c s ü l e t e s  s  m in d ig  iga z ,
L e g y e n  I s t e n  é s  a  f l a z a  
F ö ld i  é l e t e d  j e l s z a v a  !

/ / / .  S z i v o n c s lk  A n ta l.

—  Kérelem. Lapunk folyó hó 1 -ével a 
XXXIII-ik évfolyam I-ső negyedébe lépett; 
ez alkalommal tisztelettel kérjük előfize
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, 
a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban 
vannak, azt mielőbb beküldeni szívesked
jenek, nehogy a lap szétküldésében fenn
akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal.

Előfizetési árak :
Egész é v r e ............................................К 10'—
Fél é v r e ............................................ » 5 —
Negyed évre . ............................ » 2 50

Egyes szám ára 20 fillér.
—  Királyi kitüntetés. Ö császári és 

apostoli királyi felsége Bódy Gyula mura- 
királyi állomásfőnököt a háború alatt telje
sített nehéz és lelkiismeretes, pontos szolgá
lataiért az arany érdemkereszttel a vítézségi 
érem szalagján tüntette ki. — Ugyancsak 
nevezett állomásfőnököt a déli vasút főel
lenőrré is előléptette.

—  Kinevezés. Őfelsége a király a m. 
kir. honvédség tartalékában Zrínyi Aladár 
zászlóst hadnagygyá nevezte ki január i-i 
ranggal. Ugyanekkor lettek hadnagyok Gyu- 
tai István és Rojkó Antal zászlósok a Csák
tornyái tanítóképző intézet volt növendékei 
is. Kayser Andor honvéd hadnagyot pedig 
főhadnaggyá léptette elő 1915. november 1-i 
ranggal.

—  Eljegyzés. Burgolits István Csáktor
nyái áll. polg. isk. tanár jegyet váltott jan. 
6-án Schmidt Olgával, Schmidt Ede Csák
tornyái zenetanító és karmester leányával.

—  Nyilvános köszönet. A »Hazai Fa
termelő Részvénytársaság« fürészkezelősége 
Csáktornyán a kórházalap javára 500 K-t 
adományozott, melyért a községi elöljáróság 
nyilvános köszönetét fejezi ki.

—  A beteg katonák köszöneté. A be
teg katonák, kiket Csáktornya közönsége a 
karácsony alkalmából karácsonyi aiándékok- 
ban részesített, meleghangú köszönő iratot 
intézlek lapunk szerkesztőségéhez azzal a 
célzattal, hogy köszönetüknek lapunkban ki
fejezést is adjunk A köszönetét eredeti szö
vegében nem hozhatjuk, mert német nyelvű 
az írás, de megemlékezünk a háláról, me
lyet Csáktornya jószívű közönsége iránt va
lamennyien éreznek Hálájuk lejében boldog

újévet is kívánnak a nemesszívü adako
zóknak.

—  Államsegély. A vallás- és közokta
tásügyi m. kir. miniszter a kereskedelem
ügyi miniszterrel egyetértőleg a Csáktornyái 
alsófokú iparostanonciskola segélyezésére az 
1915—16. tanévre az országos és vármegyei 
tanonciskolái alap terhére 700 К államse
gélyt engedélyezett.

—  A katonák karácsonyáért. Zalavár- 
megye iskolái, Szirmai Miksa kir. tanfelü
gyelő buzgó támogatásával, szintén gyűjtöt
tek a katonák karácsonyi ajándékára. A 
gyűjtés nem remélt eredménnyel járt, ameny- 
nyiben összesen 4822 57 koronával járultak 
iskoláink ahhoz az összeghez, melyből a lö
vészárkokban küzdő hős fiaink a szent ün
nepen ajándékokban részesültek.

—  Változás az ügyészség vezetésében.
Fischer Imre kir. főügyészhelyettes, a nagy- 
kanizsai kir. ügyészség vezetője, benyújtotta 
nyugdíjaztatási kérvényét. A pécsi kir. fő
ügyész a nagykanizsai ügyészség vezetésével 
ideiglenes Kiss László kir. ügyészt bizta meg.

—  A hol legboldogabb volt a karácsony. 
Petiics Antal drávasiklósi 20 as honvédsza- 
kaszvezető még a múlt év őszén az ellen
ség előtt eltűnt s azóta soha nem kaptak 
hozzátartozói életjelt róla. Karácsony előes
téjén, mikor az öreg Petries a megváltó 
születésének emlékére szalmát hozott a szo
bába, egy nagy darab ember köszöntött be: 
ez az eltűnt fiuk volt, aki mint kicserélt 
rokkant jött meg Oroszországból, Svéd és 
Németországon át. Az öröm elképzelhető s 
ezt még az a szomorú valóság sem csök
kentette, hogy a katona jobb karja lövéstől 
s a kellő gyógyítás hiányából megbénult

—  Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál
landó mozgó színházban ma két előadás 
lesz a következő műsorral: Hadi híradó; A 
herceg szeretője (egy női karrier története 
3 felvonásban); A libapásztor (humoros je
lenet); Csetepáté (vígjáték 2 felv.) — A ve
zetőség elhatározásából ezentúl vasárnapon 
kívül állandóan szerdán is előadás lesz a 
moziban. A legközelebbi szerdán, vagyis e 
hó 12-én Herczeg Ferenc »Az aranyhajú 
szfinksz« című 5 felvonásos mozi drámája 
kerül színre, melynek főszereplője a Nem
zeti Színház hírneves drámai színésznője, 
P. Márkus Emilia lesz. a többi szerepet pe
dig a Királyszinház tagjai alakítják. A da
rab mindenütt legnagyobb szenzációt keltett. 
A helybeli vezetőség is csak a legnagyobb 
áldozatok árán szerezte m^g a darab előa
dási jogát, mert a vidéken valóságos tüle
kedés folyik a hires darab előadási engedé
lyéért. A szinpatikus író darabja s a hírne
ves színésznő játéka a Csáktornyái közön
séget is bizonyára élvezetes estében fogja 
részesíteni.

— Adományok. A Stridóvári Takarék- 
péntár 100 s V К Stridóvárról 5 К-t vol
tak szívesek beküldeni a Vöröskereszt egy
let Csáktornyái fiókja javára, mely adomá
nyokért az elnökség hálás köszönetét tol
mácsolja.

— Levél a harctérről. Hogy mennyire 
átalakítólag hat a világháború a harctéren 
küzdő hazafiakra, kitűnik Mikulek Mátyás 
alábbi verséből is. Mikulek muraközi horvát- 
ajkú kis zsellér családból való s csak 4 
elemi osztályt végzett s így igazán meglepő 
nemcsak magyar nyelvi készséges s ritmikai 
érzéke, de az az erős hazafias érzés is, mely

I soraiból kicsendül s melyet a háború benne



mint a 48. gyalogezred egyik harcoló vlté- kellékekkel rendelkeznek: »Olyan egyévi ön- maid a dölvfös ansol hatalmat az első tör- 
zében megerősített. Közöljük a versel, mint kéntesek, akiket 1915 ok.öbeJ l-je^löttso- Й  mefy egyiptomi Ü lT m it J .  m í

7 í , yar éKé‘ ro*tak be- akik 1897 1898- években rendíteni. A jövö hét аи“ т  n " « £
8ének ? J 'k « t ?  0ny8f,8á születtek, gimnáziumi vagy reáliskolai érett- ményekel hoz felszínre! *

A vers következőképen szól: ségi bizonyítványuk van, testileg alkalmasok, — Fémek rekvirálisa. A vármegye
D ic sé r te ssék  a  J é z u s  K risztus. kötelezik magukat öt évi tényleges szolgá- alispánja elrendelte, hogy a 13462 ez. min. 

ni az 6 év vége, Hogy éleiben érték latra s a harctéren is beváltak. Akik 1915. rendelet alapján hadi célokra igénybevett*
s Ä Ä b e  Ä Ä Ä n r e k  ° r tÓbeí  i ' é" bevonatok azokat 1916. áp. nek kijelentett fémtárgyak beszolgáltatása
Érted óh «zent Béke! Hősi halált leltek. г 18 v^8®ig kiképzik, ezután 12 hétig csa- az ujabbi, 19267 sz. honv min. rendelet
Édes anyák szive Sok boldog ni é,et pattestükné! szolgálnak. Azokat, akik megfe- intézkedései szerint a következőkép törté-
Reped meg fiáért Kívánunk tinektek lelnek a testi követeléseknek, mint haliga- nik. A tárgyakat előállító iparok és elárú-
?íé?ee,oinÍLrb<!g ^ Í 7 » ? s i n.k.irt ,ókat íelveszik a Ludovika Akadémia Ill ik sltó kereskedők kötelesek a fémtárgyak har-

évfolyamába « A fölvétel iránti kérelmeket madál, az ételeket és italokat szolgáltató
MeghozzaBékét január 31-ig kell benyújtani. Ugyanezen föl- vállalatok, kivévén a jótékonycélokat szol-
s keblére öleli tételek érvényesek a cs. és kir. akadémiai gálókat, a tárgyak felét beszolgáltatni, ame-
Kiki a magáét! tanfolyamokra is. Bővebb felvilágosítást az lyek előírás szerint részint vörösrézből, ré-

__ Mit IrKatiiniro ifotA Г  "lo a u  j  illetékes katonai hatóságok adnak. szint tiszta nikkel-sárgarézből, bronz vagy
segélyező Hivatal felkéri a harctéri katonák ~  Maximálják a tűzifa árát. Buda- tombakbó1 készültek. A tárgyak harmad-
téli pótruházatának készítésében buzgólkodó Peströ1 je lenük: A földmivelésügyi minisz- 7  kT  ° k * 7 muYni
nagyközönséget, hogy érmelegítők és térd- tenum a legközelebbi napokban rendeletet m y. zeJ 'nt kel1 k számítani. A súlyhoz 

I (»Kir 1 л ttA a* Iи bocsát a 1 ii7ifn árának т я \ ч т Д Ério azonban hozzá számítandó ama tárgyak su-
mele^tök kész lését egyelőre mellőzm szt- at ca0nvab '»• melyeket valaki hazafias célra aján-
veskedjék, miután ilyen cikkekkel katonáink au e8“ , 8Z®. 1 1 41 |ó aUcsonV«*b- dékkéD a Clieretárev ellenében a cvflitő

T Í Í . Í  le - „ Í 3  " ,  ” «“ » lesiüinHíeÉv.l ló rii,,,» ,  fii h . , .

— Rokkant katonák kiállítása Emiitet- törtéllt> !юЯУ a vasút a fa szá llítására több 7 ПГ ’1, köz*llrrí lo>!̂ ak é e Dl’ f t  я. bir,°'.... nOKKani каюпак Kiailltasa. bm iltet , bocsásson rendelkezésre k08ok lef°g |alt fém tárgyaikat addig IS sza-tuk egyik utóbbi szam unkban, hogy minő Vdggont bocsásson rendelkezésre. bad kélbfl| adha()ák e , g fémközpon(nak
ipari készítm ényeket készítenek a helybeli — A háború. A világháború a m ull vagy az á „ „ ia megbízolt kereskedőknek,
tarta lék  kórházban gyógyítás a latt álló  rok- hét folyam án m inden izgatóbb esem ény nél- _  д  tükör minden nőnek könyörtelenül 
kant katonák s hogy készítm ényeiket árusí- kül a megszokott mederben folyt tovább megmondja az igazat, az nem leplezi a bőrtisztát-
tani fogják. A katonák most valóra váltják  Az oroszok ugyan az északkeleti harctéren lanságokat, szeplőt, foltokat stb. — Ezek ellen
akkori h íradásunkat. Értesítést kaptunk u- nagyobb ofíenzivát kezdtek, de egy pár na- gycT9 ®egí!f tgeul boz az0"ban a Feller-féle »Elsa-
gyan is, hogy a kórház, betegm uhelyének ké- pig tartó heves tám adásaik  harcosaink agyú- bájo3 lesz töle A Il6k ezrei haszl;áij4k arcápo. 
szítm ényeit, jövő vasárnap , e hó 16-án, a tűzében és á llása ik  kivédésében összeomlót- lásra és ajánlják hülés, huzat és nedvesség által 
Földes-féle R oyal-kávéházban  d. e. 10— 1-ig, tak. Leghevesebb volt a harc janu ár 3 án, keletkező fájdalmak ellen. — 12 üveget bérmentve 
d. u. 4 — 11-ig közszem lére k iá llít ja  s egyút- am ikor az orosz Toporoutznál, a beszarábiai 6 koronáért küld Feller V. Jenő gyógyszerész, 
tál áruba is bocsátja. Az áru sítást arra  fel- határon nagy erővel tett áttörési kísérletet. Stub'fa. Ontrále 124 sẑ  (Zagrábmegye) kinél
kert hölgyek eszközük. Miután a befolytITiz kilométeres fronton folyt az ádáz küz- ь^Аага ^Elsíjilulákat.^is rendelhetjük, 
összeg fele a sebesülteké, remélni lehet, delem, mely némely helyen véres kézitusává Zuk bérmentve 4 К Ю f. 
hogy a kiállított áruk el is fognak kelni, fejlődött. Az ellenség törekvése azonban meg- — A kukorica 4everé8. Amint értesü- 
Csáktornya hazafias közönsége, úgy hisszük, i hiúsult, miközben rettenetes veszteségeket lünk, januárban jelenik meg a kormánynak 
méltányolni fogja a rokkant katonák törek- szenvedett. Csak aznap esett el 3000 orosz az a rendelete, a. lely újra életbelépteti a 
vesét s a különben is csinos és olcsó áru- s 800-at elfogtak vitéz katonáink. Az ősz- kenyérliszlnek kiiKoricaliszttel való keveré- 
kat vásárolni íogja a beteg katonák felse* szes foglyok száma 3000, akiket az utóbbi sét A lisztből bőséges készletünk van ugyan 
gélyezésére. napokban foglyul ejtettünk. Az oroszok foly- még s Romániából is éppen mo t̂ veszünk

— Adomány. Kolibás Mária Drávacsány tatólagos támadásai is hiábavalók voltak, át óriási készleteket s csupán az okos elő-
10 К a katonák karácsonyára. Az üdítőál- Harci tevékenységük utóbb már tetemesen relátás parancsolta a keverés elrendelését, 
lomásra Friedrich Emilia 16 К, Gedra Gyű- alábbhagyott Úgy hogy Három királyok nap- A buzaliszlbe hirszerint 3.5 százalék kuko- 
láné 10 К-t adományoztak, melyért az el- ján az orosz gyalogság sehol nem lépett' ricaliszt kerül, tehát jóval kevesebb, mint 
nökség hálás köszönetét fejezi ki. ; akcióba. — Az olasz harctéren is csak ki-j tavaly A kormány arról is szigorúan gon-

— A petroleum maximálása. A minisz- sérleteznek az olaszok Úgy az Isonzó mel- doskodott, hogy bobns kukorica ne kerül- 
terelnökségi és kereskedelemügyi min. ren- lett, mint a tiroli és krajnai határterületen hessen őrlés alá. Hozzáértők szerint a jó 
deletek alapján Szalmay Józset járási fő- állandóan történnek támadások az olaszok minőségű kukoricalisztnek 3,5 százalékos 
szolgabiró a petroleum árát a Csáktornyái részéről, melyeket hős harcosaink mindig használatát alig lehet megérezni a kenyér 
járás területére a következőképen állapította sikeresen kivédenek. Különösen kiemelendők izén. Szükségleten megjegyezni, hogy azokat, 
meg: 1 kg. petroleum ára 60 fillér, literre a Doljenél, Monte San Michelen és az Os- akik előre beszerezték lisztszükségletüket, — 
átszámítva 50 fillér. Nagyban való elárusf- laviánál vívott harcok. — A rnonlenegróiak a keverési rendelet semmi tekintetben sem 
tás legalább egy hordó vételénél 100 kg. ellen majdnem egy heti csend után ismét érinti.
ára  55 K. Külközségek 2% -ka l drágább árt I megkezdte a Kövess hadsereg tám adását, — A Zsebatlasz 1916. évre szóló kö
szám íthatnak. A m axim ált árak  jan u ár 2-án j Bocke di Cattaro körül is heves tüzérségi tete már m egjeleni a M agyar Földrajz* In- 
életbe léptek. A rendelet ellen vétők a fő-'harcok folynak. — A nyugati harctéren légi tézet r. t. kiadásában. Tartalm a a háborús 
szolgabirói h ivata lnál teljelentendők. i harcok folynak, a szárazon a leghevesebb földrajz köréből vett időszerű s egyben am a

— Magyar fiuk tiszti kiképzése. A ka- küzdelmeket a Hartmannsweilerkopf birto- témák egész sorozatát adja, amelyek nem- 
tonai kormány 1916. szeptemberében egy káért folyó harcok váltották ki. — A Bal- csak a tanulóifjúság ismeretének gyarapító 
éves tiszti tanfolyamot nyit azok részére, kán félszigeten egyelőre szélcsend van, ami sára, hanem a művelt közönségnek a tájé- 
akik jelenleg a harctéren küzdenek s a ka- azonban egy nagy jelentőségű újabb fázisát koztalására is alkalmasak. A szöveg közt 
tonai pályán óhajtanak érvényesülni. A Lu- nyitja meg a világháborúnak. Szalonikit ké- kis térképekkel, grafikonokkal farki'ott s 
dovika Akadémián és a cs. és kir. katonai szülnek megtámadni a központi hatalmak, egyébként is csinosan kiállított 11 ív terje- 
akadémiákon ugyanis 1916. szeptember 1 -től kik seregeik csoportosítását a görög-bolgár delmü kis nyolcadrétü kötetnek 6 kisebb és 
1917. április 18 ig tartó olyan tanfolyamot határon már befejezték. Az antant ezalatt 4 nagyobb térképmelléklete (az 1915. évi 
állítanak föl egyévi önkéntesek, továbbá tar- Szalonikit örült módon megerősíti s nagy- Zsebatlasz térképeinek folytatása), me'yek a 
talékos tisztelőitek, zászlósok és tisztek ré- hangú védelemre készül. Bombasztikus ki- háborús országok mindegyikéről pontos és 
szére, melynek elvégzése tényleges állományú; jelentései szerint Szalomki alatt törik meg ! jó térképekkel szolgálnak Ára 2 kor. 40 
hadnagyi ranghoz juttatja őket. A Ludovika i majd a központi hatalmak ereje s ezzel vé l fillér és kapható a Magyar Földrajzi Intézet 
tanfolyamára a fegyveres erő bármely ré- get ér a háború. Pedig alighanem megfor-lr. t.-nál, V, Rudolf-tér (Újpesti-rakpart 2 ) 
széhez tartozók pályázhatnak, ha az alábbi dítva történik a dolog: Szaloniki alatt éri'valamint minden könyvkereskedésben.
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Sre pofiiljke, kaj se tiőe zadr- 
ia ja  DOTinah, se imqju pos

ta ti na íme urednika vu 
Csáktornya

Izdateljstvo:
knjüara Stransz Sandora 
faun sepredplate i obznane 

poáiljaju.

M E O J I M U R J E
na horvattkom i magjarskom jeziku Izlazeói druJtveiH, znanstveni i povuöljlví litt za pák

Izlazi svaki tjed en  je d e n k ra t i to : svaku  nedelju.

PradplatM oka J«:
Na celo leto . . . .  К 10*—
Na pol l e t a ............... 5 —
Na őetvert leta . . » 250 
Pojedini broji koátajo 20 fill.

ОЬаам м  poleg pogotfb« I fal 
raöaaaja.

Odftovorni uxednik: Sor^dniki: I*d*telJ i VlMtnlk

z r ín y i k á r o l y .___________ p a t a k i  Vik t o r  í s r á y  f e r e n c z .___________s t r a u s z  s a n d o r .________

lie like bifke vu Galiciji.
Husi su izgubili do petdesetjezer vojnikov. - Proti Englezu su se vu 
Egiptomu pobunili. - Vu Rusiji se govori о miru. - Taljanski generali 
neznaju, kaj bi poceli. - Govor grofa Tisza Istvana ministerpredsednika. 
Spotrta ruska offenziva. - Peter kralj vu Saloniki. - Polovleni konzuli. 

Car na bessarabinskim írontu. - Strahoviten ruski zarubicek.

XaK stojimo na bojno» polju?
(M . J . )  Rusi su na svetu noc, mis- 

liväi, da naái vojniki nesu budni, su nava- 
lili na njih i to s jako velikom silóm. Rus
ki átuki su poéeli bitku i céli den pucali 
pri Bessarabiji a za tem Sturmali jarke na
Sih vojnikov. Naái kanoneri su odgovorili 
na njihovo strélanje i vnoge ruske átuke 
vuniátili. A gda se je ruski Sturm poéel, 
naSi vojniki su vre pripravni bili doéekati 
ruske Serege, koji su pred naSimi jarkami 
smrt naSli. Rus je osemput, svigdar s no- 
vimi Seregi navalil na dekunge naSih voj
nikov, ali svakiput bil je skoro do kraja 
postrelan i niti jednoga naSega jarka nije 
mogel predobiti, tak su se naSi vojniki dob- 
ro dr2ali.

Pred naSimi dekungi je vnogo mrtvih 
rusov leÉalo. Céli zgubiéek rusa nije moéi 
bilo do vezda prebrojiti, nego da je veliki, 
to se iz toga vidi, ar je pri Stripa potoku, 
eamo pred naSim jednim cugo 161, pred 
drugim cugu 325 mrtvih rusov leZalo. Vu 
tih novih napadajih, koje je rus proti na 
Simi Seregi vu boZiénih svétkih vuredil, 
izgubil je 10 jezer mrtvih, a svega3kup. s 
mrtvimi, oranjenimi i polovljenimi je nje- 
gov zgubiéek, как növi glasi veliju, je naj* 
menje petdesetjezer vojnikov. Koliko Slukov 
i drugoga oruZja smo odzeli, lo se joS nezua.

Так se vidi, da je ov veliki zgubiéek 
odzel kura2u rusom, ar su 30 ga decembra 
opet navalili pri Bucac i pri Visniovcik 
zvanom mestu na naSe Serege, ali ova na- 
vala je vre slaba bila. Iz toga se vidi, da 
su rusi na boSiéne dneve velike zgubiéke 
imeli

Pri Salonikiju skup spravljena englezka 
i francuzka vojska bude baS tak obhodila, 
как je pri Dardanellah i pri Gallipoliju, to 
jest bita bude i iztirana. NaSa, nemSka i 
bulgarska vojska vre maSira prek Gréke i 
bude od njih odzela Salonikija i njihovu 
vojsku vu morje odtirala.

To se moramo nadjati, ar poznamo 
hrabrost naSih, nernSkih i bulgarskih voj
nikov

Englezom iako zlo mora iti, ar hoéeju

vu saboru izreéi, da tak, как pri nas, svaki 
mora vojnik postati. Do vezda, как nam 
je znato, su vu Englezkoj зато  oni soldati 
poslali, koji su htéli, tojest koji su se pro- 
dali. Vezda pak, pokehdob jim neide dobro, 
zakón hoéeju donesti, da bude svaki neo- 
2enjeni mu2 pod Stelingu moral stati. Vnogi 
su vu Englezkoj proti tomu. Ali kaj budu 
onda englezi z svojim assentacijom, ako 
budu se vezda joS neoíenjeni, zs vojniötva 
sposobni mladi muákarci se hitro o£enili?! 
To budu i véin ili!

Vu Russiji se podjednom povekSa broj 
onili, koji su previdli, da je tabor za njih 
vre izgubljen, pak da nikakvoga cilja пета 
pogubljenje éloveéjega Éivota. Zbog toga bi 
radi sami, bez engleza i francuza mir nap- 
raviti, éemu je osobito englez protivin.

Oni srbski vojniki, koji su pobeéi mogli 
iz Srbije, su se к onoj pri Salonikiju se 
skupljajuéoj vojski pridru^ili. Ali ove budu 
vezda brzéas vu Egiptom odpeljali, kajtijih  
englez hoée tam hasnuvati.

Moramo znati, da su se túréini i ara- 
beri vu Egjiptumu pobunili proti englezom 
koja jih je podjarmila i vu proSlim tijednu 
bilku dobili proti englezu. Ako englez neée 
izgub ti Egiptoma, onda mora povekSali 
svoju englezku vojsku. Ali mislimo, niti to 
nebu hasnilo tomu bez srca narodu.

Taljani su tam, gde su bili. tojest vu 
svojem orsagu, ar jih naái vitézi niti jeden 
korák nesu naprej pustili. Na novo su pri 
Torbolle zvanom mestu, vu Ju2noj-Tirolskoj 
probali sreéu, da prek naSu granicu vdere- 
ju, ali ne jim je iálo po ruki. Taljanski 
generali vre neznaju, kaj bi poéeli. Probali 
su tak, рак onak, ali sve zabadava, nem- 
reju do nas. Mislimo, da bu drugaé iálo, 
ako bumo mi jedenput proti njim iáli, gda 
budemo vu takvim polofcaju, da se nebumo 
morali braniti, nego budemo mogli mi offen- 
ziju, tojest navalu poéeti proti njim. NaSi 
vojniki budu zasigurno svoj cilj dostigli i 
vu Taljanske zemlje maSirali, ar nafti ju- 
naki nesu taljani.

Gróf Tisza István miniszlerpredsednik 
je veliki i lépi govor drZal pred omm ab- 
legatom i velikim áupanom, koji su mu

gratulelali na novo leto vu paiaéi minister- 
prezidenta. Tisza grof je izrazil, da smo tá
bora vre dobili, nego ar naái neprijatelji 
neéeju to prevideti, moramo se i nadalje 
vojuvati proti njim, dok jih tak izbijemo, 
da se genuti nebudu mogli. Ako budemo lo 
napravili, onda bude dugó trajuéi mir. Ako 
su naái neprijatelji tak bedasti. da neéeju 
prevideti, da su bili, moramo jib tak dugo 
biti, dok budu sami doSli za mir prosit. 
Ali onda bude njim mir vnogo koátal.

Ruska oflenziva.
Zakaj su rusi oíTenzivu zapoéeli ? Je- 

;den diplomata ovak ie to stvar reztol- 
naéil :

Sebeko ruski poslanik vu Romaniu bil 
je poslani. Sebeko néje se tomu veselil. 
Zapovédano mu je bilo, da opet nekaj naj 
obeéa Romaniji i onda vu ovu ime Roma* 

I nija naj dopusti rusom prék orsaga iti. 
Sebeko to néje mogel sveráiti, jerbo i one 
je hude vole naáel, koji su pravi prijatelji 
Russiji. Od ovih je moral to éuti, da de- 
neánjo vréme Russija vu Romaniji nikaj 
nemore zadobiti К tomu pak niti po Crnim 
morju nemoreju rusi vu Bulgariu soldaéiju 
spraviti, jerbo célo morje kre Bulgarije s 
oknami je napujeno. Pokehdob pak antanta 
éete vu Grékim punosu slabeáe, как naáe, 
bulgarske i némáké, zahtéval je antant od 
rusov, da na svaki naéin naj dojde na po
rnóé, drugaé Saloniki nemoreju zaderíati. 
Svrho toga su morali rusi probati, da vu 
Bukovini predereju naáega íronta i prék 
Erdélja idejű vu Srbiju. Stém bi naSim áe- 
regom za hrbet doáli i naái bi mir morali 
pustiti Saloniki i nazat se obrnuti pro* 
rusom.

Ovaj piám je dosta lepi bil za antanta, 
samo to su pozabili, da ruski áereg ravno 
ie né dosta sve^bani bil za to i da vu 
Bukovini magjarski honvedi paziju na gra
nicu. Proáli celi tijeden rusi s célom jakost- 
jom su probali magjarskoga fronta predrti. 
Cili jim je stem i to bil, da plaáiju Roma
niu i da prepreéiju Romaniji к nam se 
predruSiti. Rusi dobro znaju, da zadnjo vu-
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ru i Romanija se bude vu boj pustila, kad 
bilde vidla, da jedna ili druga stran bude 
preobladala. Dakle rusi sad su Steli naSega 
fronta predrti i stém Romaniu presiliti, da 
к njim prestupi.

Vu Galiciji ravno tak su shodili rusi, 
как i vu Bukovini. Strahovitnoga zgubicka 
su imeli i nazadnje nazat su se morali po* 
teCti vu stare i prveSe pozicije. Rusi su 
previdli, da nemoreju naSe pozicije pre
drti i stém su prestali Sturmati, sad jeopet 
na célim frontu mir. Pri Stripa vodi su naj 
jakSe bitke bile, jerbo tam su rusi s célom 
moéjom vdirali, ali nigdi su dalje né mogli 
dojti, как do naSih drolov. Kanonéri naSi 
tak su dobro strélali, da ruska offenziva 
taki od poéetka se je spotrla. Rusi viáeput 
su probali fronta prdrti, ali niti jedenput su 
né mogli dalje dojti, как do drotov. Pri 
droti pák naSi baki stojiju.

Denes véé vidimo, da ruska offenziva 
néje mogla nikaj postiöi i barem joS tiraiu 
ruske regimente vu segumo smrt, znamo 
da to dugó nemore trajati. Rusi sami mo- 
raju prevideti, da vezda su joS né tak moCni, 
da bi naSega fronta predrti mogli. Céli re
gimenti su se vuniStili, kője je Ivanov ge
neral s maSin-puákami tiral proti naSim 
Sáncom. Meter visoki bregi su iz mrtvih 
nastali pák itak niti jeden koraéaj su rusi 
né mogli dalje dojti.

Neprijatelj nezmerno velikoga zgubic
ka je imel, proti ovomu zgubiCku mi smo 
skorom nikaj né imeli. Zabadav su rusi 
tulikSnoga ljudstva alduvali, né su mogli 
nigdi napré dojti, tak Pflanzer-Baltin, как 
Böhm Ermoli generala Seregi svigdi su je 
kervavo nazat zbili. Takodjer i Bothmer 
grofa, nemSkoga generala Seregi su s tak- 
vim vite2tvom svoje pozicije branili i za- 
dráali. Probali su rusi i József Ferdinand 
nadhercega Serege nazat stisnuti, ali ovdi 
su takodjer kervavo biti bili.

Zanemito je to. da rusi svigdi su samo 
na magjarske pozicije Sturmali, jerbo su tak 
mislili, da mi smo od ruskoga fronta vno- 
2ina soldaéije vu Srbiju spravili. Jako su 
se stém vkanili i stopram vezda su previdli, 
da naSe pozicije ravno su tak jaké, как su 
i predi bile. Zabadav su strélali iz naj 
vekSih Stukov dán i noC, nikaj su né mogli 
postiöi.

Rusi vu ovi offenzivi tak velikoga zgu- 
biöka su imeli, da iz Bessarabije poleg tó
ga sve blagu i vekSo vrédnost vu odsnut- 
raSnji orsag su morali spraviti.

К tomu pák tak velika zima je nas- 
tala vu Ruskim. da зато  vu Moskvi na 
dán prék sto ljudih se zmrzne. Poleg svega 
tóga ruski narod poéel je na glas zahtévati 
od kormana, da jedenput véé naj mir bude 
i ako se druge drfcave neéeju pomiriti, ba
rem ruski kormán naj s nami i s nemei 
mir napravi.

Jedna ruska nadhercegovica od varaSa, 
do varaSa je hodila i svigdi je lépő pro- 
deStvo dráala od toga, как bi mogel mir 
nastati po svétu, ako bi ruski kormán to 
Stel. Nazadnje su sbog toga nadhercegovicu 
prijeli i vu tamnicu zaprli.

Takov svét je vu Ruekim, da niti od 
carskoga dvora ólán se nesme na glas 
oglasiti, ako nekaj spametnoga hoée po- 
vedati

Stekloöa.
Pokehdob od vide obCinah je glas dó

déi, da ovdi ili tam stekli pes se je dotepel 
i zgrizel decu, uegdi pák i stareSe. Spisali 
budemo, kaj nam je prva du2nost, ako 
stekli pes nekoga vgrizne.

Grozno je to Cuti, da joS i denes se 
pripeti, da takov Clovek ili déle, koga je 
stekli pes vgrizel, vu stekloCi mora poginuti. 
Ako se je to negda vremena zgodilo, to 
néje bilo za veliko Cudu, jerbo za onu 
vréme doktorska znanost néje mogla stek- 
loCu zvraöiti, tojest proti tomu né su znali 
nikakvo vraCtvu, ali denes tak su zvuCeni 
doktori i takvo vraCtvu su znaSli, da mo
réja stekloCu vraCiti, tojest takvoga Cloveka, 
koga je stekti pes vgrizel obraniti od stra- 
hovitne smrti, dakle izbilja strogo kaStigu 
je vréden takov Clovek, koga stekli pes 
vgrizne i stém se nikaj ne stara, nikaj 
ne brini.

Vu ovim bojnom vremenu vnogostek- 
lih peuv se potéple po orsagu i vnoge su 
veC zgrizli tak, da svaki bogi dan po dvajsti 
zgrifcjenik dojde vu Budapest vu tak zvani 
Paszteur Spital, gde cépiju proti stekloCi i 
svakoga zvraCiju, ako za vremena dojde 
vu Spital, ako za vremena se tam javi. Pak 
itak zato kuliko je takvih, koji Spekuléraju, 
ali bi isii na vraCtvu, ali pák né ? Puno je 
takvih, koji vise danov Spekuléraju, kaj bi 
napravili i зато  onda drCeju sim-tam za 
navuk pitat, kad je pes veC Cisto ostekel. 
Vezda se je pripetilo, da je jedna iz sedem 
Clanov stojeCa familija doSla vu BudimpeSl 
na vraCtvu, koju je domaCi hi2ni pes veC 
zdavnja zgrizel i poleg toga veC su troje 
dece né mogli zvraCiti od strahovitnoga 
betega i morala su vu ovim groznim betegu 
poginuti. Kak more duSa boleti fakve rodi- 
telje, koji su sami krivi svojega deteta 
smrti, koji poleg svoje nemarSCine su deteta 
kvarni.

Naj bude to példa pred svakim i ako 
ga pes, maCka, svinja i t. d. vgrizne, naj 
nebude léni к doktoru iti, koj ga previzi- 
téra i ako je potrébno, odmah ga poSle vu 
BudimpeSt na vraCtvu, gde ga proti stekloCi 
vcépiju. Koj je siromak niti on naj to ne- 
zamari, jerbo poleg jedne ministarske od- 
redbe, koju su 1890 ga leta pod 32047 
brojom vun dali, dobi od doktora jedno 
svedoCanstvu, od obCinskoga poglavarstva 
opet svedoCanstva, da je siromak, stém on
da po orsaCkih Zeljeznieah zabadav, po 
privatnih Éeljeznicah pák za pol céne se 
more vu Budapest odpelati i odonud na
zat dimo. JoS i ovu polovicu povrne orsag.

Céplenje i koSta je Cisto zabadav. Deca 
takodjer za badav se voziju s onim, koj je 
sprevadja, ako imaju od obCinskoga pogla
varstva svedoCanstvo, da su siromaki, i 
svedoCanstvo od doktora, da jih je stekli 
pes vgrizel

Ako se orsag za svakoga tak brini, 
zakaj onda nebi Clovek sam zasebe se. JoS 
jedenput opominamo svakoga, ako ga mar- 
Se vgrizne, naj se odmah potrudi к dok
toru, stém se velike nevolje more réSili.

JoS jedno takvo nesreCno priliko spi- 
Semo ovdi, koja se je takodjer né sdavnja 
dogodila.

Na bo2iC veCer se je pripetilo, da vu 
Németbolyu Schneider Armina jedno doje- 
Cu kravu je stekli pes vgrizel. Psa su za- 
tukli bez toga, dabi dogodjaja pri obCinskom 
poglavarstvu prijavili bili. Nekoji dan je

krava Cisto ostekla. Stopram veada se je 
pozvedilo, kaj je  kravu stekli pes sgrizel t 
drotina je céli dogodjaj zatajila. Med tem 
toga pak su vu okolici mirnu trfili od ove 
krave mléko. Sad su sudbeuo odredili, da 
svaki koj misli, da je od ove krave mléko 
jel, naj se odmah prejavi i odmah naj ide 
vu BudimpeSt v Spital na vraCtvu. Vu Né
metbolyu i Mohácsu do vezda veC prék 
dvésto osobah se je prejavilo, da su jeli 
od ovoga mléka i svekSinoma veC su sko
rom svi odisli vu Budapest.

Kakva nesreCa bi se mogla bila iz toga 
pripetiti, opet poleg velike nemarSCioe. Ba
rem su psa zatukli i zakopali, itak né su 
prejavili, da ga poglavarstvu previzitérati 
da, ali je stekli bil, ali né.

Od jedne krave céla okolica se je stém 
zagiftala i ako krava nebi bila tak na flet- 
noma osteklila, niti jednomu Cloveku, koj 
je od ove krave mléko jel, nebi bili mogli 
potlam, reCemo za par tijednov, pomoCti.

Negda se pripeti, da domaCi hi2ni pes 
zgrize decu ili marhu. NiSCi se stém nikaj 
ne stara, jerbo tak misliju, da se je зато  
igral. Potlam je stopram videti, kakvo nes- 
reCu je zrokuval. Néje smeti nikaj zatajiti, 
prém ovu taborsku vréme, kad se tuliSknih 
psuv potéple.

Najbolje pak bi bilo, ako bi sad svaki 
gospodar zaprtoga psa imel ili pak barem 
koSaricu psu na lampu del, da nebi mogel 
grizti. Kak Cujemo, to je sad i slu2beno od- 
redjeno i koj nebude to posluhnul, oStro 
kaStigani bude.

Zanemite novosti.
— Peter kralj vu Saloniki. Peter 

kralj kad je vu Saloniki dosel, ovak je go- 
voril pred jednim lrancuzkim novinarom, 
kak bude dojduCa Srbia stala i kakov cilj 
ima njegvo putuvanje :

— Bete2en sem i truden — rekei je 
srbski kralj — put me je spotral, boj me 
je jako rez2alostil. Svrho toga sem sim do- 
Sel, da se zidem Bojovics svojim soldaCkim 
ministrom. Ovdi sem se po dugim vremenu 
spominal s njim, dobro znate, da ja ne vo- 
dim soldaCke posle, nego kraljiC. Vise vur 
je bil primeni minister i sve mi je povedal 
i sve mi je réztőlnaCil. S veseljom sem pos- 
luSal, kad mi je povédal, da vu Saloniki i 
vu GrCki-Macedoniji joS vnogo srbskoga sol- 
data stoji, koji koma Cekaju, da s antant 
áeregom skup vudriju na neprijatelja. Vu 
Albaniji ziSel sem se i Stepanovics vojvo- 
dam, srbskoga Serega zapovednikom, koj 
joS Sestdeset jezer soldata ima.

Nadalje pak je kraljski beguncc ovak 
govoril :

— NeCem tak dugó vumréti, doklam 
nazal nedam orsaga mojemo narodu Za 
ufam se vu Russiju i vu antanta, takodjer 
i vu grCkoga kralja, koj nebude dokraja 
Srbiu ostavil. Sad idem vu Athén Konstan
tin kralju, onda pak na jedno kratko vré- 
me ostavim Balkana. Dobro razmite, samo 
na kratko vréme odidem.

Povédal je nadalje, da srbeki Sereg 
zgubil je sve zmehke Stuke i tréna céloga, 
зато  maSinpuSke i menjSe bré2ne Stuke je 
sobom spravil. Talijani budo oru2je i stroS- 
ka dali srbskomu Seregu

— Na Malta otok su odpelali 
konzulé. Svaka dr2ava vu vekSih varaSov 
konzulé ima, koji tam braniju svoju cr2avu.
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Так au i vu Saloniki bili konzuli. Antant 
od ápota i od srama néje veC snal kaj dru- 
go, dal je naáega, turskoga, nemákoga i bul- 
garskoga konzula vloviti s célom familijom 
Najpredi su je na ladje spravili i potlam 
pák su je áirom rezvozili. Takvi glasi su 
doáli, da na Malta otok su je spravili i tam 
budo vu suZanstvi, doklam konec bude 
boju. Konzulatuáka sva pisma su zareáté- 

« rali i Sírom rezhitali. Vu» skonzulov jóé 
blizu dvé jezero naáih, bulgarskib, nemSkib 
i turskih zleZenikov su takodjer vu tamni- 
cu hitili vu to ime, da su ápionérali. GrCki 
kormán odmah je oátro zahtéval od Sarrail 
generala francuzkoga, kakti od antanta Se
reg о v zapovednika, da polovlene konzulé 
odmah naj pusti, jerbo to GrCka nemore 
dopustiti, da bi vun s nje i druge drZave 
mogle tam pravice delati. GrCki narod po- 
leg ovoga izvanredno grdoga posta se ta
kodjer buni. Céli svét se tomu Cudi, как 
se je antant podufal to napraviti. Naái kor- 
mani takodjer oátro proteétiraju proti tomu 
i na glas su dali antantu, da prinas stanu- 
juCe engleze, írancuze, ruse i talijane ta
kodjer sve vu reát zapreju, ako naáe nebudo 
vun pustili.

Kad su Sarrail generala popitali, zakaj 
je to napravil, tak je odgovoril :

— S célom moCjom se nato trsim, 
da GrCku vu boj natiram i onda, ako proti 
nam bude vojuvala.

— Konstantin kralj nebude se 
zisel s Peter kraljom. lz Saloniki pi- 
Seju, da KaragjorgjeviC Peter srbski kralj na 
srbskim konzulatu.áu se je nastanil i prvi 
dán domaj je ostal i nikam je né iáéi. Так 
je zmuCeni od putuvanja, da se skoroni 
niti genuti nemore. Kad je vu Saloniki do- 
$el i onda je onu staru opravu imel nasebi, 
koju je pod célim bojom nosil. Doktori tak 
veliju, da Je dosta pri dobrim zdravju. Peter 
kralj za nekoji dan pohodil nude englezki- 
francuzki tront, zatem pák srbske begunce, 
koji su se к antant Seregom preklopili. 
Konstantin grCki kralj i Peter srbski kralj 
nebudu se ziSli. Athenski srbski poslanik 
takodjer je vu Saloniki doáel. da se pred- 
stavi pred Peter kraljom. Cuje se, da Peter 
duZe vremena bude ostal vu antant taboru, 
kam joá vékáé srbske Cete Cekaju iz Alba- 
nije, takodjer vu Saloniki bude doálo srbs- 
ku soldaCku zapovednictvo i srbski kormán 
joá je vu Skutari, gde begunci vnogo zla 
preterpiju, jerbo némaju stroáka.

íz Russije vnogo grCkih zleZenikov je 
doálo vu Saloniki jerbo tam su né vu se- 
gurSCini. Begunci iz Saloniki odmah idejű 
vu Athén.

— Car na bessarabínskim frontu.
Rusi joá podjednoma vdiraju na bessara- 
bin^kim frontu, najmre pák na Toporouc 
okdiCi ativ.Lovitno se muCiju, da narn fronta 
predereju ili pák barem nas tuliko nazat 
stisneju, da vu boláe pozicije dojdeju. Ali 
to jim je sve zabadav, jerbo naái viteZki 
áeregi svako vdiranje i napreduvanje tak 
zbijeju nazat, da céli bregi mrtvih leZi pred 
naáemi pozicijami, к tomu pák vnogo ru- 
80v zarobiju. Dalje na frontu su mirni rusi 
i зато  negda probaju napreduvati, ali niti 
jeden koraCaj nemoreju napré dojti. Nf»gdi 
su зато ruski kánoni delali i po ovim og- 
nju néga bilo peáiCke Sturme, как to narav- 
no zna biti. BrsCas rusko vdiranje i dalje 
bude trajalo, kaj i stoga si misliti moremo, 
jerbo glasi su doSli, da Sam ruski car bude

na besearabinski front doSel. Kaj hoCe tam 
car, mi to neznamo, зато to znamo, makar 
tri cári dojdeju joS jih bude premalo, da 
nam fronta predereju, jerbo как to dovezda 
smo vidli, jeden car itak tuliko vu boju 
nemore napraviti, как naprimer jeden céli 
vojni zbor. Rusi joá neCeju prevideti da 
Srbiji je konec-kraj i viáe nikakov ruski 
Sereg ji nebude mogel pomoCti, najmre pák 
car né, makar je i na frontu.

Strahoviten ruski zgubiéek.
Bez orsaga ostajuCi Peter kralj vu Sa

loniki tuguje, njegov gospodar ruski car 
рак na bessarabínskim frontu, pred Pflan
zer-Baltin áeregom stoji i derhtuC Ceka, ali 
bi barem na ruski boZiC vu Cernovic ula- 
ziti mogel. ObeCal je, da obranil bude Srbi- 
ju, med tern toga рак je céla Srbia pro- 
pala. Cernovic i Saloniki : bormeS veliko 
moö ima car, misli vusebi Peter kralj, samo 
to je bés, da malo je predalko od njega. 
Lani vu ovim vremenu tak je mislil car, 
da vu BudimpeStu bude ponudil ruku Peter 
kralju, da mu ju kuáne, как dobra deca 
su navadna. Peter kralj je takodjer veC 
sedlati dal konja, da skim predi pohodi cara 
vu naáim lépim glavnim varaáu. Sad jeden 
vu Bessarabiji, drugi pák vu Saloniki stoji, 
Peter sam bez Serega, саг рак na stotine 
hiljada vojniki, kője slehkim srdcom bez 
pomiluvanja tira na mesaro, как marhu 
na áloprek, sve to рак samo za Cernovic.

Na deset kilometrov dugim frontu samo 
jeden jedini dán naái 2300 ruskih mrtvih 
su na brojili. Bataljoni, koji su s jezero 
vojniki isii vu ogenj, samo 130 Zivoga 
vojnika su nazat dopeljali, tak govori i 
ruska prijava.

»Plaho gledim odsnutraánji poloZaj, véli 
ruski minister, Moskva tak zgledi, как je
den spuákinim prahom nabit lagev, kojega 
najmenjáa skrinja vu zrak more sproZiti.« 
Mencsikov pák vu Novoje Vremja zvani 
novinah piáé : »Vu boju smo veC vtrudili, 
najmre pák púk, koj nam je zadnji fes- 
tung bil.«

Russija kre Narev, Visztula Nyemen i 
Bug vode zgubila je sve moöne festunge 
Sad je zgubila i naj jakáega, to рак je sam 
ruski narod, koj sam sebe hoCe sproZiti. 
Svrho toga su poCeli na cukavati cara, naj 
ide na front i sam naj vidi, da bez njega 
samo s maáinpuákami je rroCi naroda vu 
ogenj tirati. Cete na carovu zapoved joá 
idejű jeden Cas. S med nekojih bafal- 
jonov, koji su jezero vojnika brojili, osem- 
sto sedemdeset né su doáli nazat. .

Rusi proti trém pozicijam su vdirali : 
proti íoporouckim tvrdovinam, uscieskomu 
mostu i od BuCacta na sever napré porije- 
ne pozicije. Naái su lehko previdli, kakov 
piám i cilj imaju rusi. Pri Toporoucu zalo 
su Steli prék naáega fronta vdrti, da stém 
onoga áerega od trgneju od glavnoga i da 
tam odprti put jim nastane proti Cernovicu 
i stém vu zloCesti poloZaj nam spravi cé- 
loga ruskoga fronta. Razmi se, da naái né 
su to premirnoma Cekali, neg su se tak к 
tomu pripravili, da su lehko ruse nazat 
zbili. Ivanov general s vékáim ciljom je 
doáel i na jedenput v tretju mesti je átél 
fronta predrti. Stém to hoCe, da bessarabins- 
koga fronta do Pruth, galicinskoga fronta 
od Strype do Dnjester vode nazat pretisne. 
To je samo cilj ruski, ali da bi ga i pöstici

mogli, to je drugo pitanje i vidimo, da dva- 
najst danov su né mogli nikam dojti, to- 
jest tam stojiju dvanajsti dán, gde su i 
predi.

Nikaj vaZneáega su né mogli postiCi. 
Osem danov su strahovitno áturmali i nez- 
merno krvi preljali, doklam su do naéih 
prvih jarkov doáli, osem danov su naái od- 
zaja za droti leZali i mirno su strélali iz 
maáinpuákih i átukov, doklam su svako 
áturmu nazat zbili. Osem danov su né mogli 
ruski átuki naáe jarke i áance poruáiti, iz 
toga se najbolje vidi, как moöne pozicije 
imamo tam. Ivanov general Ceterdesetpet 
jezer vojnika je zgubil, doklam je do prvih 
jarkov doáel i tak zvano offenzivu zapoCeti 
mogel. Defenzíva pák nestoji samo iz tóga. 
da droti i maáinpuáke zbijeju nazat nepri- 
jatelja, neg stopram onda se za istinu poé
né, kad neprijatelj tak blizu dojde, da s 
bajonettami se zapoéne bitka, как smo to 
na talijanskim frontu vidli.

Ako su rusi né mogli do vezda nikaj 
vaZneáega napraviti, segurni smo, da niti 
od vezda nebudo nam fronta zméáali, jerbo 
ako neprijatelj prve dane nemore fronta 
predrti ili nazat stisnuti, potlam kad sla- 
beái ostane svaki dán, joá menje more. Ako 
bude Ivanov generala offpnziva joá duáe 
trajala, to зато  tuliko zlamenuje, da joá 
se najdeju vu ruskim áeregu takve Cete, 
kője ZmeréC idejű vu ogenj, po segurno 
smrt i to. da Ivanov samo svojom trdom 
glavum nece prevideti, da cilja nebude pos- 
tigel Sud se veC nemoramo nikaj plaáiti. 
Naái vitézi koji vu Bessarabiji vojujeju, 
nebudo se dali preobladati od takvih rus
kih regrutov, kője je sam ruski soldaCki 
minister joá né átél na bojno polje pustili, 
jerbo joá su né bili za to zveZbani.

Pri gomji Ikva vodi Böhm Ermolli áe- 
rega iedna Ceta minuCu srédu doli je ster- 
lila jednoga ruskoga zrakoplova. Dva ofiici- 
re, koji su vu zrakoplovo bili, vlovili suje.

Kad je car na front doáel, prvo delo 
mu je to bilo, da vu céli Bessarabiji je jedno 
proklamaciju dal rezglasiti, vu koji opomina 
rusko soldaCiju na viteátvo i opominaju naj 
nazat zavzeme Cernovica.

Mihalovic nadhercega pák je vu Japan 
poslal, naj joá jedenput prosi japanskoga 
vladara zapomoC. Sad je veC caru sve jed
no. ab bi то  japani vékái áereg poslali, 
koj bi na suhom vojuval, ili pák flottu, 
koja bi pák englezi okolo Egjiptoma jako 
nucali.

Pred nekojom letom ravno ruski car 
je átél japana poZdrti, ali japanci su se то  
ravno né tak dali, как se то  mi vezda 
nedamo. Как se to sve preobrne na svéto. 
Sad ruski car ravno od onih prosi pomoC, 
kője je átél poZdrti i koji su ga tak slavno 
napokali, da joá i denes tomu céli svét 
Cudi. Japan рак se je ravno к svojim nep- 
rijateljorn sklopil i pozabil je, da vu rusko- 
japanskim boju samo veliki Nemáki mogel 
je zahvaliti, da je sevemoga medveda tak 
napokai, da se joá i denes od toga Coáe.

Яа tab o rska  postu  potovi ka- 
ver Hsa napisom, tak o d je r i TABORS- 
K E  KARTE se dobija kod F iseb ei 
Eűlőp (S tra u sz  Sándor) k n jlia r lc i.  
C iena: kuvert — 2 till, — tab o rsk a  
k a rta  — / UH,



— Boj n a  ru s k im  frontu a e  pre- 
httL Ruskij Invalid svane soldatke novine 
piéeju, kaj gud se bude pripetilo na éterim 
gud frontu, boj na ruskim i francuzkim 
frontu ae bude prehitil. NajvaZneöi je ruski 
front i svrho toga ruai se tak pripravlaju, 
da na protuletje puno vide soldatije budo 
imeli, как su letoönje protuletje.

Budemo vét vidii, как пае budeju 
spladili.

— Presne boli nisu samo neugodne,
vet imadu i kojekakve druge zle posljedice, 
jer bolesna prsa protive slobodnom micanju 
didutih pluta, te s toga prijeti slobodno 
disanje. Mi moramo s toga brzo otstraniti 
prsneboliötojelako mogute dostiti masaiom 
sa Fellerovim boli ublaZujuőim. »Elza fluidom « 
kője je u daleko vide od 100.000 zahvalnica 
preporuteno. 12 boca dalje franko za 6 
kruna svuda E V. Feiler, tjekarnik, Stubica, 
cetitrala, br. 124 (Hrvatska) Takodjer su 
dobre Fellerove blage Ijerajute rabarber 
»Elza pilule« 6 kutija 4 К 40 f. (i)

— Rukovanje Januara 17-ga. Koji 
su se 1873, 1874, 1875, 1876, 1877 leta, 
nadalje pak koji su se 1891, 1895 i 1896 
leta rodili i nazadnji dtelingi sposobni ostali 
za soldata, tojest da pod oruZjem sluziju, 
moraju 1916 ga leta januara 17-ga nuter 
rukovati i tarn se javiti, kam jim terlena 
cédula kaZe. Madonisti koji paro pljuge ili 
motor madine imaju, takodjer od ovih má
éin hacari i na duZe doma ostaneju. Svaki 
vu redo se mora javiti, jerbo koj za késni, 
njega strogo kadtigali budo. Kaj mora svaki 
sobom nesti, to smo vet videput spisali.

»MEDJIMURJE«

KAJ JE NOVOGA ?

Pésma ranjenoga vojnika.
Premialite dragi moji Ode ate dragi mi pajdaii?
Koji tabor poznate, Najte me ostavljati,
Kaj mi jeden ro jn ik piäe Pak mi najte pozabiti 
íz te tu ine Ruaije. Mojoj leni piaati.

Velika je  profija moja, Ve zarobljen i теа ranjen
Kaj me vi poaluhnete, Vu Spitalu v Ruaiji,
Da mi ove moje réöi Pak se apriCam svojoj len i
V malu рбати slolite. I tak mamid moji.

Célo vréme je  aprevodil S Bogom stante avi poznanci 
Vu velkoj pogibelji, I tak majka rodjena,
Ve na zadje vu Spitalu Ti draga tovaroSica 
Moz bit v smrtnoj poateli. I deCica lubljena#

Prvi cilj me je  odpelal t i  sem se vám kaj zameril,
Vu nesreCnu Srbiju, Za d proSöenje prosim vas,
Navék vani na vedrini Gda pak bude mi vumréti,
I vu svojim dekungu. Dobite vre tulen glas.

Nastala je  velka sila, Vei sem sve na svétu próba!
Da na Sturmu idemo, Samo joS ne vmirati,
Ufajmo se svi vu Boga, Naj bude na bolju volju,
Kaj nje preobladamo. Так Bog hoCe imeti.

Tam sem dobil ja  plezéru S Bogom stante svi poznand 
Désnu nogu ranjenu, Najte se spozabiti
Belim nazaj sjednom nogom I domaj pri svéti meSi 
Ja к Spitalu svojemu. Za me Boga moliti.

Jeden mesec su v Spitalu Ako se vei nemo vidii 
Nogu mi izvraiili, Toga evéta lalosti,
Vei dobimo telegramma, Bude nam na drugom svéti 
Da idemo v Rusiju. Veselje i radosti.

1 tam nam je bila sreia , Ja pak vám od srca lelim  
Devetput sem v Sturmi bil, Svim vojakom v taboru, 
Banganet mi dőli padne, Daj nam Bog i svCti Stefan 
Onda sem je s tuSom bil. Da smo sreéni vu boju.

Ve pak dobim ovdi ranu Samo slotno i vesclo 
Ja na svoju glavicu, Hrabra deca magjarska,
PajdaSi mi odbeliju, Da zvisimo naSeg kralja
Ja padnem na zemljicu. Franc Jolefa prvoga !

Drávaóhid. P r e lo z s n y á k  M ih á ly .
kisbiró.

—  Prosim o p r ed p la te  za novo l je to p o n o -  
v iti a s ta r e  d u ge  ват  s  cim  p r ed i posla ti. 
Predplatna céna je od 1916. januar 1 -ga :
Na célo leto ................................. К 10 —
Na pol l e t o ......................  . . » 5 —
Na Cetvrt l e t o ..................................» 2 50

Pojedini broji koétaju 20 fillére.
— Как su srbi ostavili domo- 

vinu. Jeden bulgarec piáé : Vu Nis dán, 
na dán seliju se nazat stanovniki, koji su 
vnogo preterpeli, jerbo su je vkanili. Stém 
su je straáili, da bulgarci svakoga Zivoga 
srba na falatke reztéhaju i stopram vezda 
vidiju, как su je vkamli. Druge pak su 
stém brstili, da za kratko vréme nazat bu
do zadobili Srbiju. Ali stoga je takodjer 
nikaj né.

Jeden niski trgovec je povédal : Néga 
vékáé nesreőe, как videli, как se vuniáti 
jeden orsag Srbi su mi sve zeli, pak i mene 
su sobom odvlekli. Vu Prizrenu sem videl, 
как soldati vuniátiju orsatka pisma, auto
mobilé i municiju. Sad smo vidii svi, da 
srbi vet nemoreju nazat zadobiti zgubleni 
őrség.

Kak je prizrendska bitka se zapotela, 
Peter kralj poklekel se je pred respelo, 
dugó je boga molil i Zuhko se je piakai, 
как rnalo déle. Koji su vuni pred cirkvum 
stali, takodjer svi su se piakali, zatem pak 
su poteli preklinjati Peter kralja i Passit 
ministra. Kad je kralj iz cirkve vun doáel, 
takvi su st naáli, koji su pljuvati poCeli 
pred kralja Peter je to sve bez réti trpel.

Csáktornya, 1916. januar 9-ga

— Nova Stelinga za 43—50 let-
ne. Honvédski minister odredil je, da opet 
previzitéraju 43—50 lötne, koji su za onu 
vréme sposobni ostali. Previzitérali pák je 
svrho toga budo, jerbo doktori né su mogli 
svako falmgu videti, nekoji pák su more
biti svoju falingu zatajili skojom deneánje 
vréme nemoreju sve onu preterpeti i pre- 
nesti, kaj denes soldaóija od svakoga zah- 
téva. Őtelinga januar meseca bude. Óva od- 
redba nam samo to kaZe, da kormán pra- 
ma svakomu pravióen hoóe biti.

Na glas su nam dali, da vnogo takvih 
tuZbih dojde к ministeriumo, kője niáói ne- 
podpiáe. Takve tuZbe veó neprimeju gori i 
nikakvo poglavarstvo, bilo to soldaóko ili 
civilsko, nesme к ministeriumo poslati.

— Taborska posta. *916 ga leta 
januara 3 -ga poőemái opet svaka taborska 
poáta vozi pet kilogramm Zmehke pakete. 
11, 39, 51, 125, 149, 169 i 186 brojnate 
takorska poáta svaki dán vozi i zeme gori 
takve pakete, druge pák samo v pondeljek, 
tork i óelrtek primeju gori pet kilogramm- 
nate pakete. Vu paketu nesme drugo biti, 
как oprava, cigarije, cigaretlini, duhan, pipa 
i lakva sloga za vuZigati, koja néma ben- 
zina. Ako je vu paketu s vun toga joá ne- 
kaj drugo, na onoga stroäke, koj je poslal, 
nazat poáleju ili pák celi paket vu 
niátiju.

— Pol milljun engleza i francu- 
za je okolo Saloniki. Embros novine 
tak raóunaju, da francuzi i englezi vu Sa
loniki denes veó 1300—1400 álukov imaju. 
Poleg drugih prijavah pák samo 1200 átu- 
kov imaju, ako к tomu i srbom ostajuóe 
átuke i talijanske átuke raóunaju. Havno 
tak raóunaju. da antant pol milljun solda- 
óije ima na Balkanu.

Tuliko samo naii neprijatelji vidija, 
mi рак tak snamo, da nlti na pol tuliko 
némája.

broj. 2.

M a l a pés
Godina s e  p is e  d eve tsto s tirn a jsta ,
M eseca  ju l ju sa  d va d ese to sm öga .
Onda sam  od ise l vn tu tu tnu  Bosnu ,  
Domaj sam  o sta v il len n  s i  ia lostnu .

Ju li ja  m ese ca  z doma m i j e  diáéi,
I  z Kaniza g r a d  a lista  m i j e  p is a i .
On j e  m en i p isa i, da z Kanize ide,
Da s e  bu odp elja l na to bo jno po ije.

On s e  j e  od p elja l na to bo jno p o i je ,
I  d o cek a l s e  j e  v e i  ike n é v  ö l j e ,
M edjim urje naáe, v  lé p i  s i  ravnici\
Gde sam  te o s ta v il m ojim i p o z n a n d ? !

Zena m oja  d raga  i  t i d é te  malo,
N igdar o tca  sv o ga  ne bus poznalo.
N igdar n eb u s póznál ti o tca  sv o jega ,
Samo bu s to cu l, da j e  p rem inu l z s v é ta .

Vnoga draga  zena za go lu ba  p la ce ,
Ka b i rada znala ,  g d e  pokopan bod e?  
Gospodine Boze i  Majka Marija,
Daj mu pok oj veén i, tam, g d e  on p o c iv á !

P rv i F eren cz  Jóska vu M agjarsk oj zem lji, 
fíozek g a  pözivi, kaj s e  on namiri.
Ve nam  Bog p om ori i  turskomu caru . 
Tu/ikajse tomu nem skomu cesa ru .

V P ilsenu. f f n j d a r o v i c s  d á n o s
cu g s fü h rer  iz Bottornya.

Urednikova  posta.
SledeCe popévke i Clanake smo dobili od naSih í i -  

tatcljah :
1. ) V boju. iK. V. Muraszentmária.) Izlazila bude.
2. ) P?sem od starih regrutov. (K. B.) S popravkami 

bude dobra.
3. ) SpriCavanje etarih i mladih regrutov. (V. A. F. 

Vidafalva.) S popravkami bude izlazila.
4. ) Pésma 1915. leta. (Z. A.) Nije moCi popraviti. 

Nemoremo ju vu novine staviti.
5. ) Taborska pésma. - Pésma druga od tabora. (M. F. 

Zalaujvár.) Prvu nije moéi popraviti, druga bude izlazila.
6. ) Medjimurski momci vu Serbiji. (F. A.) Na nikak- 

vu viiu ne paäe. Vnogiput smo vre pisali, da takve popév- 
ke, vu kojim se neslaleju redi, nemreroo popraviti. Zbog 
toga je najbolje, da se pésma predi na kakvu vi2ü popévá, 
ar budu onda redi jednaki. Takve pésme, kője Sepljaju, 
tojest kojim je  jeden red dugSi, как drugi, nemremo haa- 
nuvati.

7. ) Pésma vojniéka. (T. C. DamásaV S popravkami 
budemo Stampati dali.

8. ) Pésma tugujuéeg junaka. P. J. Alsópálla). S pop
ravkami bude dobra.

9. ) Dvé popévke. (Bez im enaj Izlazile budu. Prosimo 
svakoga, koj nam popévke poäle, naj si ime podpiSe, da 
bumo znali, gdo jih je alolil. Ako neóe, da bi mu ime vu 
novine deli, naj to posebno prosi vu svojem listu.

10. ) Pozdrav iz bojnog polja. (Z. B. vu taboru). Dobra 
je. Bude izlazila.

11. ) Ponizna i najboljáa zahvala. (Stndóváraka fara). 
Iz drage volje denemo vu novine, da vi vaSemu gospodinu 
kapelanu, öastnomu g. L. P. -ru, koj je  evője svéte du*- 
nosti na bolié tak lépő izvráil, na novo ljeto sva dobra 
lelite. Radujemo se svigdar, ako su farniki sa svojimi du- 
hovnimi pastiri zadovoljni, njih hvaliju i njih diCiju. Ali 
ono drugo, od őesa vi piäete, kaj se je  pripetilo drugo tu 
S tridóváru na boliőne evetke i na veliki őetertek i petek, 
neéemo vu novine postaviti, ar neöemo nikakve svadje med 
medjimurcom, osobito vu vezdaSnjem vremenu, gda moramo 
svi jednako slolni biti med sobum. To hasén i budu6a 
jakost na§e domovine potrebuje od svih nas 1 Koj je  falil, 
on bude vre svoje dobil prviC od onib, s kojimi posla ima, 
a drugoé od gospodina Boga. Zbog toga pustimo mir ono* 
mu, od őoga ste vi pisali.

12) Senja kralja Nikole. (Sz. B. na bojnom polju.) 
Jako je  duga pésma, zbog toga ju nesmo mogli preéitati. 
Za m*lo prlrplenje prosimo! Ako budemo vaflu popévku 
preöitali i malo ju  Studirali, onda budemo znali, je li je xa 

I na$e novine dobra А к tomu viSe vremena trebamo.
Svim skup s pozdravom I (M. J.)
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B ú z a ...........Páenica......................36 —
R o z s .............. H rá ......................... 28 —
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Z ab .................Z ob .........................2 8 -
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Csáktornyán, a Wlassics Gyula- 

utca 1. sz. alatt levő bűz, mely a 
m. kir. űll. el. iskola mellett van, 
szabad kézből eladó.

Bővebbéit özv. Hampamer 
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