
Bátorság!
Minden nagyszerül a világon, minden 

mü becséi, minden nép hatalmát vérrel sze
rezték. Az anyagi iétküzdelem is csak úgy 
lehet sikeres, ha nem nélkülözi a köitöies- 
séget. Aki másképp fogja fel élethivatását, 
aki száraz számok után indulva, óvatosan 
és folyton rettegve az elibe gördülhető aka 
dályoklól lép az élet küzdőterére, az soha
sem fogja valamire vinni.

Arról van most szó, hogy megtartsuk 
a magyar munkaerőt. Ezt csak úgy érhet
jük el, ha mindenki bizik a maga munka
erejében. Nincs végzetessebb a lemondásnál. 
Ellene nem használnak rendeletek, semmi
féle kényszerintézkedések.

A magyar nép a háború folyamán be
bizonyította a jövőbe vetett hite iörhetellen 
bátorságát. Lehet e az ilyen népet elcsüg 
geszteni, rabigába hajtani? Az igazi bátorság 
nem retten viseza a nehézségektől, kiszámit 
minden kedvezőtlen eshetőséget és erejét a 
leküzdendő veszélyek nagyságához mérten 
feszíti meg: az ellentáNás rmérféke a leküz
dendő akadályok mértékétől függ. Ez a ler 
mészet törvénye.

Népek nem pusztulnak el máról hol
napra, katonai hatalmuk, pénzügyi erejök, 
gazdasági szervezőtök a harc létkövetelmé
nyeinek arányában öregbednek. Aki ezt tudja, 
az fokozza a bátorságát, tisztán Iát és eré
lyesebben fog hozzá a munkájához.

Ssnkisem hiszi közülünk, hogy csapa
tainkat és gazdaságunkat meg lehessen sem
misíteni. Mindegyikünkben é! a tudat a köz
ponti hatalmak és vitéz szövetségeseik le- 
győzhetlenségéről. Érezzük azt is, hogy le- 
győzhellenségünk mértéke nő a felbukkanó 
nehézségek arányában. Mert a nehézségek

Ábránd.
Irta: Gyarm ati József.

•
Távol szép Hazámtól, havas bércek ormán,

Elmerengve ülök egy kiálló sziklán.
Fölöttem, köröttem az ágyuk zuhognak.

Dacos ellenfelek tüzérpárbajt vívnak — hevesen ágyuz-
[nak.

De én ezt nem hallom 1 Oda sem figyelek I 
Fáradt lelkem mostan megpihenni tér.

Messze — túl bérceken — napkeltét bámulom.
Arra van az árván hagyott kis hajlékom — elhagyott

[otthonom.
Ott van az én párnás, puha, meleg fésakem.

Benne fiókáim: hat apró gyermekem 1 
Lehunyom szemeim és előttem terem :

Kis udvaros házam, dús virágos bériem — boldogság-
szigetem.

Látom gyermekeim ártatlan já té k á t !
Jó mamácskájuknak szorgalmas munkáját.

Hallom a hangjuknak ezüstös csengését 1
Vidám kacagásuk pacsirta zengését — édes csevegését!

Mamájukat kérdik: »Hol, merre apuka?
Hol marad oly soká, miért nem jön haza?

Miért hagyta itten kicsi gyermekeit,
Ilit — Gizit -  Tibit — Mancit -  Lacit — Palcsit -  és a

[ki* Mamucit?«

ébresztettek a veszély tudatára. Komolyau 
hiszik-e, hogy népünknek ez a fokozódó al
kalmazkodó képessége a h&boru után el fog 
tűnni, hogy helyet engedjen a közömbösség
nek vagy a kenyérszerezhetésért való aggo
dalomnak?

Az élet és a létkérdés méretei a há
ború következtében óriásiakká váltak. Egy
két esztendő rendkívül kibővítette cselekvő- 
képességünket. Ami előbb egy millió volt, 
az most egy milliárd. Nem fogytunk meg, 
hanem megnőttünk. Ha a hirctereken vég
zett hatalmas cselekmények bámulatra ra
gadnak bennünket, szabad-e kételkednünk 
abban az erőben, amellyel életünket újból 
meg fogjuk alapozni? Áldozatainkért kárpó 
tolva leszünk, az áldás nem fog elmaradni. 
Nem fogunk csűszni-mászni, hanem kitá- 
in&3ztva széles vállainkat, el fogjuk az út
ról seperni a terheket és fájdalmunkat el
fojtva, büszkén fogunk tovább haladni.

Ha a nehéz küzdelemben népünk vért 
és izmokat vesztett is, marad még mindig 
annyi, amivel bátran felvehetjük azt a má
sik harcot, melyet békébnÍM léiért kell foly
tatnunk. Ha kezdetben robotolni, nyögni fo
gunk is, a szokás csakhamar el fogja felej
tetni velünk a bajokai: a munka ismét fris
sen fog folyni.

Magyarország vére3 küzdelmet fejt ki 
a lehetőségért, hogy zavartalanul dolgozhas
son, hogy érvényesülhessen a világban. E- 
zért háború után is minden hazafi fog har
colni, — ki az eke, ki az esztergapad, ki 
meg az íróasztal mellett, de a küzdelmet 
abbahagyni nem fogjuk. Bátorságot fogunk 
prédikálni a magyar népnek a béke kemény 
harcához. A bátor sohasem látja sötélszinü 
nek a jövőt. Övé még mindig a világ A mi 
népünk nem kalmárnép, a mi népünk ve-

rejtékesen alkotva állja a létért való küz
delmet.

Bízzunk tehát önmagunkban, ne essünk 
mámorba, de ne engedjük elundorítani a jö
vőnket se. Mert van bátorságunk alkotni és 
törekvésünk: keveset értékessé tenni. M ára 
háború előtt is rohamosan haladtunk előre; 
háború után még óriásiabb léptekben fogunk 
előrehaladni. Mindenki többet fog dolgozni, 
mint előbb.

Már félig elbukott népek is fellápász- 
kodtak, ha nem vesztették el bátorságukat. 
Kell e tehát hazánk jövendő sorsa iránt 
aggódnunk? Nincs erre semmi ok. A hol- 
napolánért küzdünk, szívesen, kell tehát 
megbirkóznunk a holnap fáradalmaival. A 
jelen alapja a jövőnek. Csak bátorság teszi 
rózsássá a jövőt, bátoré a jövő.

Az erdélyi menekültek Muraközben.
Most már ezt a címet adhatják referá- 

dánknak, amikor ez Erdélyből hozzánk irá
nyított menekültek elhelyezéséről beszámo
lunk. Mert Nagykanizsáról összesen 1200 
menekültet hozott a vonat Muraköz felé 
mull vasárnap, kikből 47 menekültet Mura- 
kereszturon tettek le a vonatról, Rotorban 
253 at, Murakirályon 250 el szállítottak le, 
Csáktornyára pedig 563 at hoztak. Ez utóbbi 
menekültek három napon át az áll. tanító
képző-intézetben találtak elhelyezésre, majd 
a járás körjegyzőségei közt oszttaltak szét. 
Eszerint Viziszenígyörgyre és Drávavásár- 
helyre 15—15; Bottornyára, Drávaceányba, 
Drávanagyfalubs, M ksavárra 20—20, Mu
rasiklósra, Slridóvárra, Felsőmihályfalvára 
30—30; Muraszentmártonba, Muraszerda- 
helyre 40—40; Csáktornya külfárába 60 8 
Csáktornyára és Beliczára 100—100 mene
kült került.

»Pedig mikor elment, hogyan megígérte:
Visszajövök hamar, talán holnap este !

És a holnap után, sok hónap elmúlott,
A zöldelő fákról levél is lehullott, — a fü is elsárgult'

>A madarak immár harmadszor költöznek.
Kertünk virágai harmadszor eltűnnek.

Harmadszor is vége van a meleg nyárnak:
De jó apukánkat »ehol sem találjuk — még csak nem

[ia látjuk.
»Járunk a szobákban, de sehol sem leljük !

Az udvaron, kertben mindenütt keressük I 
Ha katona-bácsit látunk künn sétálni

A roi jó apánkat véljük abban látni — véljük ottan
[járni I

»Mielőtt lefekazünk, az ő nevét ejtjük.
Ha reggel fölkelünk, csak Őtet keressük, 

ő  reája várunk, ba ebédhez ülünk;
De ő nem jön t — éa mi — szomorúan eszünk, — szo

morúbbak leszünk.«
Jó mamájuk arcán a bánat felbője

Végig fut s azután szomorún felel:
•Az édes apátok elment háborúba,

Ellenséget ölni ment el a csatiba — véres zivatarba« !

»Megölni az ellent, ki Hazánkra rontott,
Aki házainkra a földjeinkre vágyód 

Aki megzavarta békét nyugalmunkat,
Feldúlta édeni csendes magányunkat — boldog kis la-

[kunkat I

»De ne aggódjatok 1 Legyetek azért víg,
Hogy jó apukátok oly sokáig késik I

Visszajön ő hamar I Érzem — nemsokára 1
Vele jön majd viasza, mindnyájunk vfgsága, — édes

[boldogsága.
»Visszajön ő akkor, mikor nem is várjuk,

„ Mikor azt hisszük, hogy sokáig nem látjuk I
Mibor a kertekben elhal a  madárdal,

S a sok tarka lepke eltűnik virággal, — elfogy napsu
gá rra l 1

»Ha a kopasz fákon nem zizeg már levél,
Ha a vándor-fecske messze, útjára kél,

Ha az erdőt, mezőt, hólepel tak ar ja :
Tudom, bizonyosan — visszatér Apuka — ide jön majd

[vissza I
»Ha majd a Mikulást várjuk türelmetlen,

(Ki a sok játékot hozza minden évben.)
Megzörgeti majd az ablakot szelíden —

Jön is már az ajtón I — (Járatos e házban — ismerős
[ő itten 1)

»Megismeritek majd, — mert szivetek súgja,
Hogy az a jövevény: a  rég látott a p a !

Ujjongó örömmel hozzá futunk, minden;
S mint alma a  fá ján : csüngünk majd a lelkén — Ölel-

[jük a  keb lén !
»A boldogság ismét visszatér — e házba,

Kipirul mindnyájunk halovány o rcá ja !
Rózsákkal lesz hintve utunk, merre járunk 1

Igazi menyorazág lesz a mi hajlékunk — a mi kicsi In
ptunk.«
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A ceáktornyaiak ellátása most állandó 
goodját képeii as állaodó választmánynak, 
meg a város társadalmának, mely az állandó 
választmányt terhe« munkájában jóakaratu- 
lag támogatja.

Az áll. választmány, melynek tagjai : 
Hajós Fereoc dr. orsz. gy. képviselő, Szilágyi 
Dezső járási főszolgabíró elnökök, Pethö Je- 
nőné és Wollák Rezsőné, Zrínyi Károly, Pa- 
taky Kálmán, R)zmen Róbert, dr. Grünwald 
Illés Wollák Rezső, Fejér Jenő, Polesinszky 
Emil, Viola Vilmos dr., Sáfrán Károly és 
Székely Ferenc élelmező — permanenciá- 
ban van.

Az áll. választmány e hó 12-én is gyű 
lést tartott, mely alkalommtl eihsUrozta, 
hogy a Csáktornyái meneküllek, bar kiszál
lásolva vannak, e hó 20 ig a tanítóképző- 
intézetben kapnak ellátást Székely Ferenc 
élelmező utján, másrészről pedig segélyző 
irodát létesített s ennek vezetésével Sárosi 
István képző intézeti tanárt bízta meg, aki 
erre önként vállalkozott. Az iroda a szolga 
bírói hivatalban van elhelyezve, ahol я me 
nekültek összes ügyei elintéztetnek. Ide kell 
tehát fordulni az összes ügyekben, melyek 
a menekültekkel bármi összefüggésben van
nak. Ide küldendők az összes adományok 
is a menekültek számára.

A városban pedig ezalatt a nőegyesület 
tagjai fáradságot nem ismerve, gyűjtenek a 
menekültek számára. A gyűjtés eddig három 
ezer koronán fö'üli összeget eredményezett.

De nemcsak ily irányban, de egyéb te
kintetben is lélekemelő a társadalom jóin
dulata a menekültekkel szemben. Elsősorban 
nyilvánult ez Székely Ferenc élelmező ré
széről, aki a menekültek élelmezését az első 
napokban legnagyobbrészt saját költségén 
látta el és Rosenberg Lajos pékmester ré
széről, aki nemcsak a teához szükséges ru
mot adományozta, de a hatósági lisztből a 
kenyeret is ingyen süti. Majd kifejezést talál 
azokban az adományokban, melyekkel Szé
kely Vilmos, Löbl Rudolf, Scheffer Rezső, 
Antonovics József nyers terményekkel, hús
félével, tűzifával, zsúpszalmával támogatták 
a bizottságot, hogy a menekültek ellátásáról 
körültekintően gondoskodhassál

Szép vonása a Csáktornyái társadalom 
egyrészének, hogy amikor közel 500 mene
kültnek az ellátásáról gondoskodni kellett, a

Távol szép Hazámtól, havas bércek ormán,
Elmerengve Ölük egy kiálló sziklán.

Lehunyom szemeim és előttem terem:
Kicsinyke hajlékom és virágos kertem — boldogság szi

getem  1
Látom gyermekeim ártatlan játékát!

Jó mamácskájuknak szorgalmas m unkáját!
Hallom a hangjuknak, ezüstös csengését!

Vidám kacagásuk, pacsirta zengését — édes csevegését 1

De az álom foszlik в mindig messzebbe vész.
A pacsirtazengés mindig halkabbá lesz.

Kitárom két karom — a szép álomképért.
Életemet adom — ha marad egy kicsit — csak egy

[m inutáért!
De az tova röpül, szélnél sebesebben 1

Elvitte magával szivem, lelkem, kincsem ! 
óh csalfa ábrándnak csalóka képmása,

Elmentél hütlenül! Itt hagytál magamba — nagy szo-
[m oróságba!

Remegő szivemnek fájó érzésével,
Fölzaklatott lelkem föltépett sebével,

S görcsös zokogással borulok a kőre:
Szememet elfutja a fájdalom könnye, — bánatnak a

[gyöngye.
Tábori posta 310, 1916. IX.- 4

bőtfói oapon saját reggeli lejéről lemondott 
az egész vonalon, amikor az uradalmi te
henészeiből kijáró lejszükségletét a szeren
csétlen menekültek gyermekeinek juttatta.

Hasonló elbírálás alá esnek Bolgár Be
nőné, Berlin Ágostonná, Dobosy Eh kné, Csa
bai Kálmánné, Deutsch Jenőné, Fejér Jenőné, 
Gold Ferencné, Hir^chmann Adolfné, Hirsch 
sohu Ernőné, dr. H.dvégi Miksáné, Heinrich 
Miksa, Heimer Adel, Kelemen Béládé, Kay- 
ser Lajos, Ko*zti MÍtyásné, Lugarics János, 
Müider Bernátné, Maíder Albert, Mesterich 
Aladárné, Mayercsák Béláné, Nádasi Józsefné, 
Pogány Ernőné, Pollák Gyula, Rosenberg Re- 
zsűrié. R it *raé, Rosenberg Lajos és R'kárdné, 
Szentbe Fér ncué, Schlesinger Lajosné, Tau* 
szik CLzkár, Tomka Györgyné, Tárnainé, Woí- 
lák Rezsőné, Zrínyi Károlyné, akik nem egy 
gyermeket Öltöztettek fel s láttak el felnőt
teket fehér, ruha- és ágyneművel s evőesz
közökkel.

Bizonyára lesznek mások is, akik meg“ 
érdemelnék, hogy jótékonyságukért neveiket 
megörökítsük, de lehetetlen, számon tarta- 
nunk minden adományt, annyira spontán- 
szerüleg és nagy dimenziókban történt a 
menekültek segélyezése. Csak jól esik meg
emlékeznünk a tényről, mely a hagyomá
nyos jótékonyságnak egyik alkalmi megnyi
latkozása.

A dolognak nehezebb része azonban 
hátra van. És pedig a kiszálláson menekül
tek ellátása, ami kétségtelenül több gondot 
é3  dolgot okoz, mint amikor a menekültek 
a tanítóképző-intézetben koncentrálva voltak. 
De azt hisszük, rjem állhatnak be oly aka
dályok, melyeket leküzdeni ne lehetne. Az 

[áll. választmány már kész a tervvel, mely
nek alapján a kérdést megoldja s a választ 
mány fáradhatatlan megbízottjai, Wollák Re
zsőné és Pethő Jenőné, nőegyesüleíi elnökök 
is szívükön hordták a menekült asszonyok 
és gyermekek ügyét, ami ez ellátás nehéz
ségeit már csirájában eltüntetni fogja.

Ép azért, hogy ennek eleget tehessenek, 
bizalommal fordulnak a jólelkü közönséghez, 
hogy a menekültek gyermekeiről meg ne fe
ledkezzenek. De nemcsak ezek, hanem a fel
nőttek részére is kérnek ruhaneműt s láb
belit, mert bizony nagyon is fogyatékos a 
menekültek ruházata s a hűvös ősz is ka
punk előtt van már, amikor a teljesebb és 
melegebb ruházatra kétszeresen van szüksé- 
gök a szegény menekülteknek!

A d a k o z z u n k  аж e l e s e t t  b ő s ö k  ö z 
v e g y e i  é s  á r v á i  j a v á r a  t

H a d  s e g é l y e s é  H i v a ta l  f ő p é n z- 
tá ra »  K é p v i s e lő h á z .

K Ü L Ö N F É L É K .

E g y  s z é p  a sszo n yh o z»
Csodabájos szőke asszony 
Vetődött kis városkánkba.
Gyermek szemek, lányos alak 
Örök mosoly as ajkakon.

Úgy libbent az utcasoron,
Fehér köpeny a vállakon, 
Aranyhaja úgy csillogott — 
Egyenesen angyali volt.

Észrevétlen kisérgettem,
De árnyéka sohsem tűnt el — 
Gomblyukában fehér virág,
Övék most az egész világ.

Mert — fájdalom — nássutasok,
A férjuram munkatársunk.
Ha kivápja párbajozunk 
De ásssonykát még sem hagyom.

K o r m á n y  E n d r e .

38. szám.

—  W lassics Gyula dr. kitüntetésé. 0-
felsége a király dr. Wlassics Gyula közig, 
bírósági elnököt, volt közoktatásügyi minisz
tert, valamint törvényes utódait, magyar bi- 
rói rangra emelte s neki a zalánkeményi 
előrevet adományozta. Wlassics Gyula dr. 
kitüntetése érthető örömet keltett Csáktor
nyán é3 a Muraközben mindenfelé. Mert 
Wlassics Gyula báró, mint a Csáktornyái 
járásnak több cikluson át országgyűlési kép- 
viselője, oly megbecsülhetetlen emlékeket ha
gyott bátra, oly mély gyökeret vert az itteni 
lakosság szívében, hogy az, ha Wlass;cs Gyu
lát öröm éri, örömet, ha bánat sújtja, fáj- 
da’mat vált ki osztallanöl mindenkiből Ezút
tal az előbbiről számolhatunk be. Meri Wias- 
s;C3 Gyu'át nagy kitüntetés érte, oly kitün
tetés, melyet maga bár nem keresett, de 
közpályáján szerzett érdemei alapján к:ér
demelt 8 uj dekórumában bizonyára díszére 
fog válni annak a főúri osztálynak, melyre 
megtiszteitetésszámba megy, ha tagjai közé 
Wlassics Gyulát is számíthatja. De öröme a 
kitüntetés az országnak is, mert Wiassics 
Gyula bárónak uj méltósága újabb impulzus 
arra, hogy mint az ország egyik legelőkelőbb 
digniláriusa a jövőben még nagyobb súllyal 
lépjen fel я érvényesítse nagy tehetségéi, ra
gyogó hazafiasságát a szabadelvűsé^ a ma
gyar kultúra szolgálatában, annak dicső
ségére, melynek legértékesebb kincsei máris 
az ő nevéhez fűződnek!

— Eljegyzés. Golub Irénke kisasszonyt, 
Golub Anlal várni, segédtiszt leányát Zdauj- 
várról, eljegyezte Pálfy István máv. tisztvi
selő Zágrábból.

—  Katonai alreáliskola Nagykanizsán.
Az oláhok erdélyi offjnzivájának egyik szük
séges következménye a marosvásárhelyi és 
temesvári katonai alreáliskoláknak bizton
ságba helyezése. A két város csak veszé
lyeztetve van az oláhok támadása következ
tében, de az olt elhelyezett kadetÍ3kolák biz
tonságáról, zavartalan működéséről mégis 
gondoskodni kell. Ránk nézve annyiban ér
dekes az ideiglenes áttelepítés, mert mind a 
két iskolát Nagykanizsára hozzák, melynek 
felépült uj tágas kaszárnyája bőséges helyet 
nyújt az iskoláknak. A katonai alreálisko- 
lákban október elsején kezdődik a tanílás.

—  Nyilvános köszönet. A községi sze
gényházban ápolt betegek uíán újólag 20 
korona folyt be dr. Viola Vilmos községi 
orvos utján — az építendő kórház alapja 
javára. Az ott levő néhány felszerelési tárgy 
szintén nagyközségünk birtokába ment át, 
mely tárgyak ideiglenesen a szegényházba 
helyeztettek el. A Csáktornyáról távozott dr. 
Báron főorvos urnák újból köszönetét fejezi 
ki a községi elöljáróság.

— Adomány. Lélek István orvostanhall
gató, hadapród 6 évi tagdíja fejében 12 K-t, 
1 db. jelvényért 3 К t küldött a 350 sz. tá
bori posta utján a Vörös Kereszt helybeli 
fiókja részére. Továbbá N. N. Damásáról a 
sebesült katonák javára 1 К-f. Bolemtzky 
Gyuláné úrnő Drávacsányból 15 К-t küldtek 
a Vörös Kereszt céljaira. Fenti adományokért 
köszönetét nyilvánítja az elnökség.

—  A régi időszámítás visszaállítása. 
Április 30 án éjiéikor M a g y a r o r s z á g  ó r á i t
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tizenkettőről tizenegyre igazították. Ezzel é- 
leibe lépett az uj időszámítás. A kereske
delemügyi miniszter most felhívta a vasúti 
igazgatóiágokat, hogy szeptember 30 ról ok
tóber elsejére virradó éjjel egy órakor iga 
zítsák vissza az órákat tizenkettőre. Ezzel 
életbe lép a régi időszámítás. S igy a má
jus elsején elvesztett óránkat most ismét 
megtaláljuk, melyből kifolyólag megint egy 
órával később látunk a munkához és egy 
órával később fekszünk le. A világítás kia
dásai újból emelkednek, minden visszatér a 
régi kerékvágásba, hogy a jövő május else* 
jén éjféli tizenkét órakor újból kezdődjék 
az egész szinjáték.

—  Állandó mozi. A Csáktornyái Rá- 
kóczi-utcai állandó mozgó színházban a mai 
előadások műsora: a balti flotta német ten
geri hadereje; A fehér ördög bűnügyi törté 
net 3 felvonásban; A dragonyos kisasszony 
(vígjáték 3 felvonásban). Az egyik előadás 
d. u. 6, a másik este 8 órakor kezdődik.

—  Nópfölkelők bevonulása. A népfölke
lésre kötelezettek, akik a szemléken fegyve
res szolgálatra alkalmasaknak minősíttettek 
és az 1866 —1871. évfolyamokhoz tartoznak 
1916. okt 2 án és az 1872 —1884-. évfolya
mokhoz tartozók okt. 10-én tartoznak bevo
nulni. Az első csoportbelieket ezúttal is to 
vábbi intézkedésig a belföldön és a hadfáp- 
terüieteken fogják alkalmazni, akik az ott 
szolgálatot teljesítő fiatalabb, frontszoigálatra 
alkalmas elemeket a fronton való felhaszná
lás érdekében felváltani fogják.

—  Gyilkosság a korcsmában. Stausz 
Ferenc 44 éves szentrókusi juhászt ifj. Ba- 
iog Jáuo3 19 éves szabadságolt néptölkelő 
egyik augusztusi napon a jánosfalui Czigla- 
rics-féle kocsmában civakodásból kifolyólag 
szuronyával tüdőn szúrta, mitől Stausz Fe
renc következő napon kiszenvedett. Stausz 
Ferencet halála előtt Molnár csendőrőrmes- 
ler kihallgatta, aki előtt gyilkosának ifj. Ba
log Jánosi nevezte meg Stausz. Balog kezdet
ben tagadott, de, amikor véres szuronyával á ll
tak elő, töredelmes vallomást telt. Mentségül 
ittas állapotát hozta fel s azt, hogy mint ka
tonának kötelessége volt védekezni, mert 
Stausz Ferenc le akarta szúrni, amit azon 
ban a tanuk tagadnak. Balogot a komáromi 
hadbíróságnak adták át.

—  A darabokra vágott kétkoronás. Az
aprópénzhiányon pár nap óta úgy segítenek 
magukon különösen a fővárosban, forgalma
sabb helyeken, leginkább kávéházakban, hogy 
a kélkoronás papírpénzt feldarabolják. Ha 
egy koronát kell visszaadni, akkor a ketté
vágott kétkoronás felét adják, ha ötven fil
lért, akkor annak negyedrészét. Az Oiztrák 
Magyar Bank a kélkoronás ilyeténképen való 
ezétdarabolását nem kifogásolja, be is váltja 
az ily részeket, de az eljárást bankjegy meg- 
csonkításánbk minősíti s a beváltást csak a 
törvényes levonás mellett eszközük. Eszerint 
я félkélkoronásért 50 fillér helyett csak 45 
fillért fizetnek.

—  A Mura i s  Dráva kiáradása. A nagy 
esőzések következtében, melyek a nagy szá
razság után a mu't héten záporszerüleg ránk 
szakadlak, a Murát és Drávát szokatlanúl 
iiiegárasztullák. Ezért a Mura és Dráva 
roenli alacsonyabb fekvésű részei teljesen 
V‘Z alá kerültek. A Dráva különösen Va
rasánál, Zríny,kívánói s lejebb Alsódombo- 
rúnál lépett ki medréből s még inkább a 
Mura áradása öltött nagyobb méreteket. Mu-]

raszerdahely határában nagy árvíz volt a 
bét elején, úgy szinléu Kotornál, mely már 
a kisebb vizáradást is azonnal megérzi. Leg
nagyobb kárt okozott a medréből kilépett 
Mura a Murán túl, Petebházánál, ahol a föl
dek, majorok mie d viz alatt állottak, olyany- 
nyira, hogy rendesen csónakázni tehetett. 
Itt a szeuyes áradat az összes termést 
tönkre tette.

—  Sertések hizlalásának elősegítése.
Zalavármegye Törvényhatósági Bizottságá
nak f. hó 11 éu tartott gyűlésében határo
zattá emeltetett, bogy a Franz Lajos és Fiai 
nagykanizsai cég, megkeresés alapján, úgy 
nevezett céguek, mint a megyei gazdakö* 
zöuség bármely tagjának — ha a közéiel- 
mezés céljaira sertések hizlalását vállalni 
óhajtják, a Törvényhatóság megkísérli a kor
mánynál и hizlaláshoz szükséges tengeri ki
eszközlését s a gazdáknál levő árpikészle- 
leknek a r^kvirálás alól való mentesítését. 
A megyei g^zdaközönség közélelmezésre hiz
lalandó sertések számát a Znlavármegyei 
Gazdasági Egyesületnél lehel bejelenteni írás
ban f hó 22-ikéig. Később érkező bejelentő 
sek el nem fogadhatók. A közélelmczésre 
való hizlalás feltételei a Vármegye alispáni 

I hivatalánál megtudhatók.
—  A perlakiak a menekülteknek. Por

iakon az ott elhelyezett erdélyi menekültek 
! részére Kramarits Viktor ottani kereskedő 
I összesen 1447 К-t gyűjtött. Egyelőre eny* 
'nyit hozunk nyilvánosságra, az adakozók I neveit jövő számunkban közöljük.

—  Figyelmeztetés. Az iparostanoncis- 
kólái beíralások megtörténlek, valamennyi 
tancnc azonban nem iratkozott be. A szigorú 
rendeletre tekintettel felhívja az igazgatóság 
az elmaradt gazdákat, hogy tanoncaikat a 
mai nap folyamán d. u. 3—5 óráig okvet
lenül írassák be. Még a felmentendő tanon- 
cok is tartoznak beiratkozni kivétel nélkül 

!A felmentést azonban a gazdának vagy sze-
! mélyesen, vagy Írásban kell kérnie.

—  Színház. Rácz Dezső színtársulata 
a mull bél folyamán is állandóan játszott. 
A heti műsor Mágnás Miska, Grün L li, Nem- 
tudomka, Mozitündér, Marcii daraboktól ál 
lolt. Az érdekes műsor meglehetős számú 
közönséget vonzolt a színházba. Az előadá
sok az egész héten állandóin jók voltak.

—  A háború. A világháborúnak legje
lentékenyebb eseményei ez idöszerint a Bal
kán félszigeten folynak le. Az oláh beavat 
kozás okoz a ezt a változást, ennek megtor
lása vonja maga után az elkeseredett har 
cokat, melyeket úgy D íbrudzsában, mint 
Erdélyben a gaz rablók ellen vívunk. Er
délyben megállót! az oláh off nziva, a sze
gény székelyeken keresztül gázollak várat 
lanúl ért orvtámadásuk pillanatnyi hatása 
alatt, de a Marosnál tovább már nem jut
hattak : megállították őket az Erdélybe ve
zényelt magyar ezredek s a németek derék 
csapatai, akik a románokkal Hátszegnél és 
Nagyszabennél т!ГГérintkezésbe léptek. Dob
rudzsában azonban kalasztrófaszerü veresé
gek érték az oláhokat. Az Uj Dobrudzsa, 
melyet az oláhok 1913 ban a bolgároktól 
elraboltak, már teljesen a bolgárok birtoká 
ban van. Dobrics bevétele után Tutrakeí) és 
Szilisztria tanúskodnak a legfényesebb hadi 
sikerekről, melyekről a német-bolgár hadve 
zető-iég beszámolhat. Tutrakannál 500 oláh 
tiszt s 22 ezernél több sebesületlen oláh 
rabló került bürökre. A németek már Cons-
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taoza télé portyáznak, úgy hogy szó van 
Dobrudzsa teljes kiürítéséről, ami Bukarest 
helyzetét is nagyon kritikussá teheti. АШ~Ь- 
roszok Galíciában és Bukovinában is két
ségbeesett erőfeszítésekkel akarnak s Kár
pátokon át összeköttetést találni az oláhok
kal, de hasztalan minden kisérlctök, mert 
megtörik vitéz katonáink haláltmegvető vé
dekezésén.

—  Mindent a hadseregnek! A honvé
delmi rninieterium Hadsegélyező Hivatal 
a hadsereg részére szükséges olajok pótlá
sára az olajtartalmú magvakat begyüjteti. 
Kéri a nagyközönséget, hogy az olajtartalmú 
magvakat, a barack-, napraforgó-, tök- és szil
vamagvakat szereteladományképpen minél 
nagyobb mennyiségben beküldeni szívesked
jék. Különösen nagy súlyt helyez a hivatal 
a lekvár és pálinkatözésnéi visszamaradt szil- 
vanuígvakra. Egy kis áldozatkészséggel ezre
ket érő nyersanyag megtért intésében segéd
kezik az, aki e rendes körülmények között 
veszendőbe menő érlékeket összegyűjti és a 
Hadsegélyező Hivatalnak Budapest V. Akadé
mia utca 17 sz. beküldi. A csomagokat bár
mely postahivatal vagy vasúti államá ingyen 
továbbítja, ha azokat kivül »Gyógynövény« 
jelzéssel látjuk el.

—  Rekvirálják az ország gabonatermé
sét. Eredetileg a termelők birtokuk vagy bér- 
letök nagysága szerint gabonakéí-z'eteiket bi
zonyos időn beiül bejelenteni, illetőleg (ela
jánlani tartoznak. Ez a rendelet a rrkvirá- 
!ás előkészítése volt azoknak az álláspontját 
igazolta, akik követelték, bogy a kormány az 
idén az egész termésre tegye rá a kezét s 
maga gondoskodjék a lakosság egyenletes 

I és egyenlő gabona- és LszfeJ á'áiáró). M?u- 
I (án ezt a felfogás! a legajabbi események 
fényesen igazolták, a kormány a legközelebbi 
napokban rendjelet fog kibocsátani, mely 
ki fogja mondani "az ország egész gabona- 
termelésének lefoglalását, illetve rekvirálásat. 
Eszerint minden készlet fö‘Öt? a kormány a 
maga közegei utján szabadon fog rendel
kezni és bárhonnan, bárkitől, bármilyen nagy 
mennyiségű gabonát közcélokra lefoglalhat, 
illetőleg azonnal átvehet Érintetlenül marad

n ak  azonban azok a rendelkezések, melyek 
ja termelők saját házi és gazdasági szükség
leteinek ellátását biztosítják.

Szerkesztői üzenet.
G y a r m a t i  J ó z s e f .  O la s z  f r o n t .  Szívélyesen 

üdvözöljük újabb beköszöntése alkalmából. A legnagyobb 
készséggel közöljük ezúttal is érdekes sorait. Már meg is 
kezdtük hangulatos ábrándjával. A többinek is sorát kerít
jük, annál is inkább, mert pl. a  St. Katharináért vivőit harc
ról irt tárcájában szereplők között muraköziek is vannak. A 
Szanitéc is megüti a mértéket. Egyébiránt mi is örülünk« 
hogy a heves és véres ütközetekből eddig szerencsésen ki
került s hogy kilátása van rá, hogy talán nemsokára végleg 
haza kerül elárvult szeretett családja körébe. Isten hozzál — 
K a c é r  a s s z o n y .  Talán közölni fogjuk. — R ó z s a  E rn ő .  
É s z a k i  h a r c t é r .  Köszönjük megemlékezését. Büszkék 
vagyunk я 20-as hősökre s önre, mint újabb honvédtüzénr, 
hogy az oroszt oly csúfosan elpocskondiázzák. Csak n^ta ! 
Dicsőséget aratnak ezzel a sokat szenvedett magyar Hazánk, 
maguknak meg hervadhatatlan babért tűznek sipkájuk mellé, 
mi legszebb jutalmuk lesz, hogy »megfogyva bár, de törve 
nem« a hosszú hadjáratot dicsőségesen végig küzdötték.

Szere te ta d o m á n yo kn i k é r  m H a d -  
aegéiycző H iva ta l í

Á tvétel! különítm énye, V á c i-  
utca  38 az.



TtttnnejsHi Veliki zgsbicki.
Yise как 30 jezer polovljenih rumunjskih vojnikov pri festungu Tut- 
rakanu. - Vec как 100 stukov su rumunji jeden den izgnbili. - Yeliko 
odusevlenje vu Magjarskoj. - Rumunji su se prestrasili. - Lepi i dober

nas napredek na svakoj fronti.

Щ stojimo na bojnom pol je?
(M . i.) Kaj smo prorokuvali, ( 0  se je 

i dogodilo vu proslim (ijednu. Rekli smo, da 
gospodin Bog nikada nije, pak nebude s 
tolvajom, vkanjljivcom, pak razbojnikom 
drfial i njim pomagal, tak zato nebude niti 
a rumuujom drzal, niti njim pomagal. Так 
se je i pripetilo.

Bulgarski i nemSki zjedinjeni 3?regi su 
posle toga, как je rumunj s Calarnim nadi- 
nom vu Erdélj vdrl, za pet dni navalil vu 
Rumunjeku i od njih odzel Kavarna, Dobrid, 
Kozmar, Kurtbunar, Akkadunlar varaäe i 
Tutr&kan festunga.

Festunga Tutrakana je veliki Sereg ru- 
munskihiruskih vojnikov branilo, ali 6 gasep
tembra su bulgarski i nemSki hrabri junaki pre- 
obladali jih, festunga prevzeli, vnogo jezer ru- 
munjskih i ruskih vojnikov zaklali i oranili, 
vide как tridesetjezer polovili, med njimi 
dva generale i 400 drugih oficirov. Vec как 
100 Stukov i vnogo jezer puSkah i druge 
oruSje su odzeli od njih.

Rumunji su se tak prestraäili zbog (oga 
zgubidka, da su zaustavili navalu proti Er- 
délju. Vezda budo nádi honvédi z jedne, а 
brulgari i nemei z druge strani navalu po- 
Celi proti rumunjskoj vojski. Bulgarski i 
nemSki vojniki su pri Tutrakanu vre do 
Dunava doSli. Svi Seregi nisu dalje od glav- 
nog varasa Rumunjske, Bukarests, как 60 
kilometrov. Ako Bog da, za m&lo vreme budu 
se s magjarskimi Seregi zjedinili i skupa vu 
Bukarest maSérali. Okolo Bukarests se 2uriju 
Sance zidati rumunji, ali kaj to hasni prama 
ovoj gjegjernosti, s kojom naSi honvédi i 
drugi magjarski regimenti, buigarske i nem* 
Ske Cete proti vkanjljivcu rumunju vodiju 
sv<>ju navalu. Magjarske i horvatske dete su 
i do vezda na velikim glasu bile zbog nji- 
hovoga vité2tva, ali vezda, gda je vu mater- 
domovinu vdrl neprijatelj, etokrat s vek Som 
vitefitvom idu proti neprilatelju. Slari mag- 
jari, koji su vre 60, 70 let do2iveli na je 
zere, a mlajSi do vise desetjezer (koji nisu 
bili aposobni za vojnidtvo), su se javili, da 
hodeju puäku v ruke vzeti, pak proti rn- 
munju vu ogenj iti. OduSevlenje je takvo, 
как je vu 1848 letu bil.

Vu Magjarskoj stanujudi rumunji, kojih

je do tri milijunov, takaj s nami dr2iju. Nji- 
hovi svi biSkupi i orsadki zastupniki su po 
minister prezidentu na zuanje dali Njegovo 
mu Velidanstvu, naSemu kralju, da su pri- 
pravni za Njega i za domovinu svoj 2ivot 
i svoje biago aiduvati.

Vu célom orsagu je veliko odusevlenje. 
Gda ove rede piSemo v BudimpeSti naSim 
medjimurcom, na vulici Cujtmo oduSevljeno 
popévati i »éljen« kridati. Mágjarski honvéd- 
ski regimenti maSrraju na 2eljeznicu, vu boj 
proti rumunju. Ono veeelje, ono oduSsvIeoje 
nije modi izpieati, kaj smo vidli. Kak da bi 
vu gostuvanje isii naSi vojniki. Komaj dekaju, 
da bi obrsdunali s rumunjom, koj nas je 
ostavil i vkanil. Ovi hrabri junaki budu ra- 
duna napravili rumunju takvoga, kojega budu 
i nedu2na rumunjska mala deca pladati mo
rale i za koj radun budu ova deca kiela 
svojega vezdaSniega kralja i svoje politiCare, 
koji su njihove olce vu sramot i vu su2an- 
stvo tirali.

Iz Galxije л iz karpatskih frontov do- 
bivamo takaj dobre glase. Rus, makar ga jih 
je prevnogo, nemoreju predréti naSu frontu.

NemSki veliki luftbaloni su opet nava- 
Iili na glavni varaS Englezke, Londona, pak 
su jim velikc kvare naCinili.

Na francuzkim frontu niti francuzi, njU 
englezi nemreju nikaj proti nemcu, koj 
hrabro dr2i vu svojih rukah od njih odzete 
zemlje.

Taljan niti vezda nikaj nemre dostig- 
nuti. NaSi se na taljanskih planinah dobro 
dr2iju. Zabadava je sve, taljan nigdar nebude 
do BeCa doSel, как je on to misül, gda nas 
je vkanil.

Vu orsaökoj hi2i su naSi ablegati vu 
proSlim tijednu osobito vnogo govorili od 
rumunjske navale. S jednom duSom su tak 
na desnoj, как na lévoj stranki izrekli, da 
budemo Erdélja do zadnje krvi branili i ne- 
demo dopustiti, da bi se bar kakov maii fa
lat odlrgnul od naSe mater domovine.

Deöko, koj zna äparati.
DeCko, koj je znal Sparati, to je bil 

BeliCov MiSkec, najstariji sin krCmara Bslica 
Lovre, как se bude to iz sliedede pripovi- 
esti videlo.

Bel dov grünt je Je2al na cesti, koja 
je vodila iz PuSdine и DravavaSarhely а к 
tomu je drfcal i krdmu, и kojoj se je mnogi 
putnik odpodinul i dobrim vincem okrepil. 
Taj krdmar je bii SzerdahelySdan a njegov 
MiSkcc takaj.

Kad je anda MiSkec stupil и dvadesetu 
godinu svoje starosti te su mu ved pod no- 
som neizmerno liepi mustadi prideli van pi- 
kali, skojimi je gizdavo hodil и cirkvu, 
misül si je stari Lovra, da je sad doSIo vri- 
eme, kad bi njegov sin se odputil na puto- 
vanje, za da vlastitimi odmi svieta vidi, da 
tarn za karpatskimi gorami nije zemlja plo- 
tom odgradjena, na kojega bi se doviek nas- 
lonivSi mogel dole и dubljinu pljuvati, pak 
da rnalo upozna tudje navade, а и tom se 
i nieSto dobro naudi za áivöt.

MiSkec se radi toga netreba b&S prena- 
pinjati, rekel je puSdinski krdmar, njegov 
otac; jer tko ima odprte odi i zrelu pamet 
i dobro pamtenje joS к tomu, on dobi i 
prez velikoga napinjanja ranogo toga za 
navuk i se iz najkrajSega putovanja more 
povrnuli bogát na izkustvu, pak makar iné 
bogatiji na imetku, ali na izkustvu za 2ivot, 
a to se opet da и novee i imetak preobr* 
nuti.

Anda je otac stisuul sinu jednu posve 
novu stotinjarku, koja je on hip friSka i 
zdrava i как sunce öista se iz poreznog 
ureda dakovedkog doSpancirala, te si je ta
kaj 2elela jedno malo svieta poglednuti, ovu 
stotinjarsku je on svojemu sinu stisnul и гики i 
rekel: »Sad vzemi put pod noge, рак зе и 
С ikovcu sedi na 2eljeznicu te se vozi preko 
Kanizse и Budapeslu, od onud kroz Pozsony 
и Bed, onda kroz Linz и Solnograd, od tuda 
mimo Dachsteins и Gradac, a iz Gradca kroz 
Marburg i Pragerhof и Cikovac i od onud 
konadnouPuSdinu, dakakoovo zadnje piefike, 
i tam deS mi onda pripoviedati sve, kaj sí 
videl i do2ivel na tvojem zabavnom puto- 
vanju i как ti je kaj iSlo pri magjarih, Sva- 
bih i Stajercih! Samo dobro^ikam polukni, 
da ti nikaj neizmakne, niti и Pf Síi ona mno* 
2ina spomenikah i landenjak, niti и Bedu 
on preliepi cesarski vrt Schőnbrunn, niti и 
Solnogradu onaj urnietni vodoskek, koj ua 
rezidenzplacu trideset i pet meterah visoko 
vodu bacu, a neizpusti onde niti urnietni



Hellbrann a niti Glockenspiel naproti resi
dent^;; u Gradcu ded takaj dosta toga imati 
za gledati, зато  sve si dobro pogledni!— 
Pák gde bi bila kakova iiepa dolina sa lie- 
pim jezeriddem, tamo odmah idi se razgle- 
dati, a gde bi te kakov visoki brieg zani 
mai, popni se na njega i se od zgora na eve 
strane svieta razgledavaj! Ali niti nezaboravi 
opazivati krdmarske obidaje, gde d3d goder 
odsesti ili noöiti; jer drugi Ijudi nisu takodjer 
na glavu opali i mnogi dela bolje i pamet- 
nije nego mi, a do kraja se nije nitko izu- 
eil, izvan onoga, koj le2i dva metra duboko 
u zemljil

Di ti nefratid i nepotepled, to znam 
jo3 iz tvoje najmladje mladosti, jód iz dielin- 
slva, kad si kakti 3 —4 godidnji dedecsvietle 
krajcáré u zatvorenu Skatulicu spravljal, a 
niti jedaoga na kakove slast сз potrodil. Рак 
jer ti kakti dedko uviek na kudne potrebe 
gledad, za to znam, da nisi potepljivec i da 
neded nikaj nepotrebnoga kupuvati niti novce 
v nemar troditi. Anda ti netrebam reCi, da, 
ako bi ti novci prije vriemena zmenjkaii, 
samo slobodno po vide pidi, jer ja da znati, 
da su na hasén potrodcni a ne obiestno 
razfrdkani!«

Так je govoril 3tari Bőlid svojemu naj- 
starijemo sina, a debela miti krömarica je 
зато  kimala glavum torna govora povlad- 
jajud, a M;äkec si n je dal dva krat redi, da 
nebi iz te zaladske varmegjije na nekoliko 
tjedn h van otidel, on je u to ime od veselja 
skakal ta je odmah pridel si u navezak pót* 
rebna za put 3 lagati, a kad je imái sve u 
redu, onda je polag naputka otöevoga vzel 
put pod noge, oak iz sola van,med dadovinski* 
mi drevi, kraj raznih plotov izravnim pnlom 
preko Dravavasarhelya hajd u Cakovac na 
kolodvor. k*k da je nakanil cieloga svieta 
za miesec dni obiti i pregledati, ili dapaCe i 
kupiti, ako bi ga na varadkih hiZah izlicitirali.

Onda je vozeő se Zeljeznicomdn Kanizse 
odsel i onde kroz tri tjedna ostal, как da 
ga je zemlja pogutnula, ter niti ista podta 
nije hotela о ujein kaj znati, i njegov otac 
i maii su badava listonodu p tali, jeli im 
kakov list nosi od Midkeca. Midkec je zgi- 
nul negde!

Ali dok je dobre roditelje za izginuiim 
Midkecom strah obhidjal te je zabrinuta mali 
svojega muZa dan na dan sa jezero sumnjah 
i milijun predbacivanjima mudila i trapila, 
eto ti na jedan krat jedne liepe vederi Midkeca, 
gde dohadja svojim liepim zdravim okruglem 
obrazom kakti pun miesec, proti Belidovoj 
krdmi u Puddini, te je njegovo liepo zdra- 
volice samogovorilo, i bez pitanja, da Midkecu 
u tudjini nije zio idlo i da se nije u ni- 
jednom moru ili jezeriSdu vtopil, a niti ga 
nije nijedan rudedi se brieg zagnjel, как niti 
nikakva grabeiljiva divlja zvier raztrgala, ili 
kakov divji razbojnik na raZenj ga uateknul.

Anda Midkec stupi u sobu te se smie- 
judkajudi se odmah sedne za bliZnji slol, i 
nut,— eto ti se iz njegovog Zepa Spancira 
na stoi van posve nova stotinjarka, tak liepa 
i dista, как mala dievojdica na tielovo u 
bielini. A kad su otac i mati si rukami pu- 
cali nad glavarni od zrdadjenja nad Miäke- 
covem Sparanju, onda je Midkec posegnul 
u desni hlaCni Zep, te je iz njega polegnul 
jednu dosla Zmehku Zadkicu, i pridel iz nje 
na sto! brojiti trideset sreberhdi krunab, jed
nu sreberniju od druge, te svaku na jednoj 
strani dobro pogodjenim kipom kralja, a na 
drugoj magjarskom korunom. —

Csáktornya, 1916. 17 ga septerobra. »MEDJIMURJE«

I sad prizma Miökecova pripoviest, как 
ju je sam pripoviedal: Vali, on ja u Kanizsi 
na kolodvora odsel te se je odputil u varls, 
a kad ja dodel u varad, odmah ja zaZedjal 
te je pitajuCi dodel u nieki vrt, za da si 
onde nekulikemi dadami pive Zedju vgasi i 
kojom Zemlom glada vtaZi za daljnjeputovanje, 
pák onda da zajedno vidi i navade todenja 
i dvorenja varadkih krdmarov.— U vrtu pák 
je bila kuglana, na koju su dodli krugladi, 
koji su bad sada se za nagradu kruglali, t. j. 
imali su razne zgoditke onem, koji su vide 
keglinov zrudüi, dakako ne na jedan krat, 
ved u nekoliko danih, как ved je dugó to 
kuglanje za zgoditke trajalo. Krömarpako je 
po vrtu skakal как kobilica i ruke sim tam 
hital te psoval i kiel, da rtm je bad sad 
nastavljad keglinov moral zbeteZati táj prek- 
leti fanticek, sada — kad je najbolje pót- 
reben— No, i onda se je Midkec ponudil, 
da de on kegline postavljati, ako mu se dobro 
plati i onda je ostal kakti postavljad, dok 
su svi zgoditci bili izkruglani: jedna dlajfar- 
ska kolca za jahati, jeden stari közel sbra- 
dom, jedna sreberna pokvarena ura sa brun- 
denim láncom i jedan balkanski cekin na 
crvenom pantleku, a to kuglanje je trajalo 
tri tjedna i tri dana bad podpuno, dok mu 
je kraj i konac bil. — Onda mu je pridelo 
vani u tudjini dugodasno postajati, i jer je 
polag pridparanoga jód nadel, da doviek pri 
postavljauju vide zasluZi nego pri rudenju, 
pri davanju zgoditakah vide nego pri dobi- 
vanju, pri toöenju vide nego pri izpijanju, 
tak je to za sada dosta dobidka za jednoga 
krdmarskoga sina iz seia Puddine, pák anda 
on sad ostane doma, rekel je dparajudi Mid
kec, dedko puddinskoga krdmara Belida.

I skoro bi rcdi, da je pravo rekel!
Em. Kollay.

Tutrakan.
Na deseti dán, как su nas rumunji iz 

dali, postigla je prva boZja kadliga Roma- 
niu: bulgarski-nemdki deregi siavno bilku su 
zadobili nad rumunji pri Tutrakanu, na 
ouim mestu, odkud su rumunji pred tremi 
létmi Bulgariu izdali. Vnogo dtricioge je bilo 
s vrho öve zemlje, koja je ved takodjer 
nezmerno krvi spila. LeZi pák táj falat zem 
lje med Dunajom i med Crnim morjom, gde 
su nemdki-bulgarski deregi obkolili i odlud* 
no sbili rumunjske ruske derege. Tutrakan 
je veliki festung, koj s vnogo modnih tvr 
dovinah sloji. Céloga rumunjskoga-ruskoga 
derega su vlovili. Prve prijave su tak go- 
vorile, da do dvanajst jezer branitelja je 
bilo vu Tutrakanu, sad ved znamo, da 
blizo petdeset jezer ramunja i rusa su 
vlovili-

Z\ odludnu bitku moramo to drZati, 
jerbo niti tarn je né modi tak lehko toliko 
vojnika zarobiti, gde milljuni vojujeju. Ve- 
lika kadliga i nevolja je to malomu rumunj3 
komu deregu.

Sudbina je postigla malu Romaniu i 
bulgarci su ved nazat zadobili Novu Dob- 
rudZu, koju su pred tremi létmi rumunji 
vkrali od Bulgarije. Odovut bulgarski i nemdki 
deregi dalje napredujeju i rusi velike derege 
moraju к Dunaju poslati, ako hoőeju nemd- 
ke i bulgarske Serege zastaviti, koji ved proti 
glavnomu varadu, Bukaredtu, idejű.

Pri nas vu Magjaräkim takodjer je ve- 
selje i nádi deregi komaj dekaju onu vnru, 
kad na nje dojde red vu Erdélju, da raz-

bojnike van sbijeju is n sle zemlje, zakó ja  
su né vrédni, da po njo| hódija.

Balgaraki-nemdki deregi koji su samo 
dva dana juridali na Tutrakan íestung, ved 
su do Sziliestrije dodli, do najvekdega fes- 
tunga vu Dobrudii, obkolili sa ga i lehko 
doklam öve novine nádim ditateljom vu ru
ke dojdeju, ved i ov festung propal bude. 
Velika kalastrofa deka rumunjeke derege va  
Dobrudzi. Vidi se to i stoga, da sve rumnnjs- 
ke novine na glas zahtévaju od kormana, 
da odmah naj iz Erdélja van potegne de
rege i nej proti bulgarcom podle vu Dob- 
rudZu, doklam nebude pre kesno, jerbo bul- 
garci ved jako bombardiraju Szilisztria fes- 
tunga iz Zmehkib dtukov i tak blizu fes- 
tunga su ved dodli, da moreju na dturmu 
iti. Nemdki i bulgarski dtuki smrt zvoniju 
Romaniji.

ÜobrudZa, koju su rumunji 1913 ga 
leta vu drugom balkanskim boju zeli od 
Bulgarije, na tri vugle leZi med Dunajom i 
med Crnim morju. Na jugu stoji Balcsik, 
morsko postajalidde, od zapada pák Tutra
kan, po bulgarskim jeziku Turtukaja. Od 
Crnoga mórja do Dunaja na céloj liniji na 
jedenput su poCeli bulgarski i nemdki deregi 
napreduvati. Od kraja su samo menjde nep- 
rijateljske derege nadli pred sobom i taki 
od podetka su zadobili Dobrics, Kurtugnar, 
Ak—Kadinlar i Tutrakan varadé. Od vezda 
su ved puno epornede napreduvali. Od Ak- 
Kadinlara na sever stoji 14 e zvani brég, 
pod ovim bregu leZi Szilisztrija, najvaZnedi 
festung vu DobrudZi i najvekdi varad. Pet- 
najst jezer stanovnikov ima, bulgarci, lur- 
dini, rumunji, grki, erméni i Zidovi stanujeju 
vu ovom varadu. Vu ruskom-turskom boju 
jedno leto su juridali rusi na festung, dok
lam ga je Krassovskij general zadobil Nem
ei i bulgarci segurno se nebudu tak dugó 
madili s njim

Rumunjske i ruske dete sveposud su 
sbili nemei i bulgarci i sad Zurno se nazat 
vledeju. Iz Szilistrije vide bataljunov je idlo 
na pomod Tutrakan festnngu, ali öve su 
bulgurci zastavili, sbili su je i presilili su 
je, da nazat vu Szilisztriju odbeZiju.

Dobricsi bitka, koja je do vezda naj- 
vekda bila na rumunjskom írontu, tri dane 
je trajala. Septembra & ga- 6-ga i sedmoga 
je bila óva strahovitna bitka, va kojoj su 
bulgarci preobiadali ruse i rumunje. Nepri- 
jatelj ostavil je bojno polje i nazat na se
ver se je potegel. Vu boju tri vojni ebori 
su bili nazodni, jeden rumunjski, jeden ruski 
i jeden srbski.

Sad Bruszilov generala Sereg vu ishodni 
Galiciji i vu Bukovini poleg öve bitke, mirno 
mora stati, jerbo vekdu pomod je moral vu 
Romaniu posl&ti, da obraniju glavnoga va
rasa Bukaredta. Antant se je lak spladil, da 
sad sve francuzke, englezke i druge rezerve 
vu Romaniu hode poslati, jerbo previdel jey 
da na ekoroma tam se budu odludne bitke 
podele. Antant je straho, da nebi nádi, nemd
ki, bulgarski i turski deregi prék Romanije 
vdrli i rusom za hrbet dodli. Antant si je  
зато  jedno veliku brigu nakopal na glavu 
s Romanium, sad jód i nju mora braniti.

Euglezi najmre su serditi na Romaniu, 
jerbo oni né su dteli, da Romania vu boj 
skodi. Eoglezi nedeju jednu veliku Romm- 
niu na Balkanu. То Zelju jim mi budemo 
svrdili, da nebude.

__________________________ broj. 88.



í r  A J  J R  X O V O fiA  f  Ikrv prelévaju sa autaot i *a jedno eeuju. i naj>Uraái m uinartc )o íz seia vo boj odi-
JCi iK V V V W Ä . Masat bi radi nastavili prednaajedno veliko Sei i poleg toga sve poljsko delo lene i

SAiju. deca moraju avrSavati. Strahov lua d rugó fa
P é s m a  YOjaÖka. _  Niti jednoga bulgarca su né je. Kilo kruha vu naSih penezi deaet korun

ли ...................vlovili rumunji.'Rueke novine piScjo, da petdeaet fi'lérov kosta. C-jkora nigdi néje
^в°иеем S D W v^ r oigdi Ukve b tke 80 j°3 1,6 bi,e- kak VU ,n0<‘ .dobUl- Sve. krCme, su 2aPr*e- Vélik*Vu taljanskim boju sreíno sp . Dobrudii gde bolgáréi vojujeju. Bulgarci au nam je teíkofa i avi akopa to Selimo, da

Vu laljanskoj semlji slraSna je planina, |ak serditi na rumunje, как na peklenjeke skim predi bude boju konec. Svinje i krave
Vnoga majka place za svojega sina. vrage. Do vezda rumuoji joS niti jednoga su nam rekvirirali i sad smo zapoved do-
Vnoga devojéica tuZna je za para, Zivoga bulgarca su né mogli vlovili. Как bili, da svega kruha moramo prék dati, jerbo
Ar se vu taljansku zemljicu odpravlja. se vidi, bulgarci ee rajSi na íalaéke daju soldaéija nuca to.

. _. s cépali, neg kaj Ы rumunjom vu ruke dodli. — Tvrdovíne délaju okolo Buka-
m T r n T ä T Ä "  Ä Ä l i c u .  Rumunjeke novine opet J 'ko  tflro  pi- reSta Как su bulgarci i nemei sbiü ru-

J p y áeju proti kormanu, jerbo je proti bulgarcom munjske i ruske Serege, cdm ah su poéeli s
Tu svetlu sablicu, kriZ na lévi ruki, né dosta vojske postal i poleg toga glavni najvekSom silóm okolo glavnoga varaga San-
Smiluj mi se JézuS, koj si svemoguéi. varad Bukarest je  veó vu veiikoj pogibelji. ce kopati i svakojaCke tvrdovine delati.
Vu taljanskoj zemlji Stuki nam (uékaju, ОзЬак magjarski monitori izvrstno vojujeju Stare tvrdovine su popravili i odmah su
A na mesto ftiéic puökice zveigjiju. na Dunaju i od njih se najbolje piaSiju Stuke vu nje spravili. Romanci sami piéeju,

. rumunji. da elemi tvrdovinami nebudu mogli varasa
T a U a n e k f 'Ä ’ p^efnjimTbeiiju. -  Rumunjski oficiri pred carom. braniti, jerbo nemski Stuki je jeden dan sve

J Vu Pétervaru veiika je uzbuna poleg ru- Sírom rezslréiaju.
Talijanski ministri i kraJj mira prosi, rnuujov, koji su laki prve dane odluőne bit- — W ilson  próbál bude m ir nap-
Ali da jim magjar. pák nemec nepusti. zgub li. С r je veliku sednxu skup póz* rav ítí. Как iz Am?rke pi*eju, njibov prod-
Vidi§ tálján, vidiS, kaj si ti napravil, val, na kojoj je i Ivanov general, rumunjskih sednik, Wilson, na je^en jednu Ironferenciju
Kaj si ti sam sebe v velku Zalost spravil. Seregov zapovednik nazoéen. Rumunjski bude skup pozval, na kojoj svi neutralni
_ v . . . . . .  . . oficiri samo sbog toga su isii pred сяга, da orsagi nazcéni budu. Na ovoj konferencia

de^caSUJeznäSImnKmm’ 8s opomeneju jó i jedenput. kaj je sve obe- próbá i budu takve zakone napraviti, s ко-
éal Romaniji i da ga z\ vekSu pornóé pro- jemi se slalni mir bude mogel sklopili. Ne- 

S milostWnim okom poglej na nas dőli, 9jjQ g k0jom obraniti budu inogni Romaniu. utralni crs?gi takodjer vnogo trpiju poleg 
Vu suzni dolini ti nas blagoslow. — Beziju iz Bukare§ta. Vu Boka- strahovitnoga bója. Najmre pák vu trgovaé-

Na taljanskim fronlu. B ra tu sa  P é te r  reStu su zloéesti dani doSli. Kaj su nam kim poslu imáin velikoga kvara. Sad mis-
vojnik. ^elili rumunji, to jih je predi postigio, как liju neutralni orsagi, da doSlo je vréme, kad

-----“У su misüli. Bukarest je véé vu takvoj pogi* jedenput ovoj slrahovitnoj borbi konec
— P et romanskih vojnih sborov bel?», da svi, koji эято  moreju, oetaviju va- то га bit1.

je vu oruiju. Iz London» piSeju, da na raSa. Sam kralj svojim obiteljorn je najprvi Daj Bog, da tak bude! 
respravi, koju je sam romanski kralj vodil, pobégel. Sve banke, hbr.ke i druge stvan — Vu D obrudzi b u d e  o d lu cn a  bit- 
Bralianu, Iliescu, Carp,Marghiloman,Filipescu, su iz glavnoga varasa vun spra vili. Vu va- k a . Francuzi návék nekakvoga zroka imaju, 
i Jouescu su govore derZaii. Zitem stremi raSu jc saino najsiromaSkeSi narod ostal, kad neprijatelja nemoreju preobladali. Nap- 
votumi su bója odiuéili. J j S vnedelju pet bogaluSi su sv» pobrgli. ; rimer sad tak piSeju, da pamet i veiika paz-
vojuih sborov je odi3Jo na svoje mesto: Kra- — S z il is z t r ia . Szdisztria festung jeiljivo^t tolnáéi S rrail generalu \u Szdoniki, 
jovu, Bukarest, Galac, Jassy i Konstanza, bulgarcom vu rukah, rumunji né su ga ufali i da miren ostane i da Ceka, jerbo odluCna
Vu pet vojnih sborov je sve skupa 266 pe- braniti, neg su prék Dune skoCili. Vru fes bitka vu Dobrudüi bude i t? m se bude pri-
Siökih bataljunov, 80 kojeniékih konpanijih, lungu vnoiiua muntc.je i vtSe Stukuv je h tila sudüiua med Szofium i BukareMom. 
640 taborskih Slukov i viáe deset i pol cen- bulgarcom vu ruke doSlo. Konjeniki proga Za vezda su rusi зато  za jedno kratko vré- 
timetemib, takodjer nekojth Émehkih Slukov. njaju rumunje. Rumunji i srbi strahovitne т е  se nazat potegli, barem Ivanov general

OaeCet rinajst paroladjah, kője su pred psine délaju med stinovnik’, koji se nemo 300 jezer vojn ka ima lam. 
tremi tjedni vu Archangelsk doSle, munieiju-raju braniti. Soldacko zapovedniétvo sledeéu — Rumunji prl Gjurgjevi su steli 
su za Romaniu dopelale. prijavu je vun dalo: prek Dunaja dojtl. Iz BukareSta piSeju,

— Romania vu bojnim polozaju. Od prve vure, как smo romansku gra ;da zadnje dane neprijatelj=ki zrakoplovi su
Bojnoga poloÉaja su na cé!o Romaniu iz n:cu prestupili, svaki dan, od vure, do vure pohodili Romaniu. Medojimi su i dva Zep- 
rekli. Gentraln h orspgov vnogo vagonov je vidimo, kakve strahovitne psine délaju ro jpelini bili iz kojih su vnogo bembih hitdi 
sa ostalo vu Romaniji. Svrho toga centralni manski, ruski i srbski razbojniki. Nekoji d an ! na Bukarest i na KonStanzu. Vu obed\é 
orsag« vu Beéu i Berlinu zjreStérali su vnogo pred bojom, romanisii ir célé Dob^udie svu | mesfah veliki kvar pu napravi’e bombe. Kre 
romanskoga zlala. marhu rekvirérali i bulgarskim stanovnikom i Dunaja, najmre ряк pri Gjurgjevo velike

— Terstyanski sbil je  ruse. Pod niti fiiléra su né platili. su bitke. Rumunji prék Dunaja su Steli vdrti,
sapovedjom L*pot bajerskoga here g* Serega Kad su od Tutrakana morali retirérali, all to jim je né bilo moguée, jerbo austrie-
Terstyanski general je vu takvi poz eiji, koju svako selo su jednu patrolu poslali, koja magjarske vojniétvo viSeput jih je nszat 
rusi dan, na dan Sturmaju. Jeden dan nép je sve poZgala. Na céloj okolici sve ie vu sbiio. Kre Dunaja oStro strélanje se je éulo. 
rijatelj doSel je vu Korilnica selo, naSi su jednom plamnu. Okolo Szilisztrije i Túlra- — Veliki sgubiáek rusov. Augus- 
tak spametno obkolili Steli ruse, d* su rusi капа joS sve gori. Pri Dorzanlaru ebit ru* tuSa 31-ga, septembra 1-ga i 3-ga izvanredno 
oruZje vkraj shitali i ónak su Zurno iz sela munjski Sereg septembra 7 ga jednu célú kervavc bitke su bilo, vu kojih pet vojnih 
vun pobfg’i. Polovili su naSi vu ovim boju kompaniju je poslal vu Sregrna obéinu. Ovdi sborov strahovitnoga sgubiéka je imalo. Ne- 
samo jeden dan deaet oficirov i jezerosto su eve stanovhike polovili i po nőéi sve su koji bataljuni su se Cisto vuniStili Poleg toé- 
prosfih vojnikov, takodjer viSe maSinpuSkib je zaklal». Po céloj obclni mrtvi legiju, kője noga raéuna med Szelvov i Tereskovice pred 
su ostavili naS m vu rukah. Rusi su kérva- su grdo smercvarili. Decu su vu h;Ze zaprli nemSkim frontom na eedemnajst kilomelrov 
voga zgubiéka imali.  ̂ i onda su hise vuZgali, deca su sva nuter dugi liniji sedemnajst jezer ruskih mrtvih

— Srbl vu Romaniji. Srbi ovdi, srbi zgorela. leZi. Svun toga naj menje osemdeset jezer
tam. VeCsu svigd. sreéu probali, ali joS nigdi Viöe Zenskih i dece su vu Szilisztriju jih je plezérano bilo.
su ju né dostgli. Antant tak hiée ostajuée odegnali, tarn su je zaklali i vu jednu vo- — Maksimalna cena kru m p ira . 
srbske Cete, как drea labodu. Pitanje je to, du shitali. Kflipetrovo, Ajdemier, Karacmer SiuZbene novine minuöi Cetrtek su »pisale, 
как dugó se budo dali srbi robom igrati? i Bábuk obéine sUnovnike takodjer su skup kakvo sluíbeno cénu bade imel krumpir. 
Véé su bili pri Verdüno, vu Ruskim, pri pobrali i pred Cilarasi varasom sve su je Ova maksimalna céna do novembra 16 ga 
Saloniki, sad su je vu Romrniu porinuli poklali. na metercent 14 korun, do decembra 31 ga
DoSel je telegramm, da srbske Cete doSle su — Kaj je vu kola€u? Ruski za- 12 korun, 1917-ga februara 28-ga 1 6  korun
va Romaniu, da в rumunji i rusi skup vo- robljeniki jako na trdoma speéene kolaée i do ma^ciu'a 16 ga 16 korun bude. Ako 
jajeju proli nam. Srbekim Cetam je zapo- su dobiü vu Makó varas. Kolaée su na vu trgovinu dosta krumpira ne dojde, or9£g 
vadaik Gadcsx* srbski general. poSti spotrli i viSe listov su naSli. Vu jed- ga rekvirira’ bude.

Srbi svepoaud moraju napré bili, da пот lislu Zen a piáé svojemu muZu, da véé — Kuüko kosta lé tn a  o ffenziva
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ru so v? Svajcereke novine poleg ruskihsluf- Za polovicubude dal koruou, za fertat pák koj je sve bojne falinge, bitke a lém ra*- 
beaih prijayah piSeju, da газ» ed juniuSa petdeset fillérov. tumaéil, da je céla гаек a armadija neuredna
prvoga, dakle od onda, kad se je Bruszilov — S d v o je n i  B u k a r e s t .  Straho- i momaki su strahovito bedasti. Da au rua- 
generala ofrenziva zapoCela, do auguátusa viten pánik je nastal vn BukareStu, kad je ki vojniki tak bedasti, od toga Kuropatkio 
dvajsetoga sgubili su rusi |>85 jezer pros- glas doSel, da su bulgarci pri Tutrakanu i sledeée dogodjaja poveda: 
tih vojnikoy í 64 jezer oficirov vu mrtvih, Szilisztriji sbili rumunje i obedva feslunge Pred nedteremi meseci, kada se ruaki* 
plezőranih i zgijenih Za 18 jezero oficirov zadobili. Na biljada Ijudstva se je vijalo po japanski boj poCel, pogledal ваш niSnijnov-
oíivestno se zn*, da su mrtvi. vulicah proti kolodvoru. Svaki bi predi rad gorodskoga garnizona i tam в jednim pod-

— V elika n a ro d n a  s e d n ic a . Vu bil vuSel. NajvekSi srteh je nastal, kad je oficirom sledeóega govora sam nastavil:
parid su javiti iz BukareSta, da tam velika glas pocii, da jednoga áerega su bulgarci — PoveC mi ainko, kaj budeS delal,
narodna sednica je bila proti boju. Na h l- vu Dunaj na tirali i svi vojniki su se polo- ako na bojnom polju в jednim nepriatelja-
jada naroda se je skup zidlo i na glas эй püi. Kad su nekoji oficiri iz Szilisztrije dodli, kim vojnikom se nalazid?
áinfali i dpotali Bratianu ministerpred3 ednika, narod se je na jedenput na oficire navalil. Podoficir maca.
koj je kralja nagovoril, da naj Austria-Mag Tri oficire na vulici su skamenjom zatukli. — No, kaj razmidljavad? Ubijed ga,
jarskoj bója poruéi Naj zadnje velika de- Céli dán i cőlo noC su cugi vozili be- kaj né?
monStracija je bila po vulicah i zahtévali su gunce. Siromak i bogatod skup su vandrali — Dakako, ubijem ga.
od ministeriuma, da odmah se naj podobri po putu i vlekli zasobom talige. Glavnoga — Pa ako jednoga nepriateljskoga Ceta
ka ecentralnami orsagi. varada na zapoved spraznili su. Ministeri- spazi* onda kaj buded delal?

— R u sk a  o ffenz iva . Bruszilov gene- ume su vu Szinaju spravili. Od marinerov — Ubijem ga.
ral sdvojeno se műéi vu Ishodni Giliciji. Opetiadmiral ie vu Konstanzu vudel — Né. To ne ide tak na lehkoma.
je nezmerno Ijudstva Ural vu ogenj. Vnoíi- Vü Bukaredtu samo od svunadnjih pos- Podoficir sdvojno muéa.
na mrtvih Ie2i opet na bojnom polju, aíi za ,ov ministerium je ostal. Rumunjske soldaéke — Neopazivno se nazaj vkéeS í tvo- 
to nigdi su né mogli rusi na pré dojti, svig- novine same Pi3eiu’ da P0,0*ai í® navaren. jemu zapoviedniku prijavu CiniS. 
di su je nádi i nemdki regimenti nazat sbili. I , Anlanla novine sve su uzbujene sbok — Jest, prijavu éinim.
Nádi dobre dekunge imaju i né su straho, Dobrudde, koju su bulgarci tak hitro zadobili. — Na, dobro je. Pa ako jednu lutaju- 
da bi rusi moguCni bili öve dance preob- Krali 8v° iim ob,leliom takodjer po- Cu kravu spazid na bojnom polju, kaj bu- 
ladati bégéi vu Galac fii vu Jassy OrsaCku kassu ded delal?

— P r v i  r o m a r v s k i  v a rn h lip n iW i ,akodÍer 8U vn Jí88Y aPrevi,i — Neopazivno se nazaj vleéem i pri-K rvi ro m an sK i zaroD ijeniKi. Sad veC . rumunji zn8ju da boj je né javu CÍDÍm
Mmuee d«ne su dot.rali prvc zarobljemke ; _  Vraga! PograbiS ju  za roge i u L -
bl.zu Sest sto Sv, prem.rnuma au sedelj, _  Q ré k i m j n js t e r p r e d s e d n ik  bor vodié
doh su giedal. , niti jeden se je ne génül. g e  j e  z a h v a „ L GrCku je tak dug0 tÍ8ka, _  v  labor jo vodim.
Opravu novo lrP4Ju> spodobna j e. k i antant, doklam su i tam odredili mobiliza- — Pa ako se s menőm nalaziá?
Na nogah Ferdinand kralja vojniki boCkore cjjUj razmj se> рГОи centralnim orsagom — Pograbim za roge i u tabor vodim.
imaju, kője a remenjom yeáeju. Opraya í ne |̂ ratjj vu b0j j§|j \ poleg toga vide Izvolite s takvemi momaki rata dobiti
remenje je jód éisto i svetlo, all boékori su reg*irnen|0V- se je zbunilo, kője je antant — zakljuCi svojega spominja Kuropatkio. I 
svi podrapani. Kad jést idejű, takodjer dőli moraj p0loviti i oruáje jim vkraj zeU. Glas ipák je Cuduovato, da ovi krotki véé tretje 
na zemlju glediju; n ésu  spodobm к solda- ^  veC j takov bil, da Konstantin kralj se godine harcujeju za europeisku kulturu. 
tóm Bolje su spodobni nekakvim mosom. je tthyaIiL To se je nfi pripetilo, neg Za- ________

. E n g le z i  n eceju  V e l ik o  r o m a -  jmis ministerpredsednik, koj je navék proti KT . x
mu. Englezi ravno se neveseliju tomu, da boja bil. 2 ?hvalil se je, kad je kralj ir.obili N a j n O V e S e .
je Romania vu boj se pustila. Englezi do zacjju odredil. Grki nebudo vnogo pomogli . . .  . . . „  .
zadnje vure su zahtövali, da Romania naj antanlu vu Szaloniki. gde je vu tak velikoj ~  8,r 6 k l  XPjn i  S • ОГ;
mirna ostane, jerbo nikomu nebi tak na 8tj8ijj su nemei i bulgarci vu Macedoniu ulazili,
dkodu bilo, как Engleziji, ako bi rusi prék -  Bulgarci i rusi. Vuonihbitkahjíeden 8rÉki vojni sbor jim je za hrbtom 
Dobrudíe vu Bulgarin vdrli i tijam do Konä-|koje 8U miUuCe dane vu Dobrud*i trajale, 08,81 1 т!Гп0 e,eda*' k? k. Proganiaju frau- 
tantinapolja doSli. b t :na, da su englezi ru- bulgarci izverstno su se sponaSaü prama ru- cuae- en8,eze i erbe. Sad как su bűne nae- 
som obeCali KonStantinapolja i pomagali su sora Kad 8U bulgarci na Sturmu iáli proti ta,e vu GrCkim> ov vojni sbor je  prosti 
rusom pri D irdinelli, ali sad su previdli, rU80m rUäke bjnde su bulgarskoga himna nemce> naJ **„ vu. Nemflku spravi|u i naj 
da to bi jim na veliku Skodu bilo, ako b i ; , g umi Marica» igrala, da stem zaslavijo 88 ,am nastaniju, jerbo do konca bója ne-
rusom pustili öve morske klanjce i KonSlan- bu|garce. Ruski vojniki pák su sdalka kri- «traten hoCe ostati. Nemei su gríke^a voj-
tinapolja. Ako bi se to pripetilo, englezi veC Ca)i proti bulgarcom; .BraCa emo sviskup!« noga sbora s oruíjem ekup vu NemSku 
nigdar nebi mogli ruse vun sbiti iz ovih nli bulgarci né su posluSali na öve sladke spfavdl ,am 8 8fk' lak k»k avojemi gosli 
klanjcov. Po vremenu pák bi rusi pomalem reCi neg prfR ru80V 8U vdrli i сё1е Serege baratujeju. 
proti Indiji se razSirjavali i lehko bi Indiju su j jm vunidtili.
i Szuez eatornu od englezov zeli. Eog’ez;ja __ Osemdeset jezer bulgarca L e tn a  t a b o r s k a  p é sm a .
pák bez Indije üveti nemore. s e  j e  o s lo b o d i lo .  Deset danov proti

Svrho toga su englezi jako proti tomu Romaniji sledeCe su bulgarci postigli: Bitka Vu létnih mesecih sve nam lépő cvete,
bili, da se Romania vu boj pusti. Romania na s!o 03cmdeset kilometrov dugim frontu A P° drevju mil° P°PéTaJu ftice*
za navék aluga bude Rusiji i ravno nebi se je zapoéela, koj front od potlam как su Ftiöice vi male lépő nam spévajte,
povolno bilo englezom, ako bi Romania naj ruse pri Dobriéi nazat stisnuli na sever, osem- Da ste eve vesele, nam na znanje dajte.
jakSe bile ns Balkanu. deset kilometrov je krajSi nastal. Deset jezer gumah zeIenih fuíke zletavajDi

Ako bi se jedenput rus nastaml vu Dob kvadtat kilometrov su za dobili, dakle vekéi Majcicam lubljenim glase donaSaju. 
rud2’>, odprtoga pata bi imel po suhim falat zemlje, как au rumunji 1913 ga Ieta
proti KonStantinapolja, to рак englezi ravno od bulgarcov vkrali к tomu pák su dva lastavicka dober glas donesla,
ne glediju sdobrim okom. Eoglez i rus joá moéne feslunge Tutrakana i Sziliaztriu prev- lz bojnoga polja majki v ru e a a.
velikog* raéuna bude imel vu Aíiji. zeli. Stém jinaje lévő krilo osegurjeno i ovdi , evo vam je majka listek iz ruZicom,

— N a falacke rezrézane bánj- 'oslobodilo se osemdeset jezer vojnika, kője Kojega poäilja sínek s pozdravicom.«
k e . Pokehdob tak malo je drobnih penez, svako minuto na drugim frontu moreju po* Majka listek 0(jpreí p0éela ga öitat, 
da né je moöi zménjati, sad po kavanah i nucati. e , Da bu doSel sínek mamicu pohadjat.
po drugih mestah tak délaju, da Sírom tr- — Kuropatkin i podoficir. Pred
?aju dvé karune papirnate peneze. Ako jedno Seelmi léíi Kuropatkin, koj je u ruskim—- ^  zgledne° rezplaöe se 2uhko
koruno treba nazat dali, onda na dvoje japanskim baju rusim tak nesreéni general Mamica Sl z8ledne’ rezPlaCe 2unk0*
Vtrgjeno bsnjke polov'cu nko petdeset fillé- bil, je vun dal svojega iivotpisa. Stara na- „Mamika lubjjena, japek moj lubljetii,
rov, ondi pák ferlal banjke d*ju nazat. Za- vada je pri ruskim generali, da evője fa- Vi ste s menőm jako Cuda pretrpeli.
nemito je vu ovim poslu to da je Osztrák- linge ne hoCeju prepoznati i ako je nje na y. gle g tru(jom g0ri odhranili mene,
Migiar Bink dozvolu dal ktomu i ovak réz- bojnom polju zbijeju, navf-ke u drugim ífl- A sinek vam nikaj p0magati nemre,
filatane banjke pod puno vredno3 ti premeni. Ceju zroka Так je to bilo i a Kuropatkinom,

Csáktornya, 1916 17-ga septembn._______________ »MEDJMURJE« broj 88



Pod stare dni tu2ni morate trpeii,
Gda bj tí raorali poíinka imeti. - -  - •  i g ___ __

AU naj ba a Bogom, lak je Bo2ja HЩ Г lYlOSt J 6 l  6 П С  f T l 6 g  •
Da na bojiiom polju moram harcuvat ja. 999 щ

StraSno to | P H  H H  H U H  j H |  В  M k
ober nas B i ^ r  В  В  B ^ H B  П  В ^ Я  В

JezoS i Магда vu velkoj sili, ■  Ш  Щ Ш  ■ ■ ■  B H  В  Ш  'Ш

“  ’ Г *  Т Т Л “ ' r é s z l e t e s ,  p o n t o s  h á b o r ú s  t é r k é p e .Daj nam jakost Bog na§, da bója dobimo, ^  J.
NaSu domovinu sreéno obranimo! Ara 1 К 50 f.

Müra-Szent-Márton. T. К.

™ Е и 1 ш  Z
Od onih, nam poalanih pSemab, kője imo do vezda

***** l. Letna taborska^ pésma. (Mura Szt-Márton. I  l e g ú j a b b  h á b o r ú s  t é r k é p e  k ü l ö n f é l e  k i a d á s b a n .  I
T. K.) Spoaobna je za novine.—

2. Pusm a za domovinu. (Szent-Mária. Gy. P.) Kapható:

P s d K l  í l l í p  C t t M S z  S í a d e r )  C s á l í to r n y a .
4. Pésm a taborska. Na bojnom 

L. F.) S popravkami izlazila bude.—
5. List Od gibinskih vojnlkov. (Na ruskom

bojnom polju. S. АЛ Popravili emo ju. Izlazila bude.— -  -  ж f  л

- 4 = “: ^  : i :  : r :  Н Р Я 7 Р к  V Ü llf lP 5 í7 tP n ilPje duga bila. Pokraíeno budemo ju dali Stampati.- V  t U L  t i l  V U  U  V  L U  L  L L 1 1 U  L  К З Г О З П .
8. Nesu sposobne, ili pák se nedaju popraviti síje- ▼ W W ^ w l l  V Ш  99 £ B8W  Ш Ш w B B  ^  w  Ш --------------

deée pésme: a.) Plée se nam leto. (L. J.) — b.) PIs- .
mo iz bojiéóa. (К. M.) -  Mala pésem. (A. F .) -  Я  S T K I N .  Y a r a Z ü l l l .

Druge nam poslane рбвте budu se preöitale. Od onih  ̂ «22 1-6
budemo

Ako bi gdo za kolendar sposobnu pripovést, ili pös--------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------—------------
mu im.i, proeimo, o.j ju posije s üm predi. Na.atvepf5- Т 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 Ф 4 4 4 4 4 4 И 4 4
me, ili pripovésti prosimo napisati: »Za kolendar!« ▲  m i  m i  _ _ _  ш  m

skup pozdravom! (M. J.) ^  |U | Ж  *  В В |Ш  Щ ^

ZZZZZZZZ*'™- I  И Н М Н 1  ноле Hellsulh kapitíig hinp> $
■ В 1 Т Г П ! ! ,Г ? ,И  и  Ж  és „Ayestir |s - t  й J i v r halandiai ♦
Fehér bab uj . . Grah b e li..............56 ж  Ara 2  korona> Ára 2  kor. 40 fin. ♦
Sárga bab . . . .  Grah Su ti..............56.— ф  _ _  ф>
Vegyes bab . . . Grah zm eSen. . . 56.—  ^  A német „Möve“ könyv 2  nap alatt 10 0 ,0 0 0  példányban kelt e l ! ф
Kendermag. . . . Konopljeno seme 56.—I  ф■ ж
Lenmag.................Len . . .............80 -  X .  K aphatö: T
Tökmag................Kosciee.................... 100— ф  F isch el F ü löp  (S t ra u s z  S á n d o r)  k ö n y v k e re s k . C sá k to rn y a , ф
B ükköny............. .G rahorka ................35-  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

- ■ ■ a a g g a s * 1 iparos és kereskedfi olfifizetfiink névjegyzéke
B őrkeresked ő : Fűszerkereskedós : Szállító ós d eszk a ke re ske d ő : Bagola István vendéglője

Mayer Testvérek Csáktornya Mayercsák Béla (kőszén, Löbl Mór és Fia Csáktornya »A vasúthoz« Csáktornya
faszén, magvak és a Singer Salamon Kisszabadka

Borbély és fo d rá sz: .Műlrígyil Érléke.it6- U r l -é s  nőldlvat, J á t é k -é s  Sojtöry Jiuo. 0г4т.пЧ уМ»Ш1АлаА: KlnAnr r«4ktnmvm Szövetkezet« raktára Csáktornya díszm űáru : Novák József Drávanagyfalu
« * Ь П Ы  cáiktomy. Grincr Te.l,érok Kelemen Bél. Ctóktorny. Deutsch Adolf, п.уут, Drirsvisirhely

ír f r  • U f . 1 Csák ornya 1 Kovács Mihály korcsra. DrávavásárhelyKollanch István Csáktornya f 0*1;*» ЧурпШопа
Mózeskalácsos ós v'asz- Deutsch Rezső Kisszabadka V askereskedás: к K,««badka
«Wértyaöntö! Tuplkk György Drárasiklós Bernyúk Károly ütöd. Ä . c k  Res.6

llbanyi Mihály Damása K ávéház: Binder Károly Caáktornya Reiner János Ráczkanizsa
r ._xü_ , Prückler К. Zrínyi kávéháza Csáktornya 9 vegyeskereakedés, Petánczi savanyuvi*
\^ipesz. Föjdee Mór Ro j kATéhAzl Caiktomya V endéglők: központi raktár és szállítási vállalat

чШетеп Sándor, férfi és női cipész Deutsch Jenő Csáktornya ыл^а.; vn^o. ,un r«tHi
Cskktornya, T&rosház épület T Prhckler Kiro.y Csiktorny. H“ °n*i Ä  COk.omy.

K ötélgyártó. Pecsornik Ottó Csáktornya g , ^ * Csáktornya
D lvatárúház! Domik Rezső Csáktornya Hencsey Gábor Csáktornya ör y rgy Zrinyikülvárot

Unt é* Brodnytk Stridóvir Kőfaragó ée elrkőkéezltő: в“^ 7 б ^ е ^ ” е' * ? £ £ £ ? * ” '* '  Pu«Uf.
PABuifAná». Tersstenvák Bódog Csáktornya Horváth Mihály (Fehér é korcsmáros
renyK epesz. GrünwaTd Adolf Szcnice, Nyitra m. galamb) Csáktornya

Ц. Коткса Ulyin Cikk tornya M észáros: Deut.ch Jenő Cakktomya V ászonkéreskédő :
Anlonovics iónét Catttornys Kelemen Imre CeUtomya Siieoncsik AnUl Ceiktorny.

Férfi szabó: Prusátz Alajos Csáktornya
háeaici Ignác Csáktornya Ó rá s- ós ékszerész l Deutsch Zsigmond Csáktornya
Bodies Ferenc Csáktornya Pollák Bernit Varaidin Schlesinger Mór Csáktornya

Nyomitolt Fischel Fülöp (Strausz Sándor) Irönyvnyomdájában Csáktornyán.
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