
Eltartunk.
»Döntéshez akarjuk vinni a háborút!« 

Ez az a jelszó, amellyel a háború harmadik 
esztendejébe léptünk. Óriásiak az erőfeszíté
seik, melyekkel bennünket és szövetségesein
ket gyorsan eltiporni akarnak.

Az ellenség a döntést akarja, ml is azt 
akarjuk. így tehát beállt a világháború u- 
tolsó nagy szaka.

Egy év elölt, amikor Oroszország had
seregét harcképtelenné tettük és a központi 
hatalmak szövetségeseikkel együtt a Kons
tantinápoly felé vezető ut megnyitásán fá
radoztak, nyilvánvalóvá lett, hogy ez az ut 
a béke felé vezet. Azóta egy újabb orosz 
hadsereg szenvedett százezrekre menő vesz
teségeket és nyugati ellenségeink vérveszte
sége lépést tart a keleti hasztalan támadá
sok áldozataival. Törhetlenül áll mindkét 
vonalon a német és magyar-osztrák védők 
sziklafala. Ellenségeink belátták, hogy a Bal
kánon létesített összeköttetésünk ellenállhat- 
lanul erőásé tesz bennünket. Amint mi egy 
év előtt uj szövet&égtársunkkal egyesülve 
megépítettük a török birodalommal össze
kötő hidat, úgy ők, azt most egy újabb hit- 
szegő segélyével fel akarják robbantani. — 
De a híd erősebben áll, mint valaha és az 
áruló Románia megbüntetése már megkez
dődött, siettetve a döntést, mely nekünk 
ugyanott, ahol a háború kitört, győzelmet 
és békét fog hozni.

Mindenkor készen, miként hadseregeink 
és vezetőik, mi idehaza is egyesíteni akar
juk erőinket, hogy a kívánt célt elérjük. 
Egységesnek kell lennie gondolkozásunknak, 
akaratunknak és cselekvésünknek. Egyetér

tés legfőbb feladatunk, fóradhatlan törekvé
sünk, hogy ellenségeinknek erkölcsi erőnk 
ellen intézett támadásaival szemben is csor
bítatlanul megvédjük népünk önbizalmát, 
erejét.

Biztatásra — hála Istennek — nincs 
szükség. A magyarok ennek a példa nél
küli háborúnak eddigi egész tartama alatt 
bebizonyították, hogy a harctéren, csak úgy, 
mint itthon, öntudatos lelkesedéssel teljesí
tik katonai, polgári és szövetségesi köteles
ségeiket. De az egységes akaraterőre való 
utalás most, amikor a világháború döntésé
hez mind közelebb jut, elementáris erővel 
tör ki belőlünk. Az egész világot hatalmába 
ejtette az a meggyőződés, hogy a báború 
utolsó, döntő szakához értünk és hogy min
den erőnket össze kell szednünk a legutolsó 
ütések előkészítésére.

A döntés siettetése fokozza azt a nyo
mást, melyet Nagybritánnia a semlegesekre 
gyakorol. A semlegeseknek is szint kell val- 
laniok, hogy melyik fél pártjához húzódnak. 
Minthogy nyugaton hallatlanul rettenetes tá
madások» dacára пош *#iakad meg a német 
fronl; minthogy keleten Hindenburg ökle 
aprítja az újonnan szervezett nagy orosz 
hadsereget; minthogy továbbá a Dobrudzsá
ban a németek és bolgárok ernyedetlenül 
visszaverik az egyesült orosz-román csapa
tok támadásait, úgy hogy Sarrail, amikor 
majd végre igazi támadásra szánja el magát, 
mindenesetre el fog késni; és minthogy vé
gül az újabb olasz ofíenziva, csak úgy, mint 
a románok támadása, önmagában összeom
lik: most azzal akarnak kísérletezni ellen
ségeink, hogy a külvilágtól tökéletesen el
zárjanak bennünket. Azt remélik ezzel elérni,

hogy, ha most nem is, de a tél után, any- 
nyira el leszünk gyengülve, hogy a katonai 
végszó az övék lesz.

Hogy ez a törekvésük nem fog járni 
eredménnyel és reményük teljesülni nem 
fog, arra nézve egységes szövetségünk min
den emberének le nem lohasztható győzelmi 
akarata a garáncia. Győznünk kell, ha élni 
akarunk. Győznünk kell, nem hogy elve
gyük ellenségeinktől, ami az övék, hanem 
hogy további fenntarthassunk érdekében 
megtarthassuk magunknak azt, ami a miénk.

A háborús cél az egyik oldalon a lei
gázás, mi több: a megsemmisítés, a rablás, 
másik oldalon élettenntartás, életbiztonsá
gunk megvédése. Fosztogató hadjárat ott, 
élet halálharc itt : ki fogunk tartani, nem 
fogunk csüggedni, sem a fronton, sem ide
haza!

A merénylők hada nem menekülhet 
megéldemelt leckéjétől. Közeledik az idő, 
amikor az antántzaklatta népek, a háborut- 
viselök épp úgy. mint a semlegesek, ismét 
a béke áldásait fogják élvezhetni.

Reméljük, hogy a békerontók kímélet
len pusztításai dacára is végül Európa 
»fogyva bár, de törve nem« zavartalanul 
folytathatni fogja a kultúra munkáját és 
ebben az Európában az eddiginél is dísze
sebb helyet fogunk elfoglalhatni mi, a vég
sőig kitartó magyarok, akik ezért a célért 
annyi áldozatot hoztunk!

Értesítés a „Közérdekeltség“ 
tagjai részére.

1. A folyó egy hónapra szóló lisztulal- 
ványok folyó hó 9-étől (hétfőtől) kezdődően

A lá n y k a .

P á r j a v  e s z t e t t  k i s  m a d  Árka 
D a lo l f ö n t  a z  A gon ,
A la tta  ü l  i f j ú  lá n y k a  
P A sa ito s , z ö l d  A gyon .

E sk ü v ő r e  k é s z ü l ő d ö t t  
T a v a l y  i l y e n  t á jb a n ,
S z í v é b e n  m o s t  ö r ö m  h e l y e t t  
S z o m o r ú s á g ,  g y á s z  v a n .  •

P á r já t  g y e n g e  k a r ja i b ó l  
A v é s z  k i r a g a d ta ,
V érz ő  s z í v v e l  v á l a s z t o t t j á t  

A H a z á n a k  a d t a -------

S z o m o r ú a n  n é z  a z  é g r e ,
M a jd  p e d i g  a  fá r a ,
K ia  m a d á rk a  b ú s  d a l á v a l  
S z í v é t  á l t a l  j á r j a ------------

K ő n y b e  lá b a d  m in d k é t  s z e m e ,
B l a s e n  ő  ia  Á rva,
M ea a z e  fö l d ö n ,  i d e g e n b e n  
N yu g sz ik  m á r  a  p á r j a ------------

///. Sxivonca lk  Antal.'

Szanitäc.
Irt«: G y a rm a t i  J ó z s e f .

Elült a harci zaj, elcsendesedtek a fegyve
rek. Az éjszaka néma csendjét csak a távoli ágyú- 
dörgés zavarja meg, amely lassú morajjal vész el 
a környék hegyei között.

Eltűnt már a Nap utolsó sugara is a Szt. 
katharinai kis kápolna romjai mögött Csak a to
rony meredezik csupaszon, mezítelenül az ég felé. 
A felhő alól előbukkanó Hold sárgás-zöldes fénye 
mellett oly misztikus, oly kísérteties minden. A 
leereszkedő szürkés-fehér köd, mint egy halotti 
lepel, takarja el szemem elől a völgyet, ahol Görz 
romjai csendben pihennek.

A gyengén fujdogáló szellő nehéz, fojtó hul
laszagot hoz felém.

Körültekintek. Amerre csak ellátok, minde
nütt hulla. Halomban, százával hevernek a holt
testek, össze-vissza. Némelyik már sok nap óta 
hever itt eltemetetlenül. Azok terjesztik a fojtó, 
nehéz szagot.

Egyedül vagyok élő a holtak eme néma bi
rodalmában ! Fáradt, elernyedt tagjaim pihenésre 
vágynak. Leülök egy kőre. Kezembe hajtom feje
met és elgondolkozom: Hány lehet ezek között, 
akikért az aggódó anya talán épen most fohász
kodik az Éghez? Hányán lehetnek itt, akikről a 
szerető hitves talán most álmodik valami szépet,

— talán hogy szerencsésen visszatért a háború
ból? Hány apa lehet köztük, akikért kis gyerme
keik otthon talán ép most imádkoznak, hogy: 
»Édes jó Istenkém, eegitsd meg Apámat és hozd 
vissza egészségesen minél előbb kis gyermekei 
közé, hogy a mi szomorú Mamánknak ismét föl
derüljön az arca« I

Aggódó szeretteik hiába várják vissza. Nem 
tér meg közéjük többé aki a család lelke volt 
Nem öleli szerető hitvesét, nem csókolja szívéhez 
nőt, kis gyermekeit. — Itt fekszik hidegen, üvegez 
szemekkel a Holdat bámulva, várva az elföldelóstt..

De hal Iga ! Mintha neszt hallanék ! Csendes, 
elhaló, halk nyöszörgés, majd mély, el-elcsukló 
sóhajtás üti meg fülemet. Fölkelek e a zaj irá
nyába megyek. — Szeges bakancsom csikorgására 
egy fekete alak emelkedik ki a hüllák közfii. Ész
revesz ! Reszkető kezét magasra emeli s vontatva 
hosszan fölsikolt: »sanitäääc«, azzal visszahanyat- 
lik. Odasietek hozzá. Reszket a fájdalomtól és ki
merüléstől. Kis konyakot adok neki. Boldogan mo
solyog és amint másik kulacsomat meglátja, ösz- 
szekulcsolja két kezét és kér: »Akva« — akva I 
Adok neki vizet Nyelve megoldódik. Hálálkodva 
beszél, de csak anoyit érlek belőle, hogy »Gráciát. 
Elkapja kezemet és forró ajkához szorítja, alig 
bírom kiszabadítani kezemet görcsös njjai közül.
— Sebeit bekötözöm s néhány vigasztaló szót 
mondok neki.
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válthatók ki, természetesen a »Tagsági iga- 
zol vány« elómutatása mellett, még pedig:

a) az első hétben — mind a három 
takaréknál egyaránt — csakis hétfőn és 
kedden délután, 3—6 óráig;

b) a követő hetekben pedig csakis a 
beosztásbeli napokon, a délelőtti hivatalos 
órák alatt.

2. A tömegmunka gyorsabb lebonyolít* 
hatása végett és az aprópénz hiánya miatt 
a lisztutalvány minden váltás nélkül, vagyis 
csak leolvasott készpénz ellenében adatik ki.

3. A kifizetett lisztek — valamennyi 
tagnak egyaránt — a volt »Premecz« féle1 
bolthelyiségben (Deák Ferenc-u. 7 ) adatnak 
ki, természetesen a lisztutalványok leadása 
ellenében, még pedig ío.yó hó 12 élöl (сьй 
törtöktől) kezdődően bármely hétköznapon 
délelőtt 9 — 12 és délután 2—5 óráig.

4. A kiutalt »Finom« (nullás) liszt he- j 
lyett, tetszés szerint való mennyiségben, de 
csakis a készlet tartamáig, darát is szolgál
tat ki a bolti megbízott.

5 A kiszolgálás gyorsítása érdekében: 
a liszt-zacskók már f. hó 9 étől (héttőtől) i 
kezdődően adandók le a bolthelyiségben. — 
Ajánlatos minden liszt-nemre külön-külön 
zacskót adni, még pedig megfelelő vászon
ból készülteket, mindegyikre Untával ráír
ván (á tagsági igazolvánnyal egyezően!) a 
nevet ёз a személy-számot.

6. Az utalvány-kiváltás és a lisztkimé
rés első napjaiban csakis azok jelentkezze
nek, akiknek sürgősen van szükségük a 
lisztre!

7. A korpa-kiszolgálására nézve rövi
desen történik intézkedés.

Adakozzunk az e le se tt bősök öz
vegyei és  árvá i Jav á r  я í

H adsegélyező H ivatal tőpénz
tára ., Képviselőház.

K Ü L Ö N F É L É K .

H ulló le v é l  va g yo k ;
H u lló  l e v é l  vA gy ok, VA r o m ia d ó k  v a g y o k ,
M it e lk a p o t t  a  á t é l ,  Z a jo s  k o r  em lék e ,
S u s o g ó  fa  lo m b ja  M e ly  k o m o ra n  t ek in t
B á n á t im r ó l  b e s z é l .  R é g  le t ű n t  id ők b e .

A hullák közül mindig több és több fekete 
alak emelkedik ki. Mindegyik »akvát« kér! A 
sebe, az nem számit! Szomjúság kínozza vala
mennyit. Óh! mily boldogan csillog föl szeme, ha 
odanyujtom neki vizes kulacsomat! S ha már 
ivott, türelmesen, hagyja, hogy sebeit bekötözzem, 
amely művelet, — különösen csonttörésnél — 
nem kis fájdalommal jár. — Jönnek is már sani- 
téceira, s hordágyra téve a sebesültet, viszik biz
tos helyre, a Hilfeplatzra.

Majd megérkeznek a szapörö kis s erős csá
kányaikkal fölfeszegetik a köveket, hogy kis göd
röket csináljanak, amelyben az immár megtért 
hős örök álmát fogja aludni.

Ismeretlen, jeltelen lesz sírja. A csendes 
szellő zajtalanul suhan el a kövek között, meg- 
megcirógatva a még temetetlen holttesteket.

A kuvik monoton, egyhangú »klum« hangja 
hallatszik az erdőből, hívja a párját. Őket is ki
zavarta a csendes toronyból az emberek vias- 
kodása. 9

Otthon pedig sok szegény anya, hitves és 
neveletlen kis emberfiókák szorongó szívvel s bi
zakodó reménységgel várják haza életük vigasz
talóját, támaszát és segítőjét, de hiába, h iáb a !

Lelkűkben egész életükön át hordják a vé
res, nagy éa 30ha be nem hegedő sebet: Szerettük 
elvesztését l

Futó csermely vagyok, Zúgó tenger vagyok, 
Melynek nincsen nyugta, Mit a vihar szárnya, |
Hol less pihenése, Felkerget fektéből {
Ö maga se tudja. S hullámokra hányja. ^

Kopár a sikló vagyok, Vadrengeteg vagyok, j
Melynek nincs virága, Melynek néma ölén (
Vad aselek csapkodják Elvétve ragyog át j
S a felhők villáma. Egy napsugaraa fény. ^

Temető vagyok én, |
Búk, bánatok sírja, j
S  nincs, aki gyássomat |
Keseregve sírja.

Zombory Gyula.

— Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a ( 
XXXill-ik évfolyam lV-ik negyedébe lépett; 
ez alkalommal tisztelettel kérjük előtize- 
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 évre . . . . . . . .  К 10*—
Fél é v r e ............................................. * 5’—
Negyed év re ............................ .....  . » 2*50

Egyes szám ára 20 fillér.
— A király nevenapja. Őfelsége a ki

rály nevenapját szokásos kegyelettel ülték 
meg a katonaság, a hivatalos hatóságok és 
iskolák. A középületeken nemzeti zászlók 
hirdették a névnapot, a hivatalok képviselői, 
katonalisztikar és az iskolák tanuló ifjúsága 
pedig d. e. 9 órakor szentmisére gyülekezett 
a Ferenciek templomában. A hárompapos 
misén Varga Wolfgring ‘híttanár celebrált. A 
mise végén a tanulóifjúság a Himnuszt é 
nekelte.

— Oktober 6. A nemzeti gyász évfor
dulóját a szokásos kegyelettel ülte meg a 
Csáktornyái iskolák tanulóifjúsága. Reggel 9 
órakór volt a Ferenciek templomában az 
ünnepi istentisztelet, utána megemlékezés az 
iskolákban a nagy napról. A tanítóképző- 
intézetben az összegyűlt ifjúság előtt Zrínyi 
Károly igazgató fejtegette október 6 ikának 
jelentőségét.

— Háti halál. Veszteségeink csak nő
nek ! A Csáktornyái áll. tanítóképzőnek had- 
bavonult növendékei közt arat a H alál! Az 
intézet igazgatósága a napokban értesítést 
kapott, hogy volt harmadéves növendéke, 
Szily Károly, 20. honvédgyalogezredbeli sza
kaszvezető, julius 28 án elesett. Gránát ölte 
meg a derék Szily Károlyt Sztaniszlau előtt, 
amikor seregünk az oroszok elől visszavo
nulóban volt. A gránát darabokra tépte szét 
szegény Szily Károlyt. Nyugodjék békében!

— Orosz fogságban. Az északi harcok 
петеэак nagy megpróbáltatásoknak teszik 
ki vitéz seregeinket, hanem nagy vesztesé
geket is okoznak. Borsó Géza honvéd had
apród és Keller Lázár honvéd hadapródje* 
lölt is a veszteség számlájára kerülnek, mert 
az orosz offenziva alkalmával fogságba ke
rültek. Mindkét fiatal hős a Csáktornyái ta
nítóképző intézetnek volt derék növendéke, 
akik az előkészítő tanfolyamon szereztek jú
nius havában tanítói oklevelet.

— Von! Sancte. Az állami polg. fiú- és 
lányiskola s az áll. tanítóképző intézet okto 
bér l  én nyitotta meg a tanévet. Legelső 
funkciójuk a Ferenciek templomában meg
tartott Veni Sanctén való megjelenésük volt. 
A tanítás 2-án vette kezdetét mind a három 
iskolában.

— A  háború vallásossága. A harctéren 
küzdő hőseink csodával határos bátorságot 
s türelmet tanúsítanak. Mindkettőt nemcsak 
a hazaszeretet szent lángja éleszti, de a hit 
üdvözítő mulasztja is táplálja. Bizonyság 
erre rgy, azóta már hősi halált halt ifjú vi
téz levele, melyet gyónás előtt, volt hitta
nárihoz, Varga Wolfgang Csáktornyái szent- 
ferencrendi áldozárhoz, intézett. Közreadjuk, 
mint ékes bizonyságát a katonák nemcsak 
tüneményes erejének, de ártatlan tiszta lel
kivilágának is. A levél következőleg szól: 
»Harctér, 1916. szeptember 7-én. Gyónás 
előtt állva eszembe jutnak a Csáktornyán 
eltöltött bo'dog napok és a Szeretett Hitta
na r Ür kö.éberi eltöltött boldog órák. Azért 
nem állbatcni meg, hogy egy táborilappal 
meg ne emlékezzem volt Szeretett Híttanár 
Uramról, egy galíciai faluban, messze a szép 
Hazától, melyért küzdeni oly dicső és ne
mes dolog! Kívánom a jó Istentől, hogy ez 
a lapom oly egészségben találja Szeretett 
Híttanár Urat, amilyennek hála istennek je
lenleg én is örvendek. Valószínű, hogy rö
videsen visznek le a frontra és akkor ismét 
meglátjuk a szép Hizát. Maradok szívélyes 
üdvözlettel volt tanítványa Csenár Aladár 
hadapródjelölt.

—  Köszönetnyilvánítás. Pálya Mihályné 
úrasszony a Szt. Antal perselyből 20 K-t 
volt szíves adományozni a helybeli Kér. 
Nőegyletnek, amiért az elnökség ez úton

I köszönetét nyilvánítja.
—  Eladó tehenek. A Csáktornyái áll. 

tanítóképző intézetben két szimentháli tejelő
1 és igavonó tehén s Agy üszőtehén eladásra 

kerül.
— Az uj népfölkelök bevonulása. Ille

tékes helyről vett értesülés szerint a 32—50 
éves népfölkelök bevonulásának általános

1 elhalasztása folytán az 1866—1871. évi 
1 népfölkelök november 3. az 1872—1884.
5 éviek pedig november 18 ára fognak egy
* újabb bevonulási hirdetmény utján népföl- 
’ kelési fegyveres szolgálatra behívatni. Ezek 
[ az uj határidők érvényesek az önkéntesen 
: besorozottakra is. A külföldön alkalmasnak

nyilvánított népfölkelök azonban október
16-án tartoznak bevonulni.

— Adományok. A Miksaváron elhelye- 
5 zett erdélyi menekültek ruházati segélyezé-
* eére a következő pénzadományok folytak be:
» 12 К-t Glogovácz Ferencné; 10 К-t Czeglédy 
’ Erzsébet; 6 К-t Lipnyák Dániel és Ignác;
5 4 К t KosirTamásné; 3 К-t Dovecser Mária;
» 2 —2 К-t: Szép JáDosné, Jambrovics Miklós,
’ Perger Orsolya, Ladies Imréné, Kádár 1st- 
1 ván, Horváth Imre, Kirics József, Bratkovics 
! Lukács, Takács Imre, Logozsár Mária, Kincs 
t Józsefné, Zsnidárics Mátyás, Kovács János, 
< Safarics Imre; 1—1 К-t. özv. Czeglédy An-
* talné, Logozsár Lukács, Merger Julia, özv.
* Glogovácz Imréné, Dominies Bálintné, Brat-
* kovics Lukácsné, Varga Sándor, Kolarics 
t József, Böcskei Gábor, özv. Glogovácz Fe-
* rencné, Zrim Jánosné, Marcsecz Jánosné,
* özv. Szerecz Ferencné, Szerecz Teréz, öz\
U Gasparlin Mihályné, Kreznár Györgyné, Do* 
- vecser Máris, Koczián Mária, Dovecser Jó

zsef, Bratkovics Imre, Majczen Fülöp, Zad-
s ravecz János, Kirics Mártonná, S z k l e p  cs 

István, Kreznár Mária, Glogovecz Mária, 
5 Glogovecz Mihályné, Bratkovics Dorottyát 
!• Kolmanice Ágnes, Stefuly Ferenc, Vinczejics 
t. Mihály, Horváth József, Skvorcz Márton 
о Logozsár Ferenc, Kernyák Katalin, Kovácsié 

Mihályné, Ribárics Bálint, Zakaics János, uj
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Takács Imréné, Benkő Antalné, Jalsovecz 
Györgyné, Bencz Imre, Bencz Ilona, Rusz
nyák Miklós, Kirice Teréz, Logozsár György, 
Jagodics János, Kosir Gáspár, Czimermann 
Ilona, Logozsár Mária, Bratkovics Jakab, 
Klobucsarics Ferenc, Novák Mária, Logozsár 
Mária, Sesztán János, Mikulán Tamás, Ladies 
Istvánná, Krizman György, Logozsár Regina, 
Logozsár István, Kajtár Mária; 90 fillért 
Mosmondor Mihály; 80—80 f t :  Logozsár 
János, Bauman Kata, Rusznyák Éva, Brat
kovics Tamás; 70—70 f-t: Verhár Teréz, 
Stampár Teréz, Logozsár István, Vrbanc9ics 
Jakab; 66 fillért: Pergar Teréz; 60—60 f-t: 
Reiter Balázsné, Reiter Erzsébet, Jambrovics 
Péter, Karazsinecz János, Leszinger Ferenc, 
Logozsár János, Rusznyák Ilona, Kirics Bá
lint, Logozsár Lukács, Dolár Borbélya, Jamb
rovics János, Dovecser Miháíyné Doveceer 
Vince, Kolman Balázs,Slefuly Imréné; 50—50 
f-t: Slefuly Jakab, Kirics Ferenc, Szebernár 
Teréz; 4 0 —40 f-t: Hunyadi Józsefné, Brat
kovics Ferenc, Treszka Iván, Kirics Miklós, 
Zobovics Márton, Dovecser Ferenc, Spirk 
Mátyásné, Spirk Lajos, Logozsár Tamásné; 
34 fillért Dovecser Lukács; 20—20 fülért: 
Horváth Miháíyné, Logozsár Fülöpné, Ladies 
Antal, Novák András, Szencsár György. A 
149 K-ra rugó összeg Czeglédy Erzsébet 
urhölgy, miksavári postamester gyűjtése.

—  Társaskört közgyűlés. Л »Csáktor
nyái Társaskör« f. hó 14 én (jövö szomba
ton) este 6 órakor a választmány határoza
tából rendkívüli közgyűlést tart. Tárgy: Ha
tározathozatal a Társaskör további fennál
lása és esetleg a tagdíjak felemelése tárgyá
ban. A Társaskör belső tagjai ez utón tisz 
feletteljcsen felkéretnek, hogy a közgyűlésen, 
tekintve az ügy fontosságát, lehetőleg teljes 
számban megjelenni szíveskedjenek. Csák
tornya, 1916. október hó 6 án. Az elnökség

—  Nyilvános köszönet. Bencsák stana 
úrhölgy nehéz betegségének felépülése után 
a sebesült katonáknak 30 koronát adomá 
nyozott dohányra. Fogadja a nemes adakozó 
a kórházparancsnokság nevében ez úton há
lás köszönetemet. Dr. Heilig törzsorvos kór
házparancsnok.

—  A Tűzoltóegyesület új alapitótagja.
A Hazai Fatermelő Részvénytársaság Csák
tornyái Fürészkezelősége nemes példáját 
szolgáltatta a helybeli Önk. TűzoHóegyesü- 
let iránti jóindulatának. Ugyanis az önk. 
Tűzoltóegylet parancsnokságához intézett át- 
iratábán bejelentette, hogy az egylet kötelé
kébe, mint alapító tag óhajt belépni. Egyút
tal az egylet céljaira 300 К-t ajánlott fel, 
s adományozott. A kezelőség ezen elhatáro
zása bizonyára vonatkozásban van a f. évi 
augusztus 1-én a fatelepen kitört tűzesettel, 
melynek elfojtásában a lűzoltóegyesület elis- 
merésreméltó működést fejtett ki.

—  Köszönetnyilvánítás. Egy ismeretlen 
100 koronát a Csáktornyái izr. nőegyletnek, 
Guttman Lipótné úrnő 10 koronát a hábo
rúban elesettek özvegyeinek, özv. dr. Schwarz 
Albertné úrnő az erdélyi menekültek javára 
10 koronát adakoztak, melyekért ezúton 
mond hálás köszönetét Wollák Rezsőné, 
elnök.

—  A gabonakészletek rekvlrálása. A
m. kir. minisztérium 2978 sz. rendeletével 
a búza, roz9, kétszeres, árpa és zabtermés 
rekviráláeát elrendelte. A rekvirálás a mi
nisztérium állal kijelölt körzetekben -törté
nik. A Csáktornyái járás is képez egy ily 
körzetet, melynek területére ifj. Neumann

Miksa gabonakereskedő csáktornyai cége 1 
nyert megbízást a rekvirálási munkálatok I 
lebonyolítására. A Csáktornyái járásban a ' 
rekvirálás október 5-éu vette kezdetét. A ] 
rekvirálási községenként 3—3 tagból álló < 
rekviráló bizottság végzi, mely a vármegyei 
alispán által kinevezel! 1—1 megbízottból, j 
az illető község elöljárójából s a megbízott 
cég képviselőjéből áll. A rekvirálási október 
31-ére kell befejezni. A rekvirálás tulajdon- 
képeni célja, hogy mindazon feleslegek, me
lyek a termelők szigorúan és pontosan szá
mítolt házi és gazdasági szükségletét meg
haladják, a lehető legsürgősebben átvétesse
nek és a hadsereg é9 polgári lakosság élel
mezésére biztosíttassanak. Evégből nemcsak 
kívánatos, de szükséges is, hogy tekintettel 
a hazafias célra, a rekvirálás biztosítása cél
jából úgy a bizományosok, mint a közönség 
minden tőlük telhetőt elkövessenek és a leg
nagyobb szorgalommal és lelkiismeretesség
gel, minden körülmény latbavetésével, a 
közcélú feladat megoldását esetleg egyéni 
és anyagi érdekek háttérbe helyezésével is 
oldják meg. Nemcsak azért, mert ezzel a 
visszaéléseket, kapzsi számításokat s a kö
zönség kiéheztetését, vagy legalább szenve
déseit megakadályozzák, de azért is, mert az 
eltitkolás, elrejtés s egyéb szabálytalanságok 
elkövetése mindenkire súlyos következmé
nyekkel jár. Mert aki a rekvirálási rendele
tet, vagy a hatóságoknak ebből kifolyólag 
kibocsátott bármily rendelkezését megszegi, 
vagy abban közreműködik, kihágást követ 
el s az eltitkolt készlet elkobzásán felül 6 
hónapig terjedhető elzárással és kétezer ko
ronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 
A kihágások miatt az ejfárás a közigazgatási 
hatóságoknak, mint rendőri büntető bírósá
goknak hatáskörébe tartozik.

— Mi a véletlen? KISS KÁROLY ÉS TÁRSA 
bankházba Budapesten írt egy asszony, hogy küld
jenek egy olyan szerencse-sorsjegyet, mely meg
felel a hadbavonult férje születési napjának. Kéri 
KISS bankházat, hogy figyelmesen intézzék el, mert 
6 álmodta, hogy KISS-nél a küldött sorsjeggyel 
főnyereményt csinál. így is történt és a szegény 
asszonynak nincsen többé gondja. Ajánljuk, hogy 
a kinek bizonyos dálutn vagy szám iránt elősze
retete van, írjon Budapestre a KISS bankháznak 
Kossuth Lajos utca 13. és rendeljen egy osztály
sorsjegyet az oktdber 27 én kezdődő húzásra.

— Az uj postatarifa. Zavarok s por- 
lózás kikerülése céljából újból közzétesszük 
az uj postatarifákat: Levélporló helyben 10, 
vidékre 15; rendes Icvéisulyon túl minden 
20 gramm ulán 5 fillér. A levelezőlap ára 
8 fillér, olyan levelezőlapoké azonban, ame
lyeken nincs frankójegy, 10 fiilér. Az aján 
lási díj a postai portón kívül helyben és 
vidéken 25 fillér. A pénzes levelek után a 
rendes ajánlott levelek díján kívül minden 
3000 К után 10 fillért kell fizetni. A cső 
magszállítási díj itthon 5 kg.-ig 70, 10 kg.-ig 
150, 15 kg.-ig 250, 20 kg.-ig 350 f. Auszt
riába az alapdíj 5 kg. ig 80 fillér, Német 
országba 1 K. A postautalvány díja itthon 
10 К ig 15 f, azontúl 50 koronánként 5 fil
lérei több. Az utalványok kézbesítéséért 10 
K-ig 5, azontúl 10 f jár, amelyet a feladás
kor kell beszedni.

— Egy kedves adománnyal kívánunk szol
gálni olvasóinknak lapunk mai számához Benkő 
Bank r. t. (Budapest, Andrássy ut 60. szám) által 
csatolt *Szerencsenaptár«-ral, mely világod ma
gyarázatát adja annak, hogy a szerencsét és a  
véletlent, — mely az emberi életben oly nagy 
szerepet játszik, — miként fordítsa hasznára.

— Kukoricakenyeret eszünk. Úgy hír
lik, hogy nemsokára kukoricával és árpával

kevert kenyeret eszünk. Egyelőre csak a 
felsőmagyarországi és erdélyi vármegyékben 
vezetik be az ily módon kevert kenyeret. 
Nálunk még nem keverik a lisztet s igy 
ezentúl is buzakeuyeret ehetünk a Dunántúl.

—  A  kukorica rendelőt. A hivatalos 
lap szerint a kukorica árát a következőkép
pen szabta meg a kormány métermázsán- 
kinti árban : szeptember-októberben csöves
26 K, morzsolt 33 50 K, novemberben csö
ves 26*90; morzsolt 35, decemberben csöves
27 80, morzsolt 35.50, januárban csöves
28 70, morzsolt 36, íebruárbau csöves 29 60, 
morzsolt 36 50, márciusban csöves 30 50, 
morzsolt 37, áprilisban csöves 31*40, mor
zsolt 37 60, későbbi hónapokban csöves 
3230, morzsolt 38 K. A tajtengerire drá
gább tarifa van. Tengerit továbbeladásra a 
termelőktől csak a Haditermény vehet. A 
termelőtől hizlaláson kívül más ipari célra 
vásárolói tilos Szeszgyártásra és más ipari 
célra a tengeri egyáltalán föl nem használ
ható. A nem termelő jogosítva van saját 
háziszükségletére tengerit vásárolni. Erre az 
engedélyt Nagykanizsán a polgármester, fal
vakban a főszolgabíró adja. A termelő a 
tengeri termelésből annyit visszatarthat, a- 
mennyi a saját házi és gazdasági szükség
letére szükséges. A ceutka árát szintén maxi
málták. Hogy ki mennyit tarthat vissza, ké
sőbbi rendelet szabja meg.

—  Szivar és cigarettajégyek. Hír jár, 
hogy néháuy ntpon belül kormányrendelet 
jelenik meg, amely a doháuyfogyasztás sza
bályozását tartalmazza és előírja, hogy ide
haza, a front mögött, minden egyes dohá
nyos mennyi szivart és cigarettái fogyaszthat. 
A rendelet intézkedik még a cigaretta- és 
szivarjegyek behozataláról is. Mint értesü
lünk, minden fogyasztó két szivar, illetőleg 
négy cigaretta bevásárlásra kap igazolványt. 
A cigarettajegyek kibocsátását az indokolja, 
hogy a dohánygyárak termelését íőleg a 
hadrakelt sereg katonái részére tartják fenn, 
akik eddig a dohányból kitűnő ellátásban 
részesültek. A küzdő harcosok adagját nem 
akarják leszállítani, igy tehát idehaza kell a 
fogyasztást redukálni. Az sokkal méltányo- 
sabb is, hogy inkább az itthonmaradottak 
nélkülözzenek, mint a harctéren lévő kato
nák, akik a szenvedések közepette inkább 
rászorulnak a dohányra.

.............
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Üzleteknek, gyáraknak m alm oknak ás 
gazdaságoknak.

А IÁ teső  le g jo b b  é s  le g ta r tó sa b b

PAPIRSPÁRGÁT
C so m a g o lá s ra  2, 2V« 3 és 4 mm. vastagságban 

kgként К 3*60, 100 kg. К 340*-. 
P o sta c s o m a g o k h o z  kgként К 4 20, 100 kg. К 400-—. 
S z ő lő kő tő z é sh e z  (2 és 2*/, mm.) kgként К 3 50,

100 kg. К 340 —.
Z s ik z s ln e g n s k  4 mm-esből vágva és kötegelve kg.- 

ként К 3 60, 100 kg. К 350 — árban szállítja 
pécsi raktáraiból utánvéttel a

Pécs) Kereskedelmi és Iparbank R. T. 
áruosztálya Pécs.

5 kgnál kevesebb nem küldhető.
Papirkőtalek. i —*

Elism erő nyilatkozatok.

Nagyobb rendeléseknél engedmény.



Opet felüli zgnbicek marnnjoV.
Pri Nagyszebenu smo célú rumunjsku vojsku obkolili i vunistili. - Sve 
stuke, municije, lokomotive, vagoné, automobile je  rumunj izgubil, kője 
je pri Nagyszebenu imel. - Na granici vise jezer mrtvih rumunjov lezi. 
Olt zvani potok je pun s mrtvimi rumunji. - Bukarest vu ognju. - Kaj 

su magjarski vojniki vu Erdélju od Boga prosili?

W  stojino na kínom poljn?
(M . J .)  Prvoga oktobra au vojnióke 

bande igrale vu Budimpeáti po vulicah, hi2e 
su bile s zastavami okinöene, stanovniótvo 
se veselilo, ar su jako dobri glasi doSli od 
bo)oog polja. Vu Erdelju je naS bivSi за- 
veznik, vezda grdi izdajica, rumunj 3  Bcz 
jóm pomoójom, strahovito bit bil. Jedna cé- 
la njihova vojaka je pri Nagyszebenu vuniS- 
őena bila.

Cetiri dni dugó je ovdi boj trajal. Vodja 
naSih i nemSkih áeregov bil je Falkenhajn, 
nemaöki general. Na tri méstih je vodja 
evője Serege proti rumunjskoj vojski poslal, 
koji su oStro navalili na njih. Medtem je 
general tajno poslal jeden veliki Sereg ba- 
varskih vojnikov po Sumah i po peCinah, 
da za hrbet rumunjom s óim predi dospeju 
Bavarski Seregi su den i noó stiha maSirali 
po karpatskim peCinami, kaj rumunj nije 
zezvedil.

Íz Erdelja pri Nagyszebenu samo jeden 
jedini vuzki klanjec vodi vu Rumunjsku. 
Ov klanjec se zove po m agjarski: vörösto- 
ronyi-szoros. Bavarski Seregi su se vu tem 
klanjcu namestili. Vodja jim je bil general 
Kraffl

Vezda su poCeli. na tri mestih nameS- 
óeui magjarski i nemSki Seregi svoju preja- 
ku navalu i tiskali rumunje prama klanjcu. 
Gda su rumunji vidli, da jim zlo ide, pos- 
lali su za pomoő. Pomoő nisu mogli dobiti, 
ar su iz Rumunjske vu Erdélj vodeói kla
njec i jedini put bavarski regimeuti poseli 
i yu svojih rukah drSali. Céla rumunjska 
vojaka je s tem obkoljena bila. Vu Skripcu 
je rumunjska vojska retirirati poCela. Ali 
kud i kam? l  Nigdi nije imela vrata, gdé 
bi pobeói mogla. Bavarski Seregi su jim je- 
dina vrata zaprli, gdé bi iz Skripca vun 
mogli. íz avih stranih su magjarski i nemS 
ki Seregi iz Stukov, pák iz puSkah strölali 
na rumunje. Strahovito rumunjov je bilo 
poatrelanih. Céli rumunjski regimenti hitili 
sú iz sebe kepenjke, torbe, puSke, pák vu 
bég se pustili med karpatske brege. ViSe 
jezer se jih je predalo. Sve Stuke, puSke,

municije, konje i sve kaj je pri Nagysze
benu se zadrSajuCa rumunjska vojska imela, 
je izgubila. Kaj je rumunj pred Cetiremi ti
jedni prek Vöröstorony zvanog klanjca so- 
bom donesel, gda je vu Erdelj vdrl, je vez
da naSe.

Kuiiko smo rumunjov svega skupa po- 
lovili, to se joS nezda, ar naSi honvédi vezda 
kakti zajcc lovíju po karpatskih planinah 
se skrivajuóe rumunje. Ali prvi den smo 
vre ober 4000 rumunjov polovili. Nabrojili 
su prvi den 30 Stukov, vnogo maSinastih 
puSkah, dva zrakoplova, deset SeljeSniókih 
lokomotivov, 300 vagonov, kője su s muni- 
cijom (kuglje, patroni) bile napunjene, 400 
koCije, na kojim je vnogo SiveSa bilo, 70 
automobilom, jeden za pleziranih pripravlje- 
ni céli vlak, vise stotin kola, na kojem su 
iz erdeljskih selah i varaSah porobljena po 
hi2tva i drugo kajóesa bila, sve su rumunji 
nam ostaviti morali. Odzeli smo nadalje 
vnogo jezer marhe, svinje, konje, kője su 
rumunji iz Erdélja porobili i sobum odeg- 
nati hoteli.

Bavarski vojniki su vre prek vöröslő- 
ronyskog klanjca vu Rumunjsku vdrli. Vezda 
su vrer vu 15 kilometrov daleCini vu Ru
munjskoj. NemSki cesar je generaIu KrafTtu, 
visoko odlikuvanje poslal za zahvalju, da 
je svojim Seregom s neizmernim trudom 
dospel do Vöröstorony zvanog klanjca i ov
di vuniStil retirajuóe rumunjske Serege. Ov 
klanjec, kak nam javiju, strahovito izgleda. 
Céli klanjec je pun s mrtvimi rumunjskimi 
vojniki, s razdrtimi kolami, s postreljanimi 
konji. Olt zvani potok koj prék klanjca te- 
<5e, je pun s rumunjskimi mrtvimi télami. 
Koji su vu potok skoCili med retiriranjem, 
au se potopili. Téla njihova voda nese prek 
Rumunjske vu Dunav.

Izvan öve bilke su rumunji i vu dru- 
gih méstih izgubili bója. 1 to pri Petrozsé- 
nytt, pri FogaraSu i pri OrSovi.

NaSe, na Dunavu piivajuCe vojniéke 
ladje su takaj velike kvare zrokuvale ru
munjom. Pri Korabiji su Stuki poruSili 2e- 
ljeznióku Staciju, tam se nahadjajuőih 17 
rumunjskih i ruskih ladjah vunistili i de- 
vet naSih ladjah, kője su s robom napu

njene bile i kője je rumunj od nas odzel, 
su osiobodili. — Prvi Giurgevusu naSimo- 
nitori (dunavske vojniéke ladje) postrelali 
áteljeznióku postaju, kasarne, magazine i vu- 
nistile vnogo rumunjske ladje, med njiroi 
Rosario zvanu i dvé vekSe, s kuruzom na
punjene ladje, kője su se vtonule. Pri Kla- 
dovu su Stuki naSih vojniCkih ladjah takaj 
viSe rumunjskih ladjah postrélali.

NemSki replani su opet bombe hitali 
na rumunjski glavni varas Bukarest. Sesí- 
deset i dvé bombe su opale iz visine na 
varas, kője su velike kvare naCinile. Vnogo 
hi2ah su bombe poruSile i vuZgale. Pod ru- 
Sevinami 74 mrtvih i 70 oranjenih rurau- 
njov naSli.

KaSliga Boíja se svaki den bolje i bolje 
ka2e, koju rumunji pretrpeti moraju zbog 
njihovog éalarnog ponaSanja prama svojim 
susedom, koji mu nigdar nikaj nesmo zak- 
rivili. Rumunj bi vu miru Siveti mogel, ako 
ki poSten narod bil, pák bi vu tih straSnih 
vremenih, kakti mali narod tiho med peC- 
nicom sedel. Ali odkrasti je hotel od nas 
naS lépi Erdély. Misül je, da smo vu dva 
létah trajuóim taboru oslabili, pák bude 
lehko prisvojil na tolvajski nácin naáevlaa- 
tite stariuske erdélyske varmegjije.

Vréden je rumunjski kralj, da bude 
iztiran iz svojega orsaga, a njegvi podlof- 
niki vu robstvo dojdu, ar nepoSteni narodi 
nesu vrédni, da vu slobodi Éivijo.

Na ruskom bojnom polju su svaki den 
bitke. Rus bi rád pred zimom nazaj dobit 
od njega odzete zemlje, ali mu nedamo I 
on je robiti hotel, tak i on je vréden, da 
ga kaStiga Bo2ja dostigne. Oktobra 2-ga j* 
pri Zlocovu opet bit bil rus i zgubil 2501 
zarobljenikov i 11 maSinastih puSkah.

Nekoje ruske novine opet piSeju od 
mira. Tak se vidi, da se je rus navoljil tá
bora, koj vre vezda neima za njega nikak* 
voga cilja, ar ono, kaj je dostignuti hotel, 
mu naSi, nemSki, bulgarski i turóinski hiabn 
vojniki nedopustiju.

Francuz je vre Cisto oslabil. Jedino eng 
lez, on se dríi, ali samo s réómi, рек 3 
penezi. Svaki njegov saveznik mu je v 2
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pu. Zbog toga dríi tak dugó tabor. Ali ne- 
mec, pák mi smo vu penesi, pák vu zna- 
nosti i vu viteélvu jakdi. Za to se ga ne- 
bojimo.

Na taljanakim frontu nikaj novoga néma. 
Tálján je popuetil. Negda, negda próba, je 
li bi kaj mogel, ali ga nada vojska svaki 
put odtira iz nade granice.

Vu Erdélju, gda su prodli tijeden velike 
bilke bile proti rumunjom, magjarski, szé- 
kelyi su se strahovito borili proti neprija- 
telju. Vu ovih bitkah se je Culo od szé- 
kelyah:

»Dragi nad gospodin Bog! vezda nam 
naj pomagati! Samo Te za to prosimo, da 
nas vezda gledi, pák sem nam raduj, как 
se mi harcujemo. Znamo, da bud s nami 
zadovoljen, ar je Tvoja svéta volja, da nade 
neprijatelje, rumunje nadvladamo!«

Kaj su rekli, to su i vCinili. Nadvladali 
su rumunje. Так midii i svaki nad, koj je 
vu taboru. Так misliju nemei, bulgari, tur- 
Cini i naSa bratja horváti i bodnjaki, od 
kojib se svi nádi neprijatelji bojiju.

Vu prodlim tijednu smo opet lépe do- 
kaze dobili od hrabrih horvatov, koji su 
ruse pri Volhiniji nadvladali Starinska neg- 
dadnja vremena se opet pokaáuju, gda su 
magjari, pák horváti vu slogi jeden s dru- 
gim, osobito pod vodstvom Zrinyijom gró
fom vu bratinstvu célomu svétu pokazali, 
da magjare, pák horvate nigdo nemre nad- 
vladati, ako su slü2ni vu ljubavi domovine.

Narod pred táborom i vezda.
Ako se zmislimo na ono vréme 1914- 

te, kada je bila mobilizacija za ov straden 
boj, znam, da je svakomu Cloveku dobro 
poznato kada je ranom zorjom vu svakom 
selu zabubnjalo: Svi do 42 leta moraju z 
mesta nuter rukuvati. Malo je bilo h:2e, 
gde nebi otec, ili sin otca moral zdoma od- 
pravljati, niti pak ne je bilo du2e vu selu, 
da joj nebi od straha i 2alozti sree kucalo.

Prva je bila du2nost krSCanska svakoga 
pojedinoga, da be2i vu svetu mater-cirkvu, 
da se predi svojega odlazka iskreno izpové, 
nakoju spovöd su i sam g. otec duhovni 
drage volje Cekali svaki Cas, da svoje ver- 
nike na njihov put óim lepde odpraviju. I 
dók su se ovi obredi imali zvrdavati, kojemu 
2ena, kojemu majka veC pripravljali mu 
potrebite stvari za zdoma si nesti, a drugi 
dobri prijatelji, koji s koli i koCijami veC 
su Cekali na vulici,da nas Cim lepde spre- 
vodiju do zadnje dtaeije.

S nami su idli kojega 2ena, kojega mili 
rodiislii, ili draga. deca, brat, ili sestra, ili 
druga koj a rodbina. Idli su i takaj i oni, 
koji nésu nikoga od *voje hi2e imali, зато  
da na zadnji put sprevode svoje domaCe, 
как rodbinu i prijatelje, kajti je svaki rni*)il, 
vide gda ili nigdar.

Ali idlo je i iz svakoga sela podtovano 
oböinsko poglavarstvo, kojem bil je vodja 
mestni g. notarjud, g. plebanod, ili g. navu- 
Citelj, na vide mestima i svi od ovih su bili 
nazoCni na ovom kretanju, samo da su nas 
Cim lepde i dostojnede izkazali, tak rekuC 
onu zadnju ljubav, kajti vide gda ili nikada.

Odobito obCina Ligetvár как se je izka- 
zala, znam da svaki ligetvürCan vpamti, koj 
je moral rukovati i nigdar zabiti neCe onu 
poCast, koju narn je izkazala najmre na od- 
lazku s dobrom kapljicom podvorila i onda 
i$lo s nami do zadnje Stacije, gde je prvi

g. notarjud Harmat Nándor lépi govor d r il l  
i batrivil 8 löpim recima, da budemo verni 
sa kralja i domovinu i, t. d. a drugi ostali 
opradCali su se a uam is reCima: > Da jvam 
dregi Bog sreCno putuvati i da ae zdravo 
Cim prejdi nazaj med Das povrnete!« Neje 
bilo ovdi dude koja nebi suzne oCi imala 
pred odlaikog euga.

Ali kada se je zapoCel straden boj, Culo 
se na sve strani, gde je ov, ali on veC opal, 
ali oplezérani postal, ili je veC zarobljen, a 
drugi su poCeli pisati, da su jod 2ivi i 
zdravi. PoCel je med narodom i veliki jal. 
Jeden veli: zakaj je moj tarn, a drugi pak 
ne? Drugoga 2ena pripovéda, da joj je veC 
oplezérani mu2, a tretji veli; nad je veC vu 
dpitalu. Nekoji opet véli : to su né pravice, 
nedteri more samo gda god na urlab dojti, 
a moj pak né! Nekoji su rekli: ako je veC 
moj opal, ali oplezérani, zakaj nebi i on?

Nebi smeli zabiti, da imamo gréha, 
kada drugomu zlo 2elimo i tak je veC nas- 
talo: Daj vam Bog svima sreCno se povr- 
nuti! Slabo se nato misli, da ljude i drugdi 
trebaju na svakojaCkom sluibovanju proti 
sposobnosti i letima, i da nésu zato ruko- 
vali, da bi svi opali doli.

Ima naroda, koj nezna céniti Cloveka 
vu ovom taborskom vremenu dok je 2iv, 
nego kada bi koj dimo dodel, a ov bi ga 
videl s jednom nogom depavom, ili rukom 
trgjenom, ali na oko slépoga, onda bi znal 
reCi: jaj siromaCek как je nesreCen, meni 
je za njega siromaka i t. d.

Так rekuC, narod se je jako preobrnul 
vu ovom taborskom vremenu. Znamo za 
nekoje trgovee, kojim jako dobro ide. Vele, 
da bi jod du2e bil tabor, bi bar obogatel ; 
nebi moral veC delati. Ima i nekojih rezvuz- 
danih 2enskih osobah, koje takaj vele : »Da 
bi bar potrajal tabor makar du2e. Niti mi 
je né treba mu2a domaj, kaj mi ve fali, 
podporu dobivam, sebunjka si prodam, ku- 
ruza je  draga, penez imam как ludCinja, а 
к tomu sam slobodna, idem kam hoCem, 
dojdem kad hoCem, vozim se 2eIjeznicom i 
fijakerom, opravu Créz oprava, kakov god 
növi divat dojde.« Nekoje jod i javno popé 
vaja : hu ja ! haja! nedaj Bo2e ratu kraja!

Dragi Citatelji! Ako presudite dobro 
stanje stvari, znam, da neCe nidCe reCi: krivo 
je to reCeno, kaj je pisano. Zato, da je yu 
Muraközu pisano, ne spada to na medji- 
muréane. Cast Medjimurju, kajti ono navék 
jod prednjaCi vu svemu pred drugim naro
dom, kaj je svakomu poznato, koj svéta pu- 
tűje. Ako bi se ipák koga tikalo, naj зато  
on to na se zeme, koga se tide, jer ne spada 
to na drogé dobre.

T ó ttá  István
* iz Ligetvára.

Как su zaklali rumunji plezérce?
Pri Szebenu slavno bitku smo zadobili 

i kad su to nádi i nemei sludbeno prejavili, 
javili su i to sjeűuim putum, как bedtijalno 
su detali rumunji s nademi plezérci, kője 
su neCimuruo epikaii i tak zaklali. Kad su 
nemei vu jeduim klanjcu rumunjom za hrbet 
dodli i puta jim zaprli sve su to jim nazat 
povrnulí. Vu ovim klanjcu niti jeden rumunj 
je né 2iv ostal.

Zadnje vréme tak nádi, как i nemei 
osvedoCili su se, как bedtijalno délaju ru
munji snadimi zarobljeniki i spiezérci Nes
reCen je on bil, koj je rumunjskim razboj- 
и к о т  dodel vu ruke. Vu ovim poelu dalko

sa ostavili jod i Crnogorce, sa kője soamo, 
da su na pol divji. Znamo sa Crnogorce, da 
oni bu né posnali nikakve raedjunarodeke 
zakone i medjunarodske pravice, dakle jim  
|e jod muci bilo odproatiti jihove bedtijalno 
Cine. Rumunji jod gorje su se sponadali 
prama zarobljenikom i plesércom, как ont 
Crni divji ljudi, kője je antant iz Aftije I 
Afriké navozil vu Europu na bojno polje.

Septembra devetnajstoga, kad sn nade 
Cete nazat zfcdobile Vulkan zvanoga klanjca, 
vu jedni mali hi2iCki nadli su dva nemdke 
vojnike, koji su strahovitno aim, tam spikani 
bili. Stanovniki su valuvali, da obedva su 
plezérani bili, koje su sami stanovniki vra- 
Cili. Kad su rumunji retirérati morali, obedva 
su neCimurno zaklali.

Drugi dán bajerci su dtarmali Strafa 
zvanoga brega. Rumunji tak su se branili 
na bregu, da su nemei morali nazat se po- 
tegnuti. Vu ovi bitki vnogo plezéranih su 
morali na lice mesta ostaviti, jerbo né su 
je mogli sobom zeti.

Fótiam su pomoC dobili i opet su na 
dturmu idli i sad su pretirali neprijatelja i 
i brega su zadobili. Na bregu eve evője 
plezérane vojnike zaklaue su nadli. Nekoji su 
tak bili scépani, da je né bilo moci je gle- 
dati. Nemdki vojniki plakali su se nad jimi 
i presegli, da to sve nazat povrneju rumun)- 
skim razbojnikom.

Takodjer tak bedtijalno su delali ru
munji i na Branu zvanim bregu. Na ovim 
bregu takodjer strahovitno spikane i smerc- 
varjene su nadli nade i nemdke plezérce.

Stém sramotnede je to rumunjom, jerbo 
ovdi su naj civilizénati regimenti vojuvali, 
takvi vojniki, koji su najbolje zadkolani i 
zvuCeni.

Kaj su sve Ferdinand kralja divje 
Corde vu Dobrud2i delale, od toga smo veC 
videput pisali. Célé obCine su poklaii, na 
kupé su le2ale 2enske i deca. Bolgarci sve- 
posud poputahmrtvestanovnikesu nadli. Vu 
zadnji bitki, kad su bulgarci prék Dunaja 
vdrli, prék destdeset mrtvih su vidli plavati 
po Dunajo proti Crnomu morju. To su za- 
eegurno oni nesreCni bulgarci bili, koje su 
rumunji sobom tirali. Bulgarci iz Dobrud2e 
su bili, koje su rumunji, kakti tusé sobom 
zeli, kad su iz Dobrud2e vun morali pobeCti.

Bolgarski kormán od svega toga fotog- 
rafije je dal napraviti, Radoszlavov bolgarski 
minister pak je prosil neutralnih orsagov 
poslanike, da sami naj pogledneju na lice 
mesta, kakvi su rumunji i naj se sami os- 
vedoCiju, kaj su ovi razbojniki delali.

Tosev bolgarski general ovak je pové- 
dal, как vojujeju rumunji.

— Rumunji bedtijalno harcujejo, ali 
nade Cete jod i stemi bedtijalci podteno dé
laju. Svedoke imamo, da rumunji sve nade 
plezérce pokoleju, koje predi jod i straho
vitno muCijo. Nádi vojniki vnogiput vu naj- 
vekdem ognju na brbtu nosiju vun iz ognja 
plezőranoga neprijatelja, barem vnogiput 
sami vidiju, kaj su napravili rumunji s 
njihovami pajdadi. Itak za to smilujeju se 
plezéranomu neprijatelju.

Ali vu zadnji bitki veC su niti nemei 
se né smiluvali razbojnikom i pokazali su, 
kaj su takvi 2ivani vrédni. Vu Cerleoim 
klanjcu je prilika bila, da navCiju, kaj je  
takov neprijatelj vréden, koje plezérce muci 
i zakóié. íz ovoga klanjca niti jeden rumunj 
je né 2iv odidel. Nikoga su né ételi ovdi 
z&robiti, sve su je sfondali. Sad motebiti к
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pameti dojdeju i rumunji i viSe takve beS- 
tijalne posle nebudo delali.

Dober navnk je to bil rumunjom.

Zbili emo rumujne pri Nagy szebenu.
Nagyszeben nigdar neje pod Romaniu 

apadal i rumanjako soldacko zapovednictvo 
neje ae vu varaäu naatanilo, aamo neprija- 
teljske patroie au ae akup shajale. Neprija- 
teljaki kánoni veC fjeden dan eu se prék 
varasa strélali, ali vu varad niti jeden néje 
strélal i tak cöli je ostal slarinski varad. 
Pred tjeden dánom velika bitka se jezapo- 
Cela okolo Nagyszebena. Nemdke i magjars- 
ke Cete navalile su se na rumunje, koji su 
od Nagyszebena na jug stali i jako su se 
branili. Cetiri danov podjednoma je trajala 
bitka i konec je to bil, da su némáké i 
magjarske Cete éisto áirom rezbile rumunjs- 
koga céloga Serega. Naáe Cete su sve brege 
xadobile, rumunji pák su se vu vöröátoro- 
nyi klanjce naphali.

. Vu Erdélju céli polodaj jednako stoji. 
Soldati komaj Cekaju onu vuru, kad nad 
rumunje treba iti. Veseli su joá i zbog toga, 
jerbo dobri glasi idejű i iz ruskoga bojnoga 
polja. Tertyanezky genera la Sereg minuéi 
tijeden velikoga svetka je imel vu jarkah, 
na veselje koritnicai bitki. Prék vu rumunj- 
skih jarkih od kraja né su znali, zakaj je 
to veselje. Pofiam su njirn nádi na znanje 
dali, da smo ruse zbili. Rumunjski zarob- 
ljeniki povédaju, rumunji i rusi podjednoma 
ae svadiju. Rusi ne trpiju rumunje med 
aobom i tak veliju, da Romania néje an- 
taotu na hasén, nego na kvar. Na nos ujim 
hiéeju, da vu Dobrudái samo s velikom 
ruskom pomoéjom su mogli Mackensena Se
rege zastaviti.

Pri Nagyszebenu su nádi i nemei tri 
jezero rumunjov zarobili, zaplienili su pák 
Irináját dtukov, dva zrakoplove, deset loko- 
motivov, tristo vagonov napujeni smunicijom, 
prék dvésto municions kolah sedemdeset 
automobilov, dvésto kolab svakojaékim bla- 
gom, jednoga Spitalskoga euga, i svakojaéko 
drugo blago. Céli trén je nádim vu ruke 
dodel. Jód niti do vezda néje sve prebrojeno, 
kaj sve je nádim vu ruke dodlo. Samo to 
liko znamo, da od tréna rumunji nikaj su 
né mogli obrauiti, sve su tam morali osta* 
viti. Na milljune vrédnosti su tam rumunji 
xgubili.

Vu Berlinu veliko veselje je nastalo, 
kad je glas dodel, da jedno veliko bilku 
su vu Erdélju zadobili nádi i nemdki vitézki 
ieregi. Falkenhayn general je vodil célo 
bitku. Nemdki cesar opet je trotil, kad je 
ovoga generaia postal vu Erdélj za vodju.

Jiko  vadna stvar je to nam i nerncom, 
da su rumunje ovdi tak odluCno sb<ü. Jód 
je né prava prijava dodla, как se je céla 
stvar pripelila. Samo tuliko znamo, da su 
bajercivu vörödtoronjskim klenjcu rumujuom 
za hrbet dodli i odsekli su jim puta.

Prék bregov po ruskih slezah Cetiri da 
nov su madiraii bajerci vu velikim snegp i 
x’mi. Stuke i madinpudke su sobom nesli, 
takodjer za cöli tjeden strodka i municiju.

KrafTi von Delmensíngen general je 
vodil bajerce. Как se vidi jednoga céloga 
rumuojskoga derega su ovdi vunidtili. Stra- 
hovitno krvava bitka je tu mogla biti. Vu 
célom svétnom boju né je jód tak krvava 
bitka bila.

Vitézki su se rumunji branili, ali nade

i nemdke Cete néje bilo mod zastaviti, svrho 
toga je toliko mrtvih ostalo na lice mesta. 
Vnogo su jih polovili i veliki plien su za
dobili.

Septembra devetnajstoga su Staabe ge
nera la poslali proti Hatszegu, gde je rumunje 
zbil i napreduval je proti Szurdok i Vulkán 
klanjeu. Drugi dau veC je petrbzsénska do
lina proti Roroaniji nádim bila vu rukah. 
Septembra dvajsetoga vu VöröStoronju je 
den, jedini put vu Romaniu je nerncom 
bil vu rukah. Rumunji, kad su spazili, da 
je obkoliti hoCeju, septembra dvajstitretjega 
veliku navalu su zapoCeli. Ovu navalu su 
nádi nazad zbili i prijeli su tri oficire i 526 
prostih vojnikov.

Dvajstidestoga straboviten ogenj je bit. 
Od Nagyszebena na izhod stojeci rumunji 
morali su retirérati. VeC vu ovom vremenu 
bajerske Cete su rumunjom vu Vörödtorony 
klanjcu za hrbet dosle. Sad od svih stranih 
se poCela navala. Rumunji né su mogli ni- 
kud pomcC dobiti i nigdi cé su mogli vun 
vdrti.

Bajerci, pokehdob su rumunji njihove 
plezérce poklali. né su se nikormi smiluvali. 
Na potoke je lek fa krv. Céli bregi su nastali 
iz mr!v h. U ovoga klanjca niti jeden rumunj 
je né z v vun dodel.

Vu Romaniji sad veC znaju, kaj je boj!

KAJ JE  NOVOGA?

List iz tabora.
Pésem zapoőena vu ruskoj zeraljici,
Koja bu Salostna vnogoj devojőiei.
Dajem vám na znaeje medjimurski ljudi, 
Prosim vas ja  lépő, najte biti hudi.
Mi mladi junaki, koji tu trpimo, 
íz srca reéemo: za svu domovinu.
Za svetloga kralja sluáiti se mora, 
»Háromszázas baka« pretrpeti mora.
Kak na§ magjarski kralj lépő prepovéda, 
Naáe oficerstvo milo ga posluőa:
»Najte deca draga, najte odpustiti,
Jer bi drugaő moral tabora zgubiti!
Samo pretisnite vu to ime Boáje,
Pák kaáite proti va§e oátre no2e!
Naj vám bu na pomoő Jezuá i Marija, 
Koje svaki junak v miseli zaziva.«
Budi mi na pomoc, gda te ja  zazivam, 
Koj te nezaziva, pomoő nikvu néma. 
Nesam tu2en mislil, niti pák sem senjal, 
Kaj bi ovo 2ito ja  ovdi sad vejal.
Niti je maőina, niti su pák cépi,
Nego vam ja imam puSkicu vu ruki.
Plaőe otec, majka i vnoga dévojka,
Komaj Ceka dimo goluba i sinka.
Najte se plakati, niti 2aIostiti,
Ovo samo Bog zna, zakaj mora b iti? 
Morti nas dopadne z Crne zemlje grobek, 
V leti na njem zraste őrien ruáni Sipek. 
Koj ovdi bude ostal. koji bude vumerl, 
Koji bude 2ivel,< dimo bude doSel.
Ovu pésem pisai junak medjimurski, 
Rodjeno mu mestu v seli Palinovca. 
Svojom desnom rukom ovdi se podpiSem, 
A s bélim rubőekom svoje suze zbriSem.

Na bojnom polju. So ltics  F e ren c  vojnik 
iz Alsópálfa.

— P r o in ja . »Muraköz—Medjimurje« 
zvane novine su v október теэес 1-im u 
ХХХШ. god. teCaj IV-im Cetvrt leta stupile. 
Prosimo naáe poátuvane predplatnike, naj 
nam vu novim fertalju predplatne zaostatke 
Cim predi poáleju i predplate ponoviju. S 
pozdravljom izdateljstvo.
Predplatna céna je od 1916. október l*ga:| 
Na célo l e t o .................................. К 10 — I

Na pol l e t o ........................................ » 5 —
Na Cetvrt l e t o .................................. » 2 50

Pojedini broji koátaju 20 fülére.
— B ratíanu bude propal. Rumunj- 

skoga ministerprezidenta. koj nas je tak 
tajno izdal ravno oni ruski prijatelji, koji 
su zahtevali bója, hoCeju ga iz sluábe vun 
epraviti. Jonescu i Filipescu, koji su ne 
átéli vu Bratianov kabinet stupiti, hoCeju 
drugoga ministeriuma sloziti. Vu tem jim 
je  na pomoc ruski poslanik. Vu ovim ka- 
binetu Bratíanu nebi imel mesta. Ruski pri
jatelji i prot: rumunjskomu kralju su se 
podigli, zakaj neöe Bratíanu rninisterprezi- 
denta odpustiti. Как se vidi, vu Romaniji 
su veC rusi gospodari.

— B u m  vu в гС М т . Venizelosz ve
liko buuo je napravi! vu GrCkim i respub- 
liku hoCe napraviti. Za vezda grCke vojske 
joS dve tretje strani skraljom deríiju, takod
jer i narod, koj neCe jednoga kervavoga 
bója preíiveti. Nekoji ofic rí z?htevaju od 
kralje, da naj bója portiéi Bulgariji, drugi 
pák ravno naprotivno niti Cuti neCeju od 
toga. Antant jako teáéi kralja, ali za vezda 
se joá kralj trdo derű, jerbo zna, da vojska 
i narod s njim derű.

— Opet je em enjkala muníctja ru- 
8om. íz neutralnih orsagov jednako piáeju, 
da centralfíih orsagov poloáaj je izvrsten 
na ishodu, tojest na ruskim bojnom polju, 
jerbo Bruszilov nigkornu generáli! opet je s 
rnenjkala munfeija, najmre pák néma dosta 
granatov za 2mehke áluke. Hindenburg pák 
je rpzmil, как mora Serege naetavlti i za- 
kopati, da т о  rusi nemoreju na veliko Sko- 
du biti

— Rum unj ebi zgubícek. Svajcerske 
novine piáeju, da po sluZbeni prijavi rumu
nji do septemhra 18*ga sgubili su 76 jezer 
150 prostih vojnikov i 3426 oficirov. Med 
ovami su Cetiri generali i 19 hrigadéroáov. 
íz med zrakoplivcov tri su vnmrli.

Vu ovim iskazu néje nuter on sgubi- 
Cek kojega su romatii pri Nagyszebenu ima- 
li, gde su naái i nemei jednoga prék pet- 
deset jezer velikoga rumunjskoga áerega 
éisto vunidtili.

— Vu oelobodjenim  N agyszebenu.
Vu Nagyszebena veliko je veselje i svako- 
jaéke sveéanoeti od potlam, как su nepri- 
jatelja iz okolice pretirali. Varaáki stanov- 
niki s velikim oduáevlenjom su pozdravlali 
i slavili Falkenhayn generala. Do vezda 
osemdeset i áest átukov su dopeiali vu va- 
raá, kője su od ueprijatelja zeii. Takodjer 
nezmerno zarobljenikov tiraju prék varaáa. 
Sbiti rumunjski áereg prék petdeset jezer 
osobah je brojil.

— U ltim atum  grdtom u kra lju . An
tant opet je nekaj s mislil, da rezáaiosti 
grékoga kralj?. Taljanske novine piáeju, da 
svaki dán Cekaju antanta ultimátuma vu 
Athenu. Ovaj ultimatum oátro bude zahté- 
val od grékoga kralja i kormana, da odmah 
naj poruéi bója bulgarcom ili рек naj tak 
Serega, как i svu municiju. ornáje, áeljez- 
nice naj prék da antantn. Vu ovim ultimá
tumom oéivestno bude stalo, как dugó bu* 
de antant Cekal, da Gréka sverSi ovu za- 
poved.

Bunlari koji su proti kralju, na Kréta 
zvanim otoku su se shajali i tam su novoga 
kormana zebrali, kojemu je glava Venizelosz. 
Venizelosz« prijatelji na glas ruéejti, da kralj 
sa mora zahvaliti iíi pák Bulgariji bója
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poruéiti. Minuéi tjeden viseput su rasprave 
bile vu kraljaki palaéi, ali kralj je jód niti 
vezda né ktomu prevolil, da se vo boj pásti 
i da veliko nesreéu i nevolju donese orsaga. 
Kralj vidi, как ide Romaniji i nebi rád vu 
takvo zlo prehitil svojega orsaga.

— 6oo kitöm ctrov dug! front na 
vodit Slavna naSa dunavska flotta ravno 
on dán, kacP su pri Szebenu tak odluéno 
zbili rumunje, septembra 29 ga najvekse ro- 
mansko postajaliSée je bombardérala na 
Dunaju. То postajaliSée pák je Corabia.

Slavni naSi monitori, koji su véé vu 
srbskim boju tak viteski se sponaSali od 
potlam, как nam je Romania bója poruéila, 
pod jednoma kaStigaju Romaniu. Od Turnu 
Szeverina do Giurgiu zvanoga varasa Sest- 
sto kilometrov je duga linija na Dunaju. 
Kraj Dunaja stojeée rumunjske pozicije, kője 
su na léta i na léta slagali i delali rumu- 
nji, jedno za drugom su Sírom razstrélali. 
Velike magazine i petroleum íabrike su vu2- 
gáti i vnogo zrnjom na klajene ladje su 
zaplienili.

Kaj su septembra 29 ga monitori nap- 
ravili, to se je jós vu ovim boju népripeti- 
lo. Crabia taborsko postajaliSée Stuki éisto 
su Sírom rezstrelali. Izvan toga vuniStili su 
kolodvora, koj je na ovoj okolici najva2- 
neSi. Monitori poruSili su i kasarne, takod- 
jer prevrtali su i one ruske taborske ladje, 
kője su ovdi stale. Devet naSih ladjah, kője 
su rumunji posvojili. oslobodili su je i dimo 
poslali.

Od Dunaja ravno tak teSőiju sad Ro- 
maniu, как i od suhoga Izdajnu Romaniu 
od evih stranih oStro kaStigaju.

— S ta tár iu m  vu Bukarcétu . Vu Bu- 
kareStu i na okolici razglasili su Statáriuma. 
Redarstvo zabranilo je, da po vulicah od tri 
osobah viSe skup hodiju. Poleg Statáriuma 
sve hi2e, krémé, kavane na veéer ob osmi 
vuri zaprti treba i po ovim vremenu véé 
niSéi na vulicu nesme. Bukarest je cele nőéi 
vu kmici. Civilom neje smeti nikakvo pija- 
éu prodati. Zvoniti neje smeti drugda, как 
onda, kad zrakoplovi dojdeju. Zrakoplivci 
pák svaki dán bombardiraju glavnoga va
rasa Romanije. Negdi su véé cele vulice 
poruSene.

— )4a Balbanu budc odlucna bítka.
Jeden ruski oficir pisai je vu novine, da 
denes niti Lemberg, niti Peronne, Trient i 
Diarbekir ne su va2na mesta. Так dugó, 
doklam nemcom nebudu presekli puta proti 
KonStantinapolju, neje moéi centralne orsa- 
ge preobladati, jerbo po ovim putu dosta 
stroska moreju dobavlati Dakle tak dugó, 
doklam centralni orsagi budu ovoga puta 
imali vu rukah, nebude boju konec. PiSe 
nadalje, da sad svi savezniki na Balkanu 
bi morali koncentrirati svoju vojsku i tam 
vu jeduoj velikoj bitki odluéno zbiti cent
ralne orsage i njim zapreti puta proti KonS
tantinapolju.

Lepő je to na papiru sloáeno.
— C etín  Jczer ncméWb étufcov,

Svajcerske novine piSeju, da oéivesno znaju, 
da do vezda iz Amerike éetiri jezer tridesti 
oaem centimeternih 2mehkih Stukov su spra 
vili vu Europu zmed kojih menjSa stran je 
vu rezervi, vekSa stran pák na frontu.

7 " Bajercí vu Rom atiijL NemSke no
vine javiju, da bajerski regimenti véé vu 
Romaniji vujujeju i da od granice osem 
kilometrov dalko stojiju pri Roho-Vareoti. 
Svrho tóga pariske novine zahtévaju od 
Romanije, da odmah naj iz Erdélja vun

potegne svoju vojsku, jerbo drugaé nju nép* 
rijatelji vunistiju. Ruske novine pák tak 
piSeju, da Romania eamo onda bude za is- 
Rou na pomoé antantu, ako nju predi nep- 
rijatelji vunistiju. Dakle rusi bi tak radi s 
Roraanium napravili, как i Srbiom. Srbi 
sad, kad su zgubili orsaga, izbiljz. su na 
pomoé antantu.

— Novi term inus га  nuter rukovatí.
Oni, kojl su se 1866-ga do 1884 ga leta 
rodili, novembra 3 ga, oni pak, koji su se 
med 1872 ga i 1884 ga rodili, novembra 16- 
ga se moreju tam javili, kam su pozvani. 
Sve to рак plakatlini budu na znanje dali. 
Ako potrebno bude, jedne i predi budu nu
ter pozvali na citovanje.

— Zeppelin! ober Bukarcöta. Buka
rests zrakoplivci skorom svaki dan s naj 
vekSami bombami bombardiraju, najmre pak 
septembra 25, 26 i 27-ga, как de2dj su cu- 
rele bombe na Bukarest. NajvekSi ogenj je 
septembra 25 ga bil.

Jednu soldaéku Skolu bombe su éisto 
vunistile, kanonersku kasarnu su bombe 
vu2gale. Od kasarne na poldan stojeée palaée 
su zgorele. Jeden magazin pun smunicijom 
vu zrak je zletel. Najmenje stodvajsti sta- 
novnikov su bombe zaklale. Vu jednoj ka 
sarni osemdeset vojnikov je mrlvih ostalo. 
Kad su stran poéeli zvoniti, narod je na 
vulicu bej2al, ali kad su prve bombe doli 
opale, koje su vnogo hi2e vu2gale, svi su se 
po pivnicah skrili.

Drugi dan opet su se oglasili zvoni, 
jerbo Zeppeüni opet su pohodili varaSa. Ov 
dan je 85 stanovnikov mrtvih ostalo, ple* 
zeranih pak ober sto: Sest hi2 se je podrlo. 
Na Csernavoda zvani varás dvajstiosem 
bombih je opalo, kője su éeterdesetdva sta
novnikov zaklale.

Так vuéiju Romaniu, kaj je tabor. Jedni 
po suhim, drugi po vodi, tretji pak iz zrake. 
Bukarest véé tak zgledi vun, как jedno pod- 
rapano reSeto. Negda su cele vulice vu 
plamnu. Proti zrakoplovom pak se nemo- 
reju braniti, jerbo Romanija nema takvo 
oru2je.

— p o to p iti su fVankoma ladju.
Slu2beno javiju, da nemei na Medjunarod- 
skim morju s torpedóm prevrtali su Fran- 
kónia zvano veliko englezko ladju. Sreéaje 
to bila, da vu ovim vremenu ne su vozili 
na ladji soldaéiju. Na ladji je blizu éetiri 
sto marinerov bilo iz med kojih su tristo i 
dva obranili i samo dvanajst jih jesginulo. 
Ladja je na jeden milljun i osemsto jezer 
korun bila sekulerana.

— B ruezilov  podeitom a Lcmbcrga 
hoce. 1z Pétervara javiju, da vu Ishodnu 
Galiciju nezmerno munieije voziju. Iz toga 
znamo, da vu bli2jem vremenu strahovitne 
bitke budeju na ovi frontu. Bruszilov je 
obeéal, da pred zimum bilde Lemberga za- 
dobil. Nemari, ako opet nahiljada i hiljada 
vojnika poSle na drugi svet. Jemu je sve 
jedno, kuliko naroda se bude opet poklalo, 
зато  Lemberga na zadobil.

— Seetnajö t bataljonov rum unja. 
Sestnajst bataljunov rumunja su bulgarci 
pri Rahovi vuniStili. Kak sad vidimo rumunj- 
ski piam je to bil, da stremi peSiékami ba- 
taljuni i pet kanonerski regimenti prek Du
naja vdereju, da se tam zakopaju i na 
Ruszcsuk—Rahovo—Tutrakan liniji nove 
pozicije zavzemeju. Taj plam nebi bil pre- 
hudi za rumunje, ako naSi monitori i bul
garci hitro jim nebi bili celoga plama zme- 
Sali. Ove rumunjske Cete katastrafalno su

sbili. Sve ove éete su iz Bukareita doSle. 
Toéno znamo, da sve skupa Sestnajst batal
jonov je prek Dunaja doSlo. Ove Sestnajt 
bataljunov éisto su vunistili.

— D vi jezero ötukov blirvle em rt.
Strahoviten ogenj je pri Somme vodi. Frau
en «  sami javiju, da nemei proti jim jedno 
jezero Stukov su nastavili. Popriliki francuzt 
i englezi takodjer luliko Stukov imaju, dakle 
na ovim frontu éetiri hiljada Stukov ruéi 
dan i nőé i hiéeju jeden na drugoga stra- 
hovitno smrt. NajgrouovitneSa i najkervaveSa 
bitka je vu Lense svanoj Sumi bila, gde su 
se nemei jako hrabro branili. Dojde takva 
minuta, kad svi Stuki na jedenput poéneju 
ruéati i onda se tak steple zemlja, как hlad- 
netina. Vnogiput niti to je ne znati, odkud 
ide strahoviten Sum. Ako maloprestaneju 
Stuki i francuzi na Sturrau idejű, videti je 
vnogiput, как letiju vojniki vu srak od 
strahovitnoga strelanje. Celi zrak je pun 
dima i tak je temno sve ua ovim frontu, 
da samo negda videti, как se bliskaju gra- 
nati i Srapnelli.

TABORSKA P O ST A . Z a  tabors-  
ka  p oéta  go tori b a r er ti ал napisom , 
ta ko d jer  i  TABO RSK E K A R T E  » 
Skataije va ko jih  ЗАО gram m  от moéi 
p o sia ti; se  dobija ko d  F iso ké i FűIÖp 
(S tra a sx  Sándor) kn jiáarici. Ciemas 
k a ré r t — 2 HU. — ta b o rska  k a r t  a  
-  1 iiii. — Skataije 30 HU.

Nekaj za kratek баз.
Ggan je repu kral, to je opazrf gospo- 

dar, pak hajd za njim.
C gan je poéel be2ati, a gospodar taki 

za njim. — Na to mu je gospodar zaviknul:
Gigán stoj! —
Stojte vi rekel mu je cigan, — vas 

nigdo netira!

Pesem tugujuőega regruta.
Jezero devetsto i áestnajsto leto,
Mladomu junaku jako je 2alostno.

Zalo3ti, zalosti od male mladosti,
Koma je sudden i о vaj kruh soldaéki.

MarciuS meseca glasa sfno dobili,
Kaj bumo morali na vizitu iti.

V Perlak sam se peljal s kiticom zelenom, 
Dimo jesem doSel s kuékicom éerlenom.

Gospoda su rekli desnu ruku zdiéi,
Moral budeS sinek kralju presigati.

Presigal sem tuüen puäkici, sablici, 
Medjimurje malo,moram te stavili.

Mene su sestriéke к eugu sprevodile, 
Suznimi oéima su т е  ostavile.

Nesu mene mogli bratci sprevajati,
Jer su morali vre predi v tabor iti.

Majéico sem zgubil vu svojoj mladosti, 
Zalosti vu sreu imel sam zadosti.

Majéica íjubleni da bi vi ve znali,
Z hladnoga grobeka gori bi se stali.

Z hladnoga grobeka gori bi se stali,
ISée bi me jenptit к eugu sprevajali.

Rád bi si skuSuval svojt majke lica.
Ali jih pokrila ta Crna zemljica.

Vezda se pak tűién japeku spriCavljem,
S kojim svomu sreu velku italost davljem.
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pameti dojdeju i rumunji i vise takve beS- 
tijalne posle nebudo delali.

Dober navuk je to bit rumonjom.

Zbili smo rumujne pri Nagy szebenu.
Nagyszeben nigdar néje pod Romania 

apadal i rumunjsko soldacko zapovednictvo 
néje se va varadu nastanilo, samo neprija- 
teljske patrole su se skup shajale. Neprija- 
teljski kánoni veC tjeden dan su se prék 
varasa strélali, ali vu varad niti jeden néje 
strélal i tak céli je ostal slarinski varad. 
Pred tjeden dánom velika bitka se jezapo- 
éela okolo Nagyszebena. Nemdke i magjars- 
ke Cete navalile su se na rumunje, koji su 
od Nagyszebena na jug stali i jako su se 
branili. Cetiri danov podjednoma je trajala 
bitka i konec je to bil, da su némáké i 
magjarske Cete Cisto Sírom rezbile rumunjs- 
koga céloga derega. NaSe Cete su eve brege 
zadobile, rumunji pák su se vu vöröStoro- 
nyi klanjce naphali.

. Vu Erdélju céli polodaj jednako stoji. 
Soldati komaj Cekaju onu vuru, kad nad 
rumunje treba iti. Veseli su joS i zbog toga, 
jerbo dobri glasi idejű i iz ruskoga bojnoga 
polja. Terlyanszky genera la Sereg minuCi 
tijeden velikoga svetka je imel vu jarkah, 
na veselje koritnicai bitki. Prék vu rumunj- 
skih jarkih od kraja né su znali, zakaj je 
to veselje. Potlam su njim naái na znanje 
dali, da smo ruse zbili. Rumunjski zarob- 
Ijeniki povédaju, rumunji i rusi podjednoma 
se svadiju. Rusi ne trpiju rumunje med 
sobom i tak veliju, da Romania néje an- 
tantu na hasén, nego na kvar. Na nos njim 
hiCeju, da vu Dobruddi samo s velikom 
ruskom pomoCjom su mogli Mackensena de
rega zastaviti.

Pri Nagyszebeuu su nádi i nemei tri 
jezero rumunjov zarobili, zaplienili su pák 
trinajst dtukov, dva zrakoplove, deset loko- 
motivov, tristo vagonov napujeni smunicijom. 
prék dvésto municions kolah sedemdeset 
automobilov, dvésto kolab svakojaCkim bla- 
gom, jednoga dpitalskoga euga, i svakojaCko 
drugo blago. Céli trén je nádim vu ruke 
dodel. JoS niti do vezda néje sve prebrojeno, 
kaj sve je nádim vu ruke dodlo. Samo to 
liko znamo, da od tréna rumunji nikaj su 
né mogli obraniti, sve su tam morali osta- 
viti. Na milljune vrédnosti su tam rumunji 
sgubili.

Vu Berlinu veliko veselje je nastalo, 
kad je glas dodel, da jedno veliko bitku 
su vu Erdélju zadobili nádi i nemdki vitézki 
ieregi. Falkenh^yn general je vodil célo 
bitku.. Nemdki cesar opet je trofü, kad je 
ovoga generaía poslal vu Erdélj za vodju.

Jiko  vadna stvar je to nam i nemcom, 
da su rumunje ovdi tak odluCno sb'li. Jód 
je  né prava prijava dodla, как se je céla 
etvar pripelila. Samo tuliko znamo, da su 
bajerci vu vöröStoronjskim klanjcn rumujnom 
xa hrbet dodii i odsekli su jim puta.

Prék bregov po ruskih slezah Cetiri da
nov su madirali bajerci vu velikim snegp i 
z'mi. Stuke i madinpudke su sobom nesli, 
takodjer za céli tjeden stroSka i municiju.

Krafft von Delmensíngen general je 
vodil bajerce. Как se vidi jednoga céloga 
rumunjskoga derega su ovdi vunidtili. Stra- 
hovitno krvava bitka je tu mogla biti. Vu 
célom svétnom boju né je jód tak krvava 
bitka bila.

Vitézki su se ruinuuji branili, ali nade

i nemdke Cete néje bitó moCi zastaviti, svrho 
toga je toliko mrtvih ostalo na lice mesta. 
Vnogo su jih polovili i veliki plien su za- 
dobit I.

Septembra devetnajstoga su Stasbe ge
nerals poslali proti Hatszegu, gde je rumunje 
zbrl i napreduval je proli Szurdok i Vulkan 
klanjeu. Drugi dau veC je petrbzsénska do
lina proli Romaniji nádim bila vu rukah. 
Septembra dvajsetoga vu Vörödtoronju je
den, jedioi put vu Romania je nemcom 
bil vu rukah. Rumuoji, kad su spazili, da 
je obkoliti lioCeju, septembra dvajstitretjega 
veliku navalu su zapoCeli. Ovu navalu su 
nádi nazad zbili i prijeli su tri ofícire i 526 
prostih vojnikov.

Dvajstidestoga straboviten ogenj je bH. 
Od Nagyszebena na izhod stojeCi rumunji 
morali su retirérati. VeC vu ovom vremenu 
bajerske Cete su rumunjom vu Vöröstorony 
klanjcn za hrbet dodle. S íd  od svih stranih 
se poCela navala. Rumunji né su mogli ni- 
kud pomcC dobiti i nigdi né su mogli vun 
vdrti.

Bajerci, pokehdob su rumunji njihove 
plezérce pokla?!, né su se nikormi smilovali. 
Na potoke je fekía krv. Céli bregi su nastali 
iz mrlv h. íz ovoga klanjca niti jeden rumunj 
je né í  v vun doSel.

Vn Romaniji sad veC znaju. kaj je bo j!

ív A J JE  NOVOGA?

List iz tabora.
Pésem zapoéena vu ruskoj zemljici,
Koj a bu íalostna vnogoj devojéiei.
Dajem vám na znaeje medjimurski ljudi, 
Prosim vas ja  lépő, najte biti hadi.
Mi mladi junaki, koji tu trpimo,
Iz srca reéemo: za svu domovinu.
Za svetloga kralja sluáiti se mora, 
»Háromszázas baka« pretrpeti mora.
Как naS magjarski kralj lépő prepovéda,
NaSe oficerstvo milo ga posluSa:
»Najte deca draga, najte odpustiti,
Jer bi drugaé moral tabora zgubiti!
Samo pretisnite vu to ime Boáje,
Рак каШе proti vaSe oStre noáe!
Naj vám bu na pomoé JezuS i  Marija,
Koje svaki junak v miseli z&ziva.«
Budi mi na pomoc, gda te ja  zazivam,
Koj te nezaziva, pomoé nikvu néma.
Nesam tu2en misül, niti pák sem senjal,
Kaj bi ovo 2ito ja  ovdi sad vejal.
Niti je masina, niti su pák cépi,
Nego vam ja imam puSkicu vu ruki.
Plaée otec, majka i vnoga dévojka,
Komaj Ceka dimo goluba i sinka.
Najte se plakati, niti áalostiti,
Ovo samo Bog zna, zakaj mora biti?
Morti nas dopadne z Crne zemlje grobek,
V leti na njem zraste érien ru2ni Sipek.
Koj ovdi bude ostal. koji bude vuineri,
Koji bude Sível/ dimo bude doSel.
Ovu pésem pisai junak medjimurski,
Rodjeno mu mestu v seli Palinovéa.
Svojom desnom rukom ovdi se podpiSem,
A s béüm rubéekom svoje suze zbriSem.

Na bojnom polju. S o ltics  F e ren c  vojnik 
iz Alsópálfa.

— P ro án ja . »Muraköz—Medjimurje« 
zvane novine su v október meaec 1 -im u 
XXXIII. god. teCaj IV-im Cetvrt leta stupile. 
Prosimo naSe poátuvane predplatnike, naj 
nam vu novim fertalju predplatne zaostatke 
Cim predi poáleju i predplate ponoviju. S 
pozdravljom izdateljstvo.
Predplatna céna je od 1916. október 1-ga: 
Na célo l e t o .................................. К 10 —

Na pol l e t o ........................................> 5  _
Na Cetvrt l e t o .................................. » 2*50

Pojedini broji koátaju 20 filléra.

— B ratianu  bude propat. Rumunj. 
skoga ministerprezidenta, koj nas ie tak 
tajno izdal ravno oni ruski prijatelji, koji 
su zahtevali bója, hoCeju ga iz sluébe vun 
epraviti. Jonescu i Filipescu, koji eu ne 
átéli vu Bratianov kabinet stapiti, hoCeju 
drugoga ministeriama sloziti. Vu tem jim 
je na pomoc ruski poslanik. Vu ovim ka- 
binetu Bratianu nebi imel mesta. Ruski pri- 
jatelji i proti rumunjskomu kralja su se 
podigli, zakaj neCe Bratianu rninisterprezi- 
deuta odpustiti. Как se vidi, vu Romaniji 
eu veC rusi gospodari.

— B una vu ©réhtm. Venizeloaz ve. 
liko buno je napravil vu GrCkim i respub- 
liku hoCe napraviti. Za vezda grCke vojske 
joá dve tretje strani skraljom deriiju, takod
jer i narod, koj neCe jednoga kervavoga 
bója preíiveti. Nekoji ofic ri zahtevajn od 
kralje, da nai bója poruCi Bulgariji. drugi 
pák ravno naprotivno niti Cuti neCeju od 
toga. AoUnt jako teáéi kralja, ali za vezda 
se joá kralj trdo der#, jerbo zna, da vojska 
i narod s njim déréi.

— Opet je em enjkala mumetja ru- 
80Ш. íz neutralnih orsagov jednako piáeju, 
da centralnih orsagov poloátaj je izvrsten 
na ishodu, tojest na ruskim bojnom polju, 
jerbo Bruszilov ruskornu generáli! opet je s 
rnenjkala mmveija, naimre pák néma dosta 
granatov za 2 mehke átuke. Hindenburg pák 
je razmil, как mora Serege nastaviti i za- 
kopati, da mo rusi nemoreju na veliko Sko
da biti

— Rumunjeftt zgubtccb. Svajcerske 
novine piáeju. da po sluZbeni prijavi rumu
nji do septemhra 18-ga sgubili su 76 jezer 
150 prostih vojnikov i 3426 oficirov. Med 
ovami su Cetiri generali i 19 brigadéroSov. 
íz med zrakopüvcov tri su vnmrli.

Vu ovim iskazu néje nuter on sgubi- 
Cek kojega su romani pri Nagyszebeuu ima- 
li, gde su naái i nemei jednoga prék pet- 
deset jezer velikoga rumunjskoga áerega 
Cisto vunidtili.

— Vu oolobodjcnfm J4agyezeb<nu.
Vu Nagyszebenu veliko je veselje i svako- 
jaCke sveCanoeti od potlam, как su nepri- 
jatelja iz okolice pretirali. Varaáki stanov- 
niki s velikim oduáevlenjom su pozdravlali 
i slavili Falkenhayn generaía. Do vezda 
osemdeset i áesl Stukov su dopelali vu va- 
raá, kője su od ueprijateija zeli. Takodjer 
nezmerno zarobljenikov tiraju prék varaáa. 
Sbiti rumunjski áereg prék petdeset jezer 
osobah je brojil.

— U ltim atum  grtftomu hralju . An
tant opet je nekaj s misül, da rezSalosti 
grékoga kralj?. Taljanske novine piáeju, da 
svaki dán Cekaju antanta ultimátuma vu 
Alhenu. Ovaj ultimatum oátro bude zahté- 
val od grCkoga kralja i kormana, da odmah 
naj poruCi bója bulgarcom ili pák naj tak 
Serega, как i svu municiju. oruSje. Seljez- 
nice naj prék da antantn. Vu ovim ultimá
tumom ocivestno bude stalo, как dugó bu
de antant cekal, da GrCka averái ovu za- 
poved.

Bunlari koji su proti kralja, na Kréta 
zvanim otoku su se shajali i tam su novoga 
kormana zebrali, kojemu je glava Venizeloaz. 
Venizelosza prijatelji na glas ruéeju, da kralj 
se mora zahvaliti iíi pák Bulg&riji bója
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poruéiti. Minuéi tjeden videpul su razprave 
bile vu kraljaki palaéi, ali kralj je jód oiti 
vezda né ktomu prevolil, da se va boj pásti 
i da veliko nesreéu i nevolju donese orsagu. 
Kralj vidi, как ide Romaniji i nebi rád va 
takvo zlo prehitil svojega orsaga.

— 6oo kilóm etrov dugt front na 
vodi. Slavna nada dunavska flotta ravno 
oo dán, katí* su pri Szebenu tak odluéno 
zbili rumunje, septembra 29 ga najvekSe ro- 
mansko postajalidée je bombardérala na 
Danája. To postajalidée pák je Corabia.

Slavni nádi monitori, koji su véé va 
srbskim boju tak vitedki se sponadali od 
potlam, как nam je Romania bója poruéila, 
pod jednoma kadtigaju Romaniu. Od Turnu 
Szeverina do Giurgiu zvanoga varada áest- 
sto kilometrov je duga linija na Danaju. 
Kraj Danaja stojeée rumunjske pozicije, kője 
su na léta i na léta slagali i delali rumu- 
nji, jedno za drugom su dirom razstrélali. 
Velike magazine i petroleum íabrike su vu2- 
gali i vnogo zrnjom na klajene ladje su 
zaplienili.

Kaj su septembra 29 ga monitori nap- 
ravili, to se je jód vu ovim boju népripeti- 
lo. Crabia taborsko postajalidée dtuki éisto 
su dirom rezstrelali. Izvan toga vunidtili su 
kolodvora, koj je na ovoj okolici najva2- 
nedi. Monitori porudili su i kasarne, takod- 
jer prevrtali su i one ruske taborske ladje, 
kője su ovdi stale. Devet nadih ladjah, kője 
su rumunji posvojili. oslobodiü s u j e i  dimo 
poslali.

Od Dunaja ravno tak tedéiju sad Ro
maniu, как i od suhoga. Izdajnu Romaniu 
od evih slranih odtro kadtigaju.

— Statárium vu Bukarcötu. Vu Bu- 
karedtu i na okolici razgiasili su dtatarinma. 
Redarstvo zabranilo je, da po vulicah od tri 
osobah vide skup hodiju. Poleg dtatariuma 
sve hi2e, krémé, kavane na veéer ob osmi 
vuri zaprti treba i po ovim vremenu véé 
nidéi na vulicu nesme. Bukarest je cele nőéi 
vu kmici. Civilom neje smeti nikakvo pija* 
éu prodati. Zvoniti neje smeti drugda, как 
onda, kad zrakoplovi dojdeju. Zrakoplivci 
pák svaki dán bombardiraju glavnoga va
rada Romanije. Negdi su véé cele vulice 
porudene.

— )4a Balkan и bude odlucna bitka.
Jeden ruski oficir pisai je vu novine, da 
denes niti Lemberg, niti Peronne, Trient i 
Diarbekir ne su va2na mesta. Так dugó, 
doklam nemcom nebudu presekli puta proti 
KonStantinapolju, neje moéi centralne orsa- 
ge preobladati, jerbo po ovim putu dosta 
strodka moreju dobavlati Dakle tak dugó, 
doklam centralni orsagi budu ovoga puta 
imali vu rukah, nebude boju konec. Pide 
nadalje, da sad svi savezniki na Balkanu 
bi morali koncentrirati svoju vojsku i tam 
vu jeduoj velikoj bitki odluéno zbiti cent
ralne orsage i njim zapreti puta proti KonS
tantinapolju.

Lepő je to na papiru sloáeno.
— Cctiri Jezer ncmékib étukov,

Svajcerske novine piSeju, da oéivesno znaju, 
da do vezda iz Amerike éetiri jezer tridesti 
osem centimeternih 2mehkih Stukov su spra 
vili vu Europu zmed kojih menjáa stran je! 
vu rezervi, vekda stran pák na frontu.

7 “ Bajercí vu Romaniji. Nemdke no-; 
vine javiju, da bajerski regimenti véé vu 
Romaniji vojujeju i da od granice osem 
kilometrov dalko stojiju pri Roho-Varenti. 
Svrho toga páriáké novine zahtévaju od 
Romanije, da odmah naj iz Erdélja vun

potegne svoju vojsku, jerbo drágáé nju nép* 
rijatelji vunidtiju. Ruske novine pák tak 
pideja, da Romania samo onda bude za is- 
tinu na pomoé antantu, ako nju predi nép- 
rijatelji vunidtiju. Dakle rusi bi tak radi s 
Romanium napravili, как i Srbiom. Srbi 
sad, kad su zgubili orsaga, izbiljar su na 
pomoé antantu.

— Novf terminus za nuter rukovati.
Oni, kojl su se 1866-ga do 1884 ga leta 
rodili, novembra 3 ga, oni pák, koji su se 
med 1872 ga i 1884 ga rodili, novembra 16- 
ga se moreju tarn javiti, kam su pozvani. 
Sve to рак plakatlini budu na znanje dali. 
Ako potrebno bude, jedne i predi budu nu
ter pozvali na citovanje.

— Zeppelint ober Bukareöta. Buka- 
reáta zrakoplivci skorom svaki dán s naj 
vekdami bombami bombardiraju, najmre pák 
septembra 25, 26 i 27-ga, как de2dj su cu- 
rele bombe na Bukaredt. Najvekdi ogenj je 
septembra 25 ga bil.

Jednu soldaéku dkolu bombe su éisto 
vunidtile, kanonersku kasarnu su bombe 
vu2gale. Od kasarne na poldan atojeCe palaée 
su zgorele. Jeden magazin pun smunicijom 
vn zrak je zletel. Najmenje stodvajsti sla- 
novnikov su bombe zaklale. Vu jednoj ka 
sarni osemdeset vojnikov je mrlvih ostalo. 
Kad su stran poéeli zvoniti, narod je na 
vollen bej2al, ali kad su prve bombe doli 
opale, kője su vnogo hi2e vu2gale, svi su se 
po pivnicah skrili.

Drugi dán opet su se oglasili zvoni, 
jerbo Zeppeiini opet su pohodili varada. Ov 
dán ]e 85 stanovnikov mrtvih ostalo, ple- 
zeranih pák ober sto: Sédt h!2 se je podrlo. 
Na Csernavoda zvani varad dvajstiosem 
bombih je opalo, kője su éeterdesetdva sta
novnikov zaklale.

Так vuéiju Romaniu, kaj je tabor. Jedni 
po suhim, drugi po vodi, tretji pák iz zrake. 
Bukaredt véé tak zgledi vun, как jedno pod- 
rapano redeto. Negda su cele vulice vu 
plamnu. Proti zrakoplovom pák se nemo- 
reju braniti, jerbo Roraanija néma takvo 
oru2je.

— potopiti su fVankonia tadju.
Slu2beno javiju, da nemei na Medjunarod- 
skim morju s torpedóm prevrtali su Fran- 
kónia zvano veliko engleako ladju. Sreéaje 
to bila, da vu ovim vremenu ne su vozili 
na ladji soldaéiju. Na ladji je blizu éetiri 
sto marinerov bilo iz med kojih su tristo i 
dva obranili i samo dvanajst jih je sginulo. 
Ladja je na jeden milljun i osemsto jezer 
korun bila sekulerana.

— Bruezílov podeitoma Lemberga 
boce. íz Pótervara javiju, da vu Ishodnu 
Galiciju nezmerno municije voziju. Iz toga 
znamo, da vu bli2jem vremenu strahovitne 
bitke budeju na ovi frontu. Bruszilov je 
obeéal, da pred zimum bnde Lemberga za- 
dobil. Nemari, ako opet na hiljada i hiljada 
vojnika podle na drugi svet. Jemu je sve 
jedno, kuliko naroda se bude opet pokl&lo, 
samo Lemberga na zadobil.

— Bcdtnajet bataljonov rumunja. 
Sestnajst bataljunov rumunja su bulgarci 
pri Rahovi vunidtili. Как sad vidimo rumunj- 
ski piám je to bil, da stremi pediékami ba* 
taljuni i pet kanonerski regimenti prek Du
naja vdereju, da se tam zakopaju i na 
Ruszcsuk—Rahovo—Tutrakan liniji nőve 
pozicije zavzemeju. Táj piám nebi bil pre- 
hudi za rnmunje, ako na3i monitori i bul
garci hitro jim nebi bili celoga piama zme- 
áali. Öve rumunjske Cete katastrafalno su

»bili. Sve öve Cele au iz Bukareáta doflle. 
Toéno znamo, da ave skupa deatnajat batal- 
jonov je prek Dunaja dodlo. Öve deatnajt 
bataljunov éiato au vunidtili.

— Dvi jezero ótukov bluvle emrt.
Straboviten ogenj je pri Somme vodi. Fran- 
edzi aami javiju, da nemei proti jim jedno 
jezero átukov su naatavili. Popriliki francusi 
i englezi takodjer tubko dtukov imája, dakle 
na ovim frontu éetiri hiljada dtukov ruéi 
dán i nőé i hiéeju jeden na drugoga stra- 
hovitno smrt. Najgrosovitneda i najkervaveáa 
bitka je vu Lense svanoj dumi bila, gde au 
se nemei jako hrabro branili. Dojde takva 
minuta, kad svi dtuki na jedenput poéneju 
ruéati i onda se tak steple zemlja, как hlad- 
netina. Vnogiput niti to je ne znati, odkud 
ide strahoviten Sum. Ako maloprestaneju 
dtuki i francuzi na dturmu idejű, videti je 
vnogiput, как letiju vojniki vu srak od 
strahovitnoga strelanje. Celi zrak je pun 
dima i tak je temno sve na ovim frontu, 
da samo negda videti, как se bliskaju gra- 
nati i drapnelli.

TABORSKA POSTA. Ял táboré
ira p oéta  go tori b a rer  ti ал napiaom, 
takod jer i  TABORSKE KARTE » 
skatu/je ra kojih ЗАО дглт т ог moéi 
ров/л  ti, ае dobija kod  P iackei FűiÖp 
(S tra n sz  Sándor) knjiéarici. d ó m a t  
k a rér t — 2 HU. — táborа кл  karim  
-  1 fiit. — Skat ülje 30 HU.

Nekaj za kratek баз.
Cigan je repu kral, to je opazri gospo- 

dar, рак hajd za njim.
C gan je poéel be2ati, a gospodar taki 

za njim. — Na to mu je gospodar zaviknui:
Cigan sto j! —
Stojte vi rekel mu je cigan, — vas 

nigdo netira!

Pesem tugujudega regruta.
Jezero devetsto i áestnajsto leto,
Mladomu junaku jako je 2alostno.

Xalosti, Zalosti od male mladosti,
Koma je sudjeni о vaj kruh soldaőki.

Március meseca glasa sfno dobili,
Kaj bumo morali na vizitu iti.

V Perlak sam se peljal s kiticom zelenom, 
Dimo jesem do§el s kuökicom éerlenom.

Gospoda su rekli desnu ruku zdiéi,
Moral bude§ sinek kralju presigati.

Presigal sem tu^en puäkici, sablici, 
Medjimurje malo, moram te staviti.

Mene su sestriöke к eugu sprevodile, 
Suznimi oéima su me ostavile.

Nesu mene mogli bratci sprevajati,
Jer su morali vre predi v tabor iti.

Majőico sem zgubil vu svojoj mladosti, 
Zalosti vu sreu imel sam zadosti.

Majőica ljubleni da bi vi ve znali,
Z hladnoga grobeka gori bi se stali.

Z hladnoga grobeka gori bi se su li,
I§ée bi me jenptit к eugu sprevajali.

Rád bi si skuSuval svoja majke lica,
Ali jih pokrila ta Crna zemljica.

Vezda se pák tu2en japeku spriéavljem,
S kojim svomu sreu velku balost davljem.



Naj таз BlagosloTi Bog na vaáem domn,
A mcne sirmaka vn soldaökem stanu. Д -  X • I L ___
Otprostite meni vi pajdaSi moji, ^  I f i  O S  t  1 в 1 6 П 1  Г П С с  •
Koji jesmo skopa noöke sprevajali. ■» ^
Sve skup vas prosim ve za otproSéenje, Н Н Щ  ШЯ B L f l  В  Я к
Misiim to naSe B ^ P  И  В  ■ ■  B l  В  Я Ш

Benkovec. H orváth  A nton mlajSi.* # В ^ Ё  В ^  В  W B  Ш В ^ 1  В

Urednikova poéta! részletes, pontos háborús térképe.*
Dobili smo opet viSe popévke i druge Stive íz kojih  ̂ ^

•ledede dajemo naSim suradnikom naznanje: ____  _____
1. Prf ISOneoJu. (Na bojnom polju. K. F.) Dobra ш  ЩШШ Щ В  W ^ b  J l  В  Ш

je, izlazila bude. н  В  В  В  К  В  В  w J *  ШШ Ш
2 . Pésma od mladoga junaka. (Vu taboru. B ^ B  В  Я^^к

Z. L i В. L.) Dobro ate ju aloiill Vu novine budemo ju deli. B® ^ ^ ^ F  ^B ^B ^B M

fekoje rede amo zbriaali, ar bi preduga bila. Stampati bu I  legújabb háborús térkepe különféle kiadásban.
4. List Iz bojnog pofja. (Na tirolakom frontu. Kapható:

p, L. i N. J.) S popravkami bude izlazila.

ate iz pisai i od medjimurakih sinőv, izlazilo bude vu dojdu- I flschel ffitSp (5trausz Sándor) HönyVHeresl(edfcflien Csáktornya. I
dim broju naSib novin.

6 . Pésma iz bojiéóa. (Iz tabora. Zs. A.) S pop- ВВ1ШИИИ^ВВВВ^ВВ^ВИВ^1^И^^В—

7. Pésma taborska. (Vu taboru. D. J.) Popra- г ^
▼ili budemo ju, onda bude dobra. I I  В Ш м É í  I,.ä ä ä ';ä :'s :. НПС7ПК УЯП1Ж7|ПППД|a le8magasabb" S Ä Ä ь- VbULul IllUxCuUUiyCl árban.
demo vu novine deli a nekojimi popravkami. Я  0

10. Lépa sveóanost. (Kisszabadka.) Prekesno ^  O ^ P Ü T lV r x t  v  i  •
amo ov list dobili vu ruke, to je prvi zrok, da od sveca- 9  V c l l ’c l i í  C ilii#
nosti nikaj nesmo naznaCili. Drugi i glavni zrok pák je to, « 2a <-«
ar se nije podpisal ^ П М В М М В В В В В В 1В М 1М Я В В В 1В В В В В В В В М В В В В М В В М В В В В Й М Р

Svim drugim, koji au nam pfsme, ili druge diánké 
poalali, budemo drugi put na tem mestu odgovor dali.
______________8*im *»ра lápi áô drar! (M. J.) j Geschäftszahl A 171/16 Die im Inlande wohnenden Erben ha-

1 - . - A  l l f F n r r l  A V llf lo *  1 6  ben um die Durchführung der Verlassen-
G A B O N A  Á R A K / C IE N A  2 IT K A  ^ о  Schaftsabhandlung durch das österreichische

----------------  an dio Erben, Vermächtnisnehmer und Gläubiger eines Ausländers. Gericht angesucht. Die auswärtigen Erben
MÉTERMÁZSA 1 METERCENT к  Herr Valentin Horváth gewesener Berg- und Vermächtnisnehmer werden aufgefor-

ß u z a ................... Päenica.......................4150 mann in Grünbach No. 111. zuständig nach dert, ihre Ansprüche in der angegebenen
Rozs . . . . . . .  Hr2 .......................3 3 -— Belica (Komitat Zala) ungarischer Staatsbür- Frist anzumelden und bekanntzugeben, ob
Агра Jeőm en.................. 3 3 .— ger ist am 5. Juli 1915. im K. u k. Feld- sie die Abtretung an die ausländische Be-
Z a b .......................Z ob ..........................40.— spitale in Chlebowitze gestorben. Eine letzt- hörde verlangen. Sonst wird, wenn nicht die

* Kukorica uj . . . Kuruza suh a . . . 3 3  — willige Anordnung wurde vorgefunden. ausländische Behörde selbst die Abtretung 
4 Fehér bab uj . . Grah b e li. . ! 1 . 56.— Alle Erben, Vermächtnisnehmer und verlangt, die Abhandlung hier und zwar

Sárga bab . . . .  Grah Suti..56.— Gläubiger, die österreichische Staatsbürger bloss mit den sich meldenden Erben gepflo-
Vegyes bab . . . GrahzmeSen. . . 56.— oder hierlands sich aufhaltende Fremde sind, gen verden.
Kendermag. . . . Konopljeno seme 65.— werden aufgefordert, ihre Ansprüche an die к . k. Bezirksgericht Neunkirchen
Lenmag. . * . . . L e n ............ 7 5 — Verlassenschaft bi» zum 20. November 1916. Abfg. I, am 1 2 . September 1916.
Tőkmag. . . . . .  KoSCice................HO — beim gefertigten Gerichte anzumelden. Sonst
Bükköny.............Grahorka.................36.— kann die Verlassenschaft ohne Rücksicht S tru b l.
■■ ■■■■■— ■■ ' - ■ I ' ....................  auf diese Ansprüche an die ausländische Be

hörde oder einer von ihr bezeichnten Person Für die Richli«keit der Ausfertigung der Kanzleileiter:

Bonis к М  ^
«mumi'i Р М Ш И Н Ш  

l l F I I K P H I . Ú M f l l  Hirdetmény. I
Ц  LU 1 UL II U П II U kS Alulírott községi elöljáróság közhírré teszi, hogy a közbirtokosság tu- *5Яг

kireskütiiifuieniitnirtitjäräi Щkofcsma és tartozékai P
Ш -  П P I ПЛППП П P I II I m  K lss» a b n d k á n 9 1 9 1 6 . é v i o k tó b e r hó 15 -é n  d. и . é  ó ra k o r  ЙЙ

II b l  II II |l IIII V b l l l I  I g l r  a helyszínén, nyilvános árverésen, 3  é v re  h a sz o n b é rb e  fo g  a d a tn i. vSl

ПЯИНЯГИ! К moiiiolonik Árverési feltételek a községbirónál betekinthetők.
Ш1УУ01и1 Id lllCSlClClIin. M p  K i s s z a b a d k a .  1916. október hó 4  én. ( Я

• Mri m> ttkiKi1»!) kii.Amtt.iMk.. Ш  п -  Elöljáróság.m Т МУ 1 |*ГОИМ|" штттшттшштштШ
Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

Csáktornya, 19 16 . október 8. » M U R A K Ö Z « _________________________________ 4 1. szám.
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