
UJ ÉV.
Kezdődik ismét egy aj esztendő és új

ból reméljük, hogy nem fog úgy végződni, 
ahogyan kezdődik. A múlt újévkor azt hit
tük, hogy a véráztatta harcmezőkön hama
rosan fel fog pezsdülni a termékenyítő, ál- 
dásthozó élet, s most, amikor az enyészet 
sülyesztőjébe merül alá ez a vészekkel teli 
esztendő, vele együtt temetjük el a hozzá
fűzött békereményeket is. Nem hozta meg 
a békét. Nem hozhatta meg, mert az ellen
ség inkább elvérzik, semhogy megengedné, 
hogy a béke áldásait élvezzük.

De ha békereményeink nem teljesültek 
is, mégis be kell vallanunk, hogy az elmúlt 
esztendő történelmünk legfenségesebbje, leg- 
ragyogóbbra volt. Az ezerkilencszáztizenötö- 
dik év dicsőségét legelébb utódja, a most 
kezdődő esztendő fogja fennen hirdetni. 
Minő világraszóló harci fordulatok, minő 
hatalmas győzelmek sorozatát öleli fel a 
most lezárult időszak krónikája! Egy évvel 
ezelőtt az akkor még épséges muszkahenger 
látszólag feltartóztathatlanúl rontott Európa 
belsejébe, letiprással fenyegetve országokat, 
embertömegeket, vagyont, alkotást, mindent, 
ami útjába akadt. Németország északkeleti 
részeit, Galíciát, sőt hazánk földjét is a 
muszka invázió réme pusztította, ember- és 
tegyveranyagának számbeli fölénye féktelen 
orgiákat ült azon a földön, melyet az em
beri ész és kéz évszázados békés munkája

a virágzó kultúra otthonává avatott. A 
muszka vandalizmus esztelen pusztítási és 
könyörtelen vérengzési dühének martalékai 
lettek alkotásaink, vitéz hadfiaink, csakúgy, 
mint békés polgáraink, aggok, nők és gyer
mekek. Vigasztalannak látszott helyzetünk a 
múlt év kezdetén és még sem vesztettük 
el bizalmunkat — reményteljesen néztünk 
az uj év elé.

S reményeinket az elmúlt esztendő fé
nyesen beváltotta. Nem hozta ugyan meg a 
békét, de hozott annál többet: a győzelem 
biztos tudatát.

Nagy áldozatainkért nagy jutalmat ka
punk. Szíves-örömest fogadnék a békét. De 
minél tovább kényszerítenek bennünket el
lenségeink, hogy földünket, hazánkat, éle
tünket és igazunkat védjük, annál többet 
fognak fizetni a békéért. Ha ők kényszerí
tenek bennünket háborúskodni, folytatni az 
immár céltalan vérontást, mi meg kénysze
ríteni fogjuk őket a békekötésre. Csakhogy 
ennek a megállapításánál már csak nagyon 
kevés beleszólásuk lesz.

Még véres a harcmező, még biborpiros 
az égboltozat. De már utat törnek maguk
nak az igazság aranyos nap sugarai — kezd 
derengeni. S hajnalhasadtakor ujjongva fog
juk dicsérni az egek Urát, hogy győzelem
mel, diadallal, dicsőséggel koronázta gigászi 
viaskodásunkat, Önfeláldozó hősies küzdel
münket.

Uj év — uj élet — uj boldogság haj
nalán örvendezve üdvözöljük egymást ab

ban az édes reményben, hogy kevés vár- 
tatva véget ér a nagy dráma és zavartala
nul visszatérhetünk üdvös kulturmunkánk-
hoz.

k ü l ö n f é l é k .
—  Kérelem. Lapunk folyó hó 1 -ével a

XXXIII-ik évfolyam I-ső negyedébe lépett; 
ez alkalommal tisztelettel kérjük előfize
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, 
a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban 
vannak, azt mielőbb beküldeni szívesked
jenek, nehogy a lap szétküldésében fenn
akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal.
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—  Halálozás. Mik Szilárd borbély, Csák

tornya egyik érdemes iparosa, hosszú beteg
ség és kinos szenvedés után, 48 éves ko
rában a pécsi kórházban december 24 én
délután elhunyt. Karácsony másodnapján 
temették el. Halála özvegyét és három gyer
mekét sújtja. Nyugodjék békében!

—  Kitüntetés. Kelemen Ferenc had
nagy volt csáktornya-vidéki takarékpénztár 
tisztviselője, Ferenc József tiszti keresztjének 
tulajdonosa, a harctéren szerzett érdemeinek 
elismerésed! megkapta a »Signum Laudist«
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Szilveszteresti meglepetés.
Karácsony estéje volt. A katonatiszti étte

remben ott ékeskedett már a karácsonyfa. De 
még korán volt, csak két tiszt volt a teremben.

Az idősebbik Vágó B&la őrnagy, a fiatalabb 
Buzogány Elemér hadnagy.

A hadnagy kezdte a társalgást:
— őrnagy ur, azt tetszett tegnap mondani, 

hogy alapelve: nil admirari s egészen kárbaveszett 
fáradságnak bizonyulna, hogy kihozzák egykedvű
sége sodrából.

— Igaza van I Nem hiszem, hogy bárki is 
képes volna bárminő meglepetéssel kihozni a sod
romból.

— Engedőimével tagadásba merem vonni

ezt az állítását és ajánlkozom — kihozni a sod
rából.

— Fogadjunk! Ha úgy tetszik, tiz palack 
tokajiba.

— Ilyen csekélységbe I Mondjuk inkább: 
húszezer koronába ! Hadd legyen méltó jutalmam 
a merész kísérletért.

— Komolyan beszél, hadnagy ur?
— Komolyan, őrnagy ur.
E percben több tiszt lépett a terembe, kiket 

nyomban tanukúl hívtak a fogadás megkötéséhez.
Másnap tele volt az egész város a fogadás 

hírével és találgatták, hogy mit fog tenni Buzo
gány hadnagy, hogy 6 legyen a nyertes.

Várták az eseményeket — de nem történt 
semmi. Ám legnagyobb volt a feszült várakozás 
a tiszti kaszinóban, hol együtt étkezett a helyőrség 
tisztikara, köztük az őrnagy is, aki özvegy-ember 
volt és mert egyetlen leánya egyik fővárosi nőne
veidében tartózkodott, nem tartott külön háztartást.

Egymásután peregtek le a következő napok, 
anélkül, hogy valami különös történt volna.

December harmincadikén szokatlanul enyhe 
időjárás volt s azért fegyvergyakorlatot tartott a 
katonaság az őrnagy vezénylete alatt. Gyakorlat 
után az őrnagy közvetlenül egy deszkakerítés mel
lett foglalt állást és körülötte félkörben álltak a 
tisztek. E percben egy vásott legényke jelent meg 
a kerítés tetején, katonásan tiszteleg és nevetésre 
késztő komolysággal szavalta el a következőket:

— Uraim, a gyakorlat sikerült, a legénység 
kellő iskolázottságról tett tanúságot, a vezénylet 
dicséretreméltó. Köszönöm, uraim !

— A tisztek alig állhatták meg, hogy ne 
törjenek ki harsogó nevetésbe, csak az őrnagy

I maradt nyugodtan és kárörömteljes pillantást 
I vetve Buzogányra, mondá:

— Úgy van, uraim, meg vagyok elégedve.
Este nyolc órakor a tiszti étteremben ösz-

szegyültek az urak és sajnálkoztak a szegény had
nagyon, hogy elvesztette fogadását. Már türelmet
lenül várták, mig végre ő is eljött, karján egy 
igazán tündéri szép fiatal leányt vezetve be.

Az őrnagynak elállt a szeme-szája. Percek 
múltak, mig szóhoz juthatott.

— Álmodom vagy ébren vagyok ? Hadnagy 
ur, hogy jut ön az én leányomhoz?

— Uraim, — szólalt meg fesztelenül a kér
dezett, — van szerencsém Vágó Vilma kisasszony
ban bemutatni a menyasszonyomat. Az őrnany ur, 
ha el is vesztette fogadását nem lesz olyan holló- 
szívű atya, hogy megtagadná tőlünk térdenállva 
kért áldását.

— Menykő és kartács! — dörögte az őr
nagy. — így aztán igazán elvesztettem a fogadást; 
nemde, uraim !

— Igen, őrnagy u r ! — hangzott minden ol
dalról. A fogadást menthetetlenül elvesztette!

Az őrnagy éppen pokoli lármát akart csapni, 
— de nem volt erre ideje, mert e pillanatban 
már ott csüngött nyakán egyetlen leánya és kö- 
nyei csakhamar meglágyították atyai szivét.

— Foglaljunk helyet, uraim, és engedjék 
meg, hogy ma, kivételképpen, a leányom is ven
dégünk legyen. Holnap estére pedig vendégül hí
vom valamennyiöket leányom eljegyzéséhez. Lesz 
étel-ital bőven, jó szívvel játszom a házigazda 
szerepét, mert noha elvesztettem húszezer koro
nát, még sem bánom, mert most már — csalá
domban marad.
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— Eljegyzés. Lippicta Ella arleány és 
Hidegkövy látván ka i mérnök jegyesek. 
(Minden egyéb értesítés helyett.)

— Halálozás. Tokody Ferenc mura- 
szerdahelyi állomási elöljáró f. hó 23-án 
Muraszerdahelyen elhunyt. A 49 éves elöl
járó rövid betegség után szenvedett ki szív- 
éréi meszesedés következtében. Az elhunyt 
17 éven át volt a muraszerdahelyi állomás 
vezetője s korrektségénél és előzékenységé
nél fogva általános tiszteletnek örvendett, 
özvegyet és hat árvát hagyott hátra. Teme
tése karácsonynapján délután volt Mura
szerdaheiyen. Nyugodjék békében!

—  Adományok. Bencsák Stana polg. isk. 
tanítónő a Csáktornyái önk. tűzoltóegyesü 
lelnek 40; Hódosi Vilmos a Vöröskereszt 
egyletnek 15; Pethő Jenőné koszorúmegvál- 
tas c.mén 20, valamint Pálya Mihályné a 
Szent Antal perselyéből 35 К-t a Csáktor
nyái jóléti bizottságnak adományozott, mely 
adományokért az elnökségek köszönetüket 
fejezik ki.

—  A katonák karácsonyi megajándé
kozására még küldöttek Bottornya község 
egy láda almát, diót, tojást és 10 K t; Mu
rasiklós község diót és 5’60 К-t; Bányavár 
15 90,Felsökirályfalva körjegyzőség 30, Kris
tóféivá 13 66, Muraszenlkereszt 9 50, Mura
siklós 560, Viziszenlgyörgyi jegyző ig  50, 
Zsedény 920 К-t. Zrínyi Károlyné 100, 
Zrínyi Délinké 400 cigarettát és Csakathur- 
ner Herman 10 K-t.

— A kenyérjegy életbeléptetése. A hi
vatalos lap egyik legutóbbi számában jelent 
meg a liszt- és kenyérfogyasztást szabályozó 
rendelet, mely kimondja, hogy 1916. január 
10 -től kezdve búza, rozs vagy árpalisztből, 
vagy ezek keverékéből előállított lisztből 
bárki legfölebb 240 gramot fogyaszthat na
ponként és fejenként. Nehéz testi munkával 
foglalkozók naponként 300, az őstermelés
sel foglalkozók 400 grammot fogyaszthat
nak. Ily gabonanemüekből előállított kenye
ret január 10 -től kezdve csak a közig, ha
tóság által kibocsátott igazolványok ellené
ben szabad forgalomba hozni és vásárolni. 
A kenyérjegyrendszer részleteit vármegyék
ben az alispán állapítja meg.

— Állandó mozi. Uj év napján és va
sárnap két-két előadás lesz. Az első nap 
programmja: Harctéri hiradó; A szépség 
átka (dráma 5 felv.); Brezeda és veresnyak 
(boh. 1 felv.). A második napon: Harctéri 
hiradó; A száműzött (dráma 3 felv.); A ré
szeges férj (boh. 1 felv.); A kőkorszakbeli 
menyasszony (vígját. 2 felv).

— Levél a harctérré!. Lázár Alajos 
egyéves önkéntes szakaszvezető, a Csáktor
nyái tanítóképző volt növendéke, a követ
kezőket írja az északi harctérről dec 14-ki 
kelettel: Messze orosz frontról kellemes és 
boldog karácsonyi ünnepeket kívánok. Mi 
itt a front mögött, tartalékviszonyban kítü 
nőén érezzük magunkat. Mindenünk meg
van, csak az újság hiányzik nagyon. És 
olykor unatkozunk is. De hála zenei kép
zettségünknek, az unalmat is elöljük vala 
hogy, mert találgatjuk, hogy az ágyúszó és 
a puskaropogás rokon hangnemekben szól-e, 
vagy nem? így aztán kisütjük, hogy az 
orosz ágyuk erősen a sub kontra c felé 
hajlanak, az orosz puskaropogás lágy fis 
mollban; a mi ágyúink egy része szintén 
sub kontra c, másik része kemény a három 
vokállal, puskánk szava pedig kemény c.
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Ez a szórakozásunk. No meg amikor a 
»lépcső« bort hoz, akkor a század cigányai 
húzzák, mivelhogy máskép kitanulnának a 
mesterségükből.«

—  Bevonulás. Az 1873—1877. továbbá 
az 1891. 1895 és 1896. évben született s 
a december havában megtartott népfölkelési 
bemutató szemléken alkalmasnak talált nép- 
fölkelők f. hó 17-én a népfölkelési igazol
ványon feltüntetett honvédkiegészítő, illető
leg közös hadkieg. parancsnokság székhe
lyére tényleges szolgálatra bevonulni tartoz
nak. Ugyanakkor kötelesek bevonulni mind
azok, akik önkéntes belépés folytán már 
besoroztattak vagy a bevonulásra kitűzött 
határnapig fognak besoroztatni. A gőz vagy 
motoreke gépészek és fűtők további intéz
kedésig bevonulni nem tartoznak.

—  A 4 3 — 50 éves népfölkelők újra 
fölülvizsgáláea. A honvédelmi minisztérium 
a 43—50 éves alkalmasaknak talált nép- 
fölkelőknek újra való felülvizsgálását ren
delte el, mert a bemutató szemléken több 
helyen oly egyéneket is találtak alkalmasak
nak, »akik a jelenlegi katonai szolgálat fá
radalmait előreláthatólag nem képesek elvi
selni«. Az újra felülvizsgálás azonban csak 
ott történik, ahol azt a honvédelmi minisz
ter kifejezetten szükségesnek tartja. Az újra 
felülvizsgálás ezeken a helyeken január ha
vában fog megtörténni. A felülvizsgáló bi
zottság tagjai polgári részről a főispán, a 
járási tisztviselő s a polgári tiszti orvos. 
Nem lehet bizottsági tag az a honvédtiszt, 
vagy orvos, ki az illető sorozójárásban an
nak idején tartott szemlén már működött 
Aki nem jelenik meg a pótszemlén, az be
vonulni tartozik.

—  A tanerik felmentése. A segédszol
gálatra minősített tanárok és tanítók sza
badságolásáról a 298738. sz min. rendelet 
szól. Ezek a mentesítések azonban az Őr
szolgálatot teljesítő tanszemélyzetre általá
ban nem vonatkoznak. Mégis azonban sür
gősségi esetekben az ily tanítók is a pa
rancsnokságok által szabadságolhatók. A lé
péseket erre nézve a kerületi parancsnok
ságnál a szabadságolandó tanító iskolai ha
tóságának kell meglennie.

—  Disznózsír, szalonna és sertéshús
árainak maximálása. A m. kir. mmiszienum 
4291. sz rendelete alapján fenti cikkel árait 
a vármegye teiületére a vármegye alispánja 
következőkben állapította meg. Az árak 1915 
dec. 16-tól 1916. jan. 15-ig; azután február 
és végül március 15 ig s az azutáni időre 
értendők. Olvasztott disznózsír 7 30, 6 80, 
6 20, 5 70 K. Nyers disznózsír 6 90, 6 40, 
5 90, 5 40 K. Nyers szalonna: 6 50, 6, 5 50 
5 K. Préseletlen töpörtyű: 3, 2 80, 2 50, 
2-30 K. Elkészített szalonnafélék: 7, 6 50,6, 
5 40 K. Sertéshús: 4, 3 70, 3 40, 310 K, 
Máj: 240, 220, 2, 180 K. Tüdő: 2, 180, 
170, 150 K. Vese, velő: 3 20, 2 90, 2 70,
2 50 K. Füstölt karaj: 6 50, 6, 5 50, 5 K.
Füstölt lapocka: 6 50, 6, 5 50, 5 K. Füstölt 
oldalos: 6, 5 60, 510, 4 70 K. Sonka nyer
sen: 7 50, 7, 6 40, 5 80 К Főtt sonka: 9,
8 40, 7 70, 7 K. Húsos kolbász: 5 50 510,
4 70, 4 30 К Füstölt huäos kolbász: 7, 6 50, 
6, 5 40 K. Kis pár virsli: 20, 18, 16, 14 í. 
N*gy pár virsli: 40, 36,34, 30 f. Disznósajt 
5, 4 60, 4 30, 3 90 К Párisi: 6, 5 60, 510, 
470 K. Nyári szalámi: 7, 6 50, 6, 5 40 K. 
A rendelet dec. 16 án hatályba lépett.

—  Több lesz az ezüstpénz. Az osztrák
magyar bank hír szerint a kétkoronás pa-

1. szám.

pirjegyek kibocsátását ezentúl csak katonai 
szükségletek kielégítésére fogja korlátozni. 
A polgári szükségletet ezüst kétkoronásokkal 
fogják fedezni. Az újabb kétkorouásokal pe
dig saját nyomdájában fogja nyomatni az 
osztrák-magyar bank.

—  Nincs expreselevél. A nagy munka- 
torlódásra való tekintettel Budapest székes
fővárosban az express levél és pénzkülde
mények külön kézbesítését 1916. január
15-ig beszüntették. Kivételt képeznek az ál
lami, törvényhatósági, községi és katonai 
hatóságok és hivatalok, valamint azok ve
zetői részére, továbbá vasútak, közlekedési 
vállalatok, binkok, pénzintézetek és a fővá
rosi újságok részére címzett txpresskülde- 
mények, amelyek ezentúl is kézbesítíetnek. 
A postahivatalok tehát Budapestre szóló 
expresskülderrényeket a fent jelzett kivéte
leken kívül nem fogadhatnak el feladásra.

—  Maximálták a petróleum és benzin 
árát. A rendelet a benzin árát sűrűségi to
konként 32—69 К-ban állapítja meg méter- 
mázsánkét tiszta súlyban, göngyület nélkül, 
készpénzfizetés ellen, fogyasztási adó nélkül. 
A fogyasztási adó kiljgrammonként 13 t. — 
A petroleum maximális ára 36 К 100 ki- 
logramonként, göngyölet nélkül, fogyasztási 
adó betudásával. A motorolaj ára 20 К mé
termázsánként, fogyasztási adó és hordó nél
kül. Kicsinyben való árusításnál a petróleu
mért a megállapított alapáron kívül hozzá 
lehet számítani a szállítási pótlékot (480 — 
3 14 К), a hordó vételára és visszavásárlási 
ára közötti 3 50 К árkülömb9éget, 3 К ár- 
többletet és végül 11 fillért literenként. Ott, 
ahol a vasúti állomásról még tovább kell 
szállítani az árút, a fuvardíj megfelelő rész
letei is hozzászámíthatók. A helyi hatóságok 
mindenütt nyilvánosságra fogják hozni az 
ily alapon literenkint követelhető legmaga
sabb árat.

—  A háború. Miután a szerbekkel sa
ját földjükön és Macedóniában, az angolok
kal és franciákkal ugyanott végeztek dicső
séges csapataink, immár a kecskepásztorok 
öreg királyának, Montenegró urának kelle
metlenkednek igen gyors elhaladásukkal. 
Bár nehéz az előnyomulás a hegyes ország
ban, csapataink mégis jól benn vannak 
montenegrói területen s azt a részt, melyet 
a legutolsó balkán-háború koncúl odadobott 
a kielégíthetetlen szövetségesnek, egészen 
elhódítottak tőle, miután már Bjelopolje s 
Berane is birtokunkban vannak, ahonnan a 
régi montenegrói területen lévő Andrijovica 
sincs messze. A sikeres előmenetelt bizto
sítja a Tara folyó meutén kiépített erős el
lenséges hadállások elfoglalása, mely alka
lommal 5 ágyút s több száz foglyot ejtettek. 
Ipeknél pedig 69 ágyúra találtak most utó
lag, melyeket a szerbek visszavonulásuk al
kalmával eláslak. Sikereinket biztosítja az 
albánok felkelése, akik megbízható hírek 
szerint két szerb hadosztályt teljesen szét
morzsoltak. A bolgárok is komolyan halad
nak előre Albánia területén. Egy bolgár had
oszlop már Elbaszána előtt áll s célja, hogy 
Tirnaván át Durazzóba nyomuljon s a szer- 
beket az olaszoktól már régebben megszált 
Valonátói elvágja. * A bolgárok Durazzótól 
már csak 20 kilométernyire vannak. — A 
törökök is jelentékeny sikerekre mutathat
nak megkezdett offenzivájukkal a Dardanel
láknál. Anaíortánál és Ariburnunál az el
lenséget teljesen megverték s pánikszerű 
menekülésre kénys/erítelték. Csak a ködnek
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köszönhették, hogy teljesen meg nem sem
misültek. így is az ejtett zsákmány mesés. 
Ezzel az antant helyzete Gallipoli félszigetén 
teljesen tarthatatlanná vált. S ez befolyással 
lesz a salonikii expedició kimenetelére is. 
mely egyáltalában semmi kilátással nem 
kecsegtet. Sem tengeren, sem szárazon nem 
boldogulnak. Szárazon csak addig marad
hatnak, mig a központi hatalmak a görög 
határt át nem lépik, bár ez csak napok 
kérdése. Különösen az óta nem lehet ennek 
valami politikai akadálya, amióta a válasz
tások a Gunárisz-pártot többségre hozták. 
Venizelosz teljesen letűnt a szemhatárról s 
most az a párt jutott hatalomhoz, mely 
párt a középponti hatalmakkal rokonszen
vezik. — Az angoloknak Mezopotámiában 
is rosszul áll a szénájuk. Újabban Ktesifon- 
nál nagy vereséget szenvedtek. A törökök 
három hajót s 6 repülőgépet zsákmányoltak, 
melyeket most az angolok ellen használnak 
s két monitorjukat elsülyesztették. Az ango
lok embervesztesége halottakban és sebesül
tekben egynéhány ezerre rúg. — Az orosz 
flotta is akcióba lépett. Dec. 20-án Várnát 
kezdték bombázni, de katonaságot partra 
szállítani nem tudtak s elvonultak. Újabban 
szárazon is nagy offenzivát kezdtek a Dnyesz- 
ternél. — Az olaszok negyedik iszonzói csa
tája is a mi győzelmünkkel végződött. A 
győzelem annál nagyobb, mert ismét 70 
ezer katonáját emésztette fel az ellenségnek 
s a mieink egy tapodtat sem hátráltak. A 
front ugyanaz, ami hetedfél hónappal ezelőtt 
volt, amikor az olaszok a háborút megkezd
ték. Most az Oslavija és a Podgora magas
latáért s a görzi hídfőért folyt, de véres 
vereséget szenvedtek. Az olaszok összvesz- 
tesége a háború kitörése óta hatszáz ezerre 
tehető. Ezek az olaszok elit csapatai voltak.

—  Elengedik a hadbavonultak adóhát 
ralókát Köztudomású, hogy a pénzügyi kor
mány a hadbavonultak egyenes állami adói
nak és községi adótartozásának végrehajtás 
utján való behajlását eltiltotta és ezzel az 
adóvégrehajtásra vonatkozó hatósági intéz
kedéseket a háború végéig, illetve az adó- 
hátralékosok katonai szolgálatának tartamáig 
felfüggesztette. Most a kormány javaslatot 
terjesztett a törvényhozás elé, mely szerint 
a fronton szolgálatot teljesített, elesett, el
tűnt, vagy hadifogságba mtolt egyének ál
lami adóhátraléka 1915. december 31-ig 
töröltessék.

— Mit kössünk katonáinknak? A Had- 
segélyző Hivatal a jótékony közönség szíves 
figyelmébe ajánlja a következőket: Technikai 
okokból a fö dolgozásra kibocsátott gyapjú- 
fonal egyrésze nem volt olyan vékony, mint 
a tavalyi és emiatt a még októberben szét
küldött Útmutatónak a térdmelegítő és ha
risnya-kötésről szóló részét esetenként mó
dosítani kell a fonal vastagságához képest. 
Vastagabb fonalnál ugyanis az említett két 
cikk készítése kevesebb szemmel kezdendő 
legjobb az első kész példányokat egy köze
pes nagyságú férfin kipróbálni. Az első szál
lítmányok beérkezése folylán a Hivatal márj 
szabályozhatja is a jó szívek munkáját : j  
térdmelegftőből már a kellő mennyiség be
érkezett, viszont harisnyák és lábszárvédők 
nagyobb mennyiségű készítése igen kívána
tos volna, hasonlókép szükség volna még 
érmelegítőkre is. Az áldozatkész közönség! 
fokozott munkáját ilyen irányban kéri 
Hadsegélyző Hivatal. (V. Akadémia utca 17.)

—  A kukoricakenyér. Ausztriában már

megtették as előkészületeket a kukoricás- 
kenyér behozatalára. Úgy számítják, hogy 
január végével már megkezdhetik a keve 
rést. A szükséges kukoricamennyiséget most 
szerzik be.

— Denaturált iparsó ára. A pénzügy- 
miniszter a hivatalos lapban teszi közzé, 
hogy a Magyar Bank és Kereskedelmi R T, 
mint a Magyar Kir. Sójövedék vezérügy
nöksége által 3 százaléknyi szódával dena
turált ipar sóra fenntartja az árakat, ame
lyek az 1915. évre állapíttattak meg. E 
szerint a tiszta iparsó ára egyszáz méter
mázsán aluli mennyiségben métermázsán- 
kénl 2 К 17 f., a tisztátalan ipar sóé pedig 
2 К 17 f., 100 métermázsa vagy azonfelüli 
mennyiségnél az ár métermázsánként: a 
tiszta iparsónál 2 К 20 f., a tisztátlan ipar
sónál 1 К 89 f. Ez az ár az iparsónak a 
Vezérügyuökség szigetkamarai és marosuj- 
vári denáturáló telepein való átvétele ese
tére bir érvénnyel; Szigetkamarán azonban 
a fentebbiekben megállapított árakhoz még 
a bányahelyekről való szállításáért járó díj 
lejében métermázsánként 18 fillér hozzá
számítandó. Az iparsónak az ország egyéb 
helyein való átvétele esetére az itt megálla
pított árak a szigetkamarai, illetőleg a ma- 
rosujvári denaturáló telepről járó vasúti 
szállítási díjakkal emelkednek.

—  Burgonyánál előre kell fizetni a va
súti fuvart. Többször előfordult, hogy a va
súton szálított burgonya megfagyott s a 
címzett nem váltván ki, a vasút elesett a 
fuvardíjtól. Erre való tekintettel az állam- 
vasút eliendelte, hogy akár zsákban, akár 
pedig ömlesztett állapotban feladott burgonya 

! csakis a fuvardíj előzetes befizetése után to- 
I vábbítható.

—  Kik kérhetnek három havi szabad 
Ságot. A honvédelmi miniszter — Zalame- 

: gyéhez küldött értesítése szerint — felha
talmazta a honvédkerületi parancsnokságot, 
hogy közgazdasági érdekből, különös mél
tánylást érdemlő esetekben az alábbi foglal
kozást űzőknek, előre meghatározott időre, 
de legfeljebb 3 hónapra szabadságot enge
délyezhessen: önálló mezőgazdáknak, nagy-

I birtokosoknak, mezőgazdasági szövetkezetek 
'egyes mezőgazdasági tisztviselőinek, illetve 
alkalmazottainak; mezőgazdasági célokra 
szükséges kovácsoknak és bognároknak, is
pánoknak, béresgazdáknak, majorosoknak,

' udvarbiróknak és munkavezetőknek, erdő
gazdáknak, íatermelőknek és ezek üzemve
zetői, felügyelői, gépészeti személyzetének, 
molnárok és halászoknak, kádároknak (leg
feljebb hat hét) serfőzőknek és alagcsöve- 
zőknek. A kérelmeket a közigazgatási haló- 

I ságok fejei, illetve a főispánok véleményezik !
— Hadiévek és a nyugdíj. A hivatalos 

lap a király hadi és hajóhadparancsát közli, 
mely a hadiéveknek a nyugdíjazáskor való 
beszámításáról rendelkezik. A hadév kezdő 
időpontja 1914 julius 25-ike. A hadiévek 
hozzászámításából ki vannak rekeszlve mind
azok a hadfogságba jutottak, akik nem iga
zoltnak tekintendők. A királyi rendelkezéssel 
egyidejűleg megjelent a kormány rendelete 
is a hadiév számításáról. E rendelet szerint 
egy-egy hadiévhez van joga annak, aki egy- 
egy naptári évben három hónapon át tény
leges szolgálatot teljesített, vagy szolgálati, 
időre való tekintet nélkül harcban ré^ztvett 
vagy megsebesült.

—  Az 1916-08 szökő esztendő. Az 1916-1

ik év szombati nappal kezdődik és vasár
nappal végződik. Lesz benne bárom nap- 
és két holdfogyatkozás. A farsang 61 napig 
tart, január 7-töl március 7-ig. Husvét ün
nepe április 23 ára, pünkösd pedig junius 
11-ére esik. Az ünnepek közül csak Szent 
István király ünnepe esik vasárnapra. Ka
rácsonykor hármas ünnep lesz, mert de
cember 24-ike vasárnap és igy Nagykará
csony és István vértanú ünnepe hétfőn és 
kedden lesz. Az 1916 ik év különben szökő 
esztendő.

— Irigység tárgyai az álmatlan emberiség 
mindazon kiváltságosai, kik nyugodtan és mélyen 
tudnak aludni. — Ha vérhullámok, csuz-köszvényes 
és neuralgikus bántalmak az álmatlanság okai 
vagy ha a gyomor és bél rossz tanüködése idézik 
elő, mindenkép nyugalmat és kellemes álmot hoz 
a Feller-féle »Elsafluid« Tendszeres használata.— 
12 üveget bérmentve 6 koronáért küld Feller V. 
Jenő gyógyszerész Stubica Centrále 124. sz. (Zág- 
rábmegye). Gélszerű egyúttal a Feller féle hashajtó 
rebarbara »Elsapilulákat is alkalmazni, mellekből 
6 doboz bérmentve 4 К 40 f.

— Az Újság és a háború. A történe
tem vérás megelevenedése azt az időt, amely
nek szemtanúi, nagyszerű izgalmaiban és 
szenvedéseiben részesei vagyunk, végzetesen 
kiemelte a múlandóság szürke tömegéből. 
Oly eseményeket élünk meg, amelyeknek 
hatása talán évszázadokra szól és amelyekre 
a legkésőbbi jövendő is kiváncsi lesz. A 
napi krónika történelmet ír anélkül, hogy a 
történetírás rangját vindikálná magának De 
a maga szerényebb lisztében is AZ ÚJSÁG 
az idő szelleme szerint való kötelességének 
ismeri, hogy hűséges, pontos, gazdag és meg
bízható naplója legyen a nagy kor históriai 
éleiének. A háborús idő segítő társadalmi 
mozgalmainak irányításában és ístápolásá- 
ban olyan mértékben vette ki a részét, amely 
teljesen méltó díszes és érős közönségéhez. 
Gyűjtései súlyos összegeket eredményeztek, 
mig a maga részéről készséggel áldozott bő
ven, hogy a nagy világtörténelmi kor ese-

j ményeinek gazdag és hiteles képét állíthassa 
! nap nap után olvasói elé. Elsőrangú tudósí- 
í lói vannak minden harctéren, a legjobb 
I forrásokból vett eredeti értesülései mindig 
! föltétlenül hitelesek. A harctéri helyzet ese
ményeit, fejleményeit és jelentőségét minden 
nap avatott katonai szakértő hivatott tolla 
ismerteti és magyarázza az olvasónak és a 
magyarázatot ugyancsak kiváló kézből való 
térkép teszi szemléletessé a lap m nden szá
mában Ezenfölül AZ ÚJSÁG minden vasár
napi számában ugyancsak egész oldalas nagy
ságú, sorozatos térképpel illusztrált össze
foglaló ismertetés jelenik meg a háborús 
hét eseményeiről és eredményeiről Ezek a 
heti térképek megőrizve és összegyűjtve na
gyon érdekes, sőt értékes rajzolt krónikája 
lesznek majd a világháborúnak, egész lefo
lyásának, minden izgalmas és nagyszerű 
fordulatának.

Köszönetnyilvánítás.
Megboldogult, felejthetetlen férjem, 

illetve édes apánk elhunyta alkalmából 
tanúsított részvétért ez utón mondunk 
hálás köszönetét.

Grész c sa lád .
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Nádi neprijatelji nefieju, da bi mir nastal.
Yu Crnojgori lepő napreduju nasi vojniki. - Englezka vojska je pobegla 
iz obale Gallipoli zvane. - Englez i írancuz je pri Gallipolju 400  jezer 
vojnikov izgubil. - Pri Salonikiju bude növi veliki boj. - Nova ruska 
offenziva vu Bessarabiji. - Na hiljada mrtvih prve dvajsticetiri vure. 
Napreduvanje vu Montenegrin - Yelikoga Petra senja. - Kakvi su ee-

terdesetdva eentimeterni stuki. - Szuez.

Как stojímo na bojnon pol ja?
<M. J . )  BoáiCni svétki su minuli, dodlo! 

je i novo ljeto, ali tabor jód drái. Nádi nep
rijatelji neCeju prevideti, da su svigdi izgu- 
bili tabora. Biti su vu Francuzkoj, vu Rus- 
siji, vu Taljanskoj, vu Turskoj, vu Srbiji, 
vu Crnojgori, pri Dardanellah. Biti budu vu 
GrCkoj, vu Egiptomu, na suhoj zemlji, na 
morju, vu zraku i svigdi. Ali zato nemisliju 
na mir. Strahovito budu platiti morali za 
njihovu neCemurnost, ar ve vre nikakvoga 
cilja néma, da bi se tabor dalje vodil, pák 
da bi se ljudi dalje klali.

Dobro je rekel gróf Tisza István minis- 
terpredsednik vu orsaCkoj hiái, da na nade 
neprijatelje, koji dalje hoCeju tirati rat, boája 
kadtiga, i to velika kadtiga Ceka. Vezda bi 
jih malo kodtalo, ako bi za mir prosili, ali 
ako budu i dalje tabor vodili, onda budu 
do zemlje poniáeni i do kraja vunidCeni.

Sve se tak kaáe, da nádi neprijatelji 
neCeju mir. Pak ako neCeju, budu svoje do- 
bili tak, как su si to zasluáili!

Nade Cete s jednakom hrabrostjom su 
napreduvalc vu prodlim tijednu vu Crnoj
gori. Med Crnogorskami planinami tuCeju 
Crnogorce. Familija njihovoga kralja Nikite 
je vre vu Taljansku pobegla. Sam kralj 
bude za malo vréme takaj iztiran iz svoje- 
ga orsaga, как je srbski kralj Peter iztiran 
bil iz Srbije, koj se vre negdi vu Taljans
koj zemlji premidljava, как je bilo onda, 
gda je jód svojega orsaga iniel.

Najánamenitedi dogodjaj je, da su eng- 
lezi ostavili Dardanelle. TurCini su je nad- 
vladali, pák su na svoje ladje pobegli i d 
njimi odpeljali se. SreCa njihova, da je ve
lika megla postala kre mórja, koja jim je 
na pomoC bila, da su pobeői mogli na ladje, 
kője su jih oslobodili od suáanstva, ar bi 
svi vu turske ruke dodli. Englezi su vnogo 
mrtvih i plezéranih ostavili na Galipolli zva- 
noj obali

Englezi su vu velikoj stiski bili, gda 
su pobegli. Vnogo áiveáa i oruája su osta
vili za sobom, kojega nisu mogli vunidtiti. 
Svaké fele jestvine su ostavili na obali,

kője su za hranenje jedne célé vojske du
gó vréme dosta. Nadalje jeden million vreCa 
za pé9ek, 1000 datorov, 5000 vunastih pok- 
rovcov, vnogo jezer konzervah i benzina, 
vnogo vu zemliu Zakopane municije, tcle- 
fonskih drotov za 300 kilometrov duáine 
su ostavili, gda su pobegli. Turéini jód nisu 
mogli sve prebrojiti, kaj jim je vu ruke 
palo To je takov sramoten bég bil, kakvo- 
mu malo, gda para ima. To se je na obali 
Gallipolja, poljeg Dardanellah pripetilo.

Englezi su pri obali Gallipolji do 9 ga 
novembra 106 jezer vojnikov izgubili, a 
izvun toga 90 jezer vojnikov je zbeteáalo. 
Так 9vega skupa je zgubiéek englezov dve- 
stojezer vojnikov. То su samo englezi izgu
bili, francuzi su takaj tuliko vojnikov aldu- 
vali za nikaj, ar nikakvoga uspéha nesu 
dostigli.

TurCini svoju vojsku, koju su pri obali 
Gallipoli potrebuvali, budu vezda drugdi 
hasnuvati mogli proti rusu, ili proti englezu 
pri Egiptomu. I to bude nam na hasén.

Vu boáiCnih svétkih se na bojnom polju 
nikaj vaánoga nije pripetilo. Niti nádi nisu 
vekde navaljivanje nacinili proti neprijatel- 
jem, niti pák ovi proti nadimi vojniki. Vu 
dojduCim tijednu bude brzCas vu Salonikiu 
velika bitka. Kak nam je znato, francuzi, 
pák englezi, koji su na pomoC idli srbu, su 
biti bili, pák su morali do Saloniki zvani 
grCki varad retirirati, koj kre mórja leái. 
Tu su se skupljali englezki i francuzki Se
regi, kojim je broj ovdi pol millionov. Za- 
Sancali su se i potvrdili toga varada. Bul- 
garski, nádi i nemdki Seregi budu vezda 
nad njih idli, da Salonikija predobiju i nep- 
rijatelje iztiraju.

Crnogorski kralj, Nikita bi se rád po- 
miril i s nami, ali hoCe, da bi zajednom i 
s Serbijom mir sklopili. Rus, francuz i eng- 
lez je proti tomu. Ali to niti mi nebumo 
napravili, da bi srbskomu kralju njegov or- 
sag nazaj dali, ar ako bi Srbija opet na 
svoje noge stala, bi opet nemiri naetali vu 
tern susednim orsagu. Za to bude najbolje, 
da budemo mi gospodarili vu Serbiji.

Iz Rueke, Francuzke i Taljanske néma 
nikaj osebujnoga glasa od tabora.

Bar bi gospodin Bog dal, da se niti 
nebi nikaj vaánoga pripetilo tarn, nego da 
bi nasi neprijatelji za mir prosili, kaj bi 
vu Europi célomu puCanstvu na hasén bilo.

Vu tem ufanju, da budu neprijatelji 
previdli da su biti i da dalnji tabor nikak
voga cilja za njih néma:

2elimo nádim Citateljem sreCno novo 
ljeto !

Velikoga Petra senja.
Óva senja 1695 ga leta se je zapoöela, 

kad su rusi Azova zavzeli Med tem toga Ceti- 
rinajst taborov bilo je med turCini i rusi. 
Denes рак kad su turCini pri Dardanelli 
vu morje natirali francuze i engleze, tak se 
je rezidla óva senja, как mehur na vodi. 
Kad se je ova senja vunidtila, veliko slavo 
je donesla turCinom, Spot i sramotu fran- 
cuzom i englezom, dvojenost rusom.

VeC je i to velika dvojba bila pri ru- 
sih, da su né moguCni bili nazoCni biti pri 
Dardanellah, jerbo Dardanelle su céloga 
bója najvekdi cilj. Od potlam, как su rusi 
oko hitili na Kondtantinapolj i poCeli su 
glaeiti, da ruski cári ravno su takvi herbi 
na ishodu rimskoga cesarstva, как su nem
ei na zapadu, odpotlam je céla Europa 
smrtni neprijatelj bila Russiji i ravno po- 
leg tóga rusi né su mogli ovoga cilja 
postiCi.

Sad se dogadja to, da ravno oni ho- 
Ceju rusom vu ruke dati Kondtantinapolja, 
koji su to navék najbolje branili. Rusi pák 
su niti в jednim soldatom né mogli nazoCni 
biti vu Dardanellák klanjeu. Ako je nekaj 
áal rusom, borroed ov dogodjaj jim je naj
bolje áalosten.

Kaj je bila Velikoga Petra senja? Gusz
táv Adolf glasoviten dvédski kralj je rekel: 
Russija néma tuliko mórja, da bi s jednim 
Cunom mogla iti vun na odprto morje, ako 
mi neCerno. Dakle ruskim carom podjedno- 
ma to jim je cilj bil, da skim veC mórja 
preskerbiju, najmre pák na juánim kraju. 
Prvi cilj njim je to bil, preskrbeti i zavzeti 
(.rno morje. Ober Crnoga mórja leái Ukra-
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ina. Ovaj Jalat zemlje poleg jednoga kont-| 
rakta, kojega su med sobom 1654 ga leta | 
napravili, vu svem jednaka drZava je bila 
su Russijom. Veliki Peter dakle, da mo 
Ukraina nebude na pulu pri írnom morju, 
Ukrainu je vu Russiju tabuléral. Ali pri 
írnom morju jog su i turcini i tatari os- 
tali, öve je bilo treba predi preobladati. I 
to je napravil. 1659 ga leta zavzel je Azov 
morje, na okolici je festunge poCel zidati, 
flotta je na skupljal i tak je gtel oboruZeni 
proti Kongtantinapolju iti.

Vu osmi stotini cári takvo politiku su 
tirali, da Svédorsaga, Poljskoga orsaga i 
Turskoga orsaga girom je treba reztrgati i 
med sobom rezdeliti. Ali samo s Poljskom 
zemljum su mogli to napraviti. Na to ie 
rekla II. Katalin ruska carica, da operacija 
je izvanredno dobra bila, ali beteZnik je 
vumrl. Óva glasovitna carica, Ja  po onim 
putu ide, kojega je Veliki Peter pokazal, 
1770 ga leta preskrbela je Krimiju i stém 
juZna granica Russije je írno  morje 
nastalo.

Vu jednim zapisniku pák je zadobila, 
da ruske ladje slobodno hodiju vu Dar- 
danelle.

írno morje je rusko morje nastalo, 
cilj je sad jog vezda to bil, da se i po su- 
hi zemlji prebliZavaju Kongtantinapolju. 
Moldovu, Olahorsagu. Bulgariu i Rumeliu 
II. Katalin carica pod svoju vladu je gtela 
preskrbeti ; Srbiu, Boszniu, Hercegovinu, 
Montenegro i Albaniu pák je József austri- 
anskomu caru gtela dati, za grCki саг рак 
je svojega vnuka gtela postaviti i ravno 
svrho tóga za Kongtantina ga dala krstiti, 
grCku dojku mu je pogodila i grCki ga je 
dala vuCiti, da stém leZi grCki car bude. 
1791-ga leta preskerbi Russiji med Bug i 
Dnjester vodami veliki falat zemlje, potlam 
рак I Sándor car 1812-ga Bessarabiu i 
stém juZna granica Russije Pruth i Duna 
je nastala Dakle s jednim korakom opet 
su bliZe Kongtantinapolja dogli.

Ali sad se je veC preslragila Europa, 
previdli su vu Europi, kaj hoCe Russija. 
Europa prvi lanec 1841-ga leta okovala na 
Russiju. kad je Englezia, Francuzka, Pruska 
i Austria presilila russiju podpisati on kont
rakt, vu kojem je zabrajenu svim drZavam 
vu Dardanelle bez sultanovoga dopusta lad
je pustiti. Po krimskim boju pák i to je 
morala Russija prevoliti, da na Crnim mor
ju nesme flottu imeti, potlam 1871 ga leta 
to su ji opet nazat dopustili.

Naj bliZe su rusi Velikoga Petra senje 
1878-ga leta bili, kad su ruski regimenti 
pred Kongtantinapolju stali. Ali sad je na 
pomoé igla turCinom Englezija i poslala 
je vu Dardanelle svoju strahovitno flottu 
Englezia poéela je mobilizérati, nag Andrássy 
i pruski Bismarck pák su »halt« zakrióali 
rusom. Opet je Kongtantinapolj né mogel 
rusom vu ruke dojti. Sad bi bil mogel, ako 
ruse nebi tak bili sbili, как jog nigdar, как 
su na avéío, i da Turski orsag se nebi bil 
tak prebudil, как se je.

Opet Velikoga Petra senja, samo senja 
ostane. Rusi opet nebudo to postigli, da 
Kongtantinapolja zadobiiu. barem sad prvegi 
najvekgi neprijatelji englezi su gteli, da 
Kongtantinapolja rusi dobiju.

Vu Dardanelli na dugó vréme je Veli
koga Petra senja zaspala.

Balkanski boj.
Grki iz Saloniki vun su potegli evője 

Cete, to tuliko zlamenuje, da tarn nőve bitke 
se budo zapoCele sa srbi, englezi i írancuzi. 
Saloniki je sad englezom vu rukah, koji su 
nemgke gkole i banke zaprli. Nemgki, aust- 
ria-magjarski i bulgarski stanovniki poleg 
englezov na éopore ostaviju Saloniki. Eng- 
lezke novine pigeju, da do vezda eve skupa 
200 jezer englezov je vu Saloniki.

Szkudulisz grCki minister jako se tuZi 
na engleze i francuze. Так véli, ako denes 
je GrCka né s antantigti skup, to su si sami 
krivi. Veliki aldov su zahtévali od GrCke, 
namesto, da bi ji nekakvo nagrado bili obe- 
Cali. Antantigti su podsiluma gteli, da grki 
pomagaju pri Dardanelli, ali to su njim na 
pré povedali, ako zadobiju Kongtantinapolja, 
oni nesmeju vu varag ulaziti. GrCka je pog- 
teno gtela antanto pomagati, ali su se nor- 
ca napravili iz gnje. Kad su se na Darda
nelle navalili, GrCka je pogteno opomenula, 
kakve tegkoCe je Cekaju od mórja.

Zadnjo vréme pák tak délaju znami, 
как zarobljeniki. GrCki kormán sve je do- 
pustil antantu, kaj je samo mogel poleg 
svojega neutralnoga poloZaja. Itak nekoji 
dán dogéi je jeden poslanik i sramotno mi 
je rekel, da nag kralj néje sdrZal svoju réC. 
То néje istina. Povedal sem mo, da poleg 
njegvih réC jako sem sbantuvani i njegva 
pisma, koja sem vu ruki drZal pod noge 
sem mo hitil. Так sem bil zbantuvani, da 
odmah sem telegrafiral Grey i Briand mi- 
nistrom vu London i Paris i serdito sem 
njim na glas dal, da takve réCi ve svojim 
orsagu nebudem trpel.

Sad pred strahovitnem poloZaju stoji- 
rno, svikak bi radi, da bi orsaga obranili 
od nezmerno krvi. Jedna bojna stranjka je 
véé ovdi, druga pák se sporno Zűri. Nemg
ke i austria-magjarske Cete vu svaki minuti 
lehko dojdeju. Mi lo nemoremo zabraniti, 
jerbo ako jedna stranjka ima pravo po 
nagim orsagu vojuvati, onda i druga stranj* 
ima juga. Nemei i magjari lehko sobom 
dovleCeju i bulgarce. Kaj moremo mi proti 
tomu? Как bi mogli mi to zabraniti, da 
nam nebi vu orsag vdrli ? VeC napré vidim, 
da za kratko vréme sdivjim bojom vunig- 
tili nam budo orsaga. Najrajgi bi bili, ako 
barem bulgarci nebi vu orsag vdrli.

GrCke Cete iz célé GrCke Macedonije 
su vun pobegli. Orsag je pun beguncov. 
Svaki zna, da za kratko vréme strahoviten 
poloZaj bude vu GrCkim.

Nemgki poslanik dvé vure je bil pred 
Kongtantin kralju i opomenul ga, da néje 
to dobro, ako sve dopusti antantu. Nemgka 
nemore prepoznati takvo neutralnost, koja 
jednim sve dopusti, drugim pák nikaj. Kong
tantin kralj vigeput je rekel, da jako bi rád, 
da GrCka neutralna ostane.

Pasarov bolgarski minister véli, da med 
Bulgariom i GrCkom sad se bude poloZaj 
rezsvétil. Bulgaria neCe neprilike delati GrC
ki. Bulgarske Cete sad se poCivaju i jog 
nemisliju nalo, da prestupiju grCku granicu, 
da proti Saloniki idejű i tam poigCeju nep- 
rijatelja, francuze ili engleze.

Vu Athenu pred englezkim konzulatugo 
na boZiC vnoZina ljudstva se je ziglo i ve
liki kriC su napravili proti Engleziji. KriCali 
pák su : »Mira hoCemo, doli s Engleziom!« 
Potlam pák su i obloke spotrli i veC je 
tak nevaren poloZaj nastal, da su Zurno

morali soldaCiju vun poslati, koja je poti- 
gila naroda.

Iz Bulgarije jav iju : Pokehdob sbite 
srbske Cete okolo Pogradec varaga au se 
poCele skupljati i javili su da okolo varadé 
srbske bande vidli, presiljeni smo bili vu 
varag bulgarsko soldaCiju poslati. Pogradec 
je vu Albaniji poleg Ochrida mlake na 
takvim mestu, vu kojem jog grCka solda- 
Cija stoji. Kad su nage Céte prebliíavale se 
к varagu, poCeli su nanje strélati. Bulgarska 
soldaCija takodjer je nazat poCela strélati. 
Kad su bulgarci spazili, da grCka soldaCija 
stoji prednjimi odmah su postali strélati. 
Vu ovim ognju jeden bulgarski oficir i je
den prosti su plezérani bili, od grCke strani 
pák jeden oficir je plezéran bil i jeden 
prosti mrtev je ostal. S vun toga рак su 
prijeli 33 grkov skapitanom skup. Potlam 
su grke pustili.

Vu Montenegri napreduvanje pomalem 
ide poleg zloCesloga vremena i poleg hudih 
putuv i visokih bregov. Ovdi su velike teg
koCe, nigdi jedno hiZiCku néje videti. Bos- 
niCki mali konji i prék najvigegega brega 
moreju. VutkoviC general vodi sad Nikitove 
Cete. VutkoviC general sve mohamedanske 
obeine poZge, stanovnike pák sobom odvle- 
Ce. Pri péti se, da uekoje nage zarobiju mon- 
tenegrovei, ali nazat je pustiju, jerbo né- 
maju strogka, samo predi je sléCeju i 
zujeju.

Montenegrovci pri Tara vodi se brani- 
ju, koja je jako gliboka i bistra, tak da 
skorom néje moguCe prék nje dojti. Ovdi 
pák StefanoviC srbski general je zapovednik. 
Ako se malo vréme preobrne i odovud pre- 
tirali budo neprijatelja, kojemp je to zadnja 
vaZna pozicija. Za nagemi iz Bosznije vo- 
ziju municiju i strogka. Makar ie to velika 
tegkoCa, itak zato svega dosta imajo i nikaj 
nestradaju.

Nikitov orsag takodjer za malo vréme 
poCigCeni bude od neprijatelja, ravno tak, 
как i Srbia.

Na Balkanu moguCe jog velike bitke 
budo, ali как budo se dokonCale, to veC 
napré vidimo.

Szuez.
Vu ovim bojnom vremenu vnogiput 

Citamo od Szueza i od Szuez Catorne. Da i 
nagi Citatelji budo znali. k$j zlamenuje to 
»Szuez Catorna« vu nekojih redih reztol- 
naCili budemo.

Néga na svéto jednoga punkta, kojega 
poleg medjunarodnih zakonov i kontraktov 
nidCi nebi emel sbantuvati, как je ravno 
Szuez Catorna. Prék ovoga kanala tak vu 
mirnim vremeno, как i vu bojnim, svaka 
trgovaCka i taborska ladja slobodno ide, 
kakvo gud zaslavu ima, tojest nepita se, 
ali je englezka, francuzka, nemgka, ameri- 
kanska i t. d. Ovaj kanálig tak je neutralen, 
da od kanaliga gest kilometrov dalko vu 
boju stojeCe drZuve nesmeju jedna, na dru- 
go se navaliti. Naprimer jedna englezka 
taborska ladja niti vu bojnim vremenu 
nesme niti s jednim prstom zbantuvati 
nemgku ili tursku ladju. Takodjer naprimer 
nemgka ili turska ladja nesme zbantuvati 
englezku ili francuzku ladju.

Так je neutralna ova Catorna, ako nap
rimer jedna taborska ladja proganja pred 
sobom jedno trgovaCko ladju i óva ladja 
vujti hoCe iz Catorne, taborska ladja samo



ха dvajsticetiri vure potlam slobodoo ide komu orsagu, ko) bi lak nanju paxil, как — D oirant i G evgeh li v a r a ié  
sa trgovaökom ladjom i doklam dvajatióe- na Oardanelle pasi. grk i dob iju . Vu Macedoniji Doirant 1 Ghev-
tiri vure ne mineju, taborska ladja iz Ca- Afrika i Ázsia skup su se drZale i sa- varaöi, kője su bulgarci zadobili, blizu 
törne ili iz postajalidCa, как je Port-Szaid i mo jeden mali falaCek suhe zemlje je bilo Gróke granice leíiju. Sad je bulgarski pos- 
Szuez, niti genuti se nesme. Naprotivno niti mednjimi. Koja ladja je naprimer vu Indiu lanik grCkomu kormanu naznanje dal, da 
taborska ladja nesme du2e vu Catorni ili gtela iti, ona okolo célé Afriké morala se Doiranta i Ghevgeli varaáe Bulgaria grkom 
vu postajalidCa oätati как dvajstiCetiri vure prevoziti. To je strahoviten dugi put bil. odpusti.
i onda nesme naprimer lapora tam na Nekoji indáeléri premerili su ov kratki fa- —■ Z avzeti ru sk o p o lsk i v a r a i j .  
klasti, neg samo najsilneSega stroáka. lat zemije i tak su premislili, da to bi mogli Jedno ätatistiku su nam poslali iz koje vi-

Poleg toga vu Catorni nikakvoga nep- prekopati i jedno Catornu napraviti po koji dimo, da vu Rusko-polskim Stere varaSesu 
rijateljstva nesme biti, takodjer i to je zab- bi iz Medju zemeljskoga mórja taki vu austria-magjarski Seregi zadobili. Ovi veksi 
rajeno, da bi Stera drSava kre kanala kakve Cerleno morje mogli dojti i nebi bilo treba varaSi su to : Lublin ima 172 jezer stanov- 
tvrdovine zidala, da se leíi brani. S jednom ladjam célo Afriku obkoliti. nika, Sosnovice 140 jezer stanovnika, Bend-
réCjom niti jedna dríava néma pravo ni- Jedno lrancuzku druétvo je dalo skup 8in 55 Jezer stanovnika, Petrikau 41 jezer 
kakve zaprege vu Catorni ili na okolici peneze i ovaj vuski jezik zemlje pri Szuezu stanovnika, Radom 39 jezer stanovnika, 
delati. Zaprti pak ju najmre niSci nesme. su prekopali. S velikom sveCanostjom su Kielce 37 jezer, Siedlice 29 jezer, Dombro- 

Da je Szuez Catorna tak neutralna, to pustili prvo ladju vu éatornu. Na ovi sve- ya 26 jezer, Cholm 22 jezer i Radom* 21 
su 1888-ga leta vu KonStantinapolju vu Canosti i naS kralj s Erzsébet kraljicom je Jezer stanovnika ima. 
jedni medjunarodni razpravi napravili i od- nazoCen bil. Denes su englezi kanala pos- Profi tomu rusi vu Galiciji joS Tamo- 
redili. Ovaj medjunarodni kontrakt su sko- vojili i nikakvo ladju neCeju vu kanal pus- pola imaju samo vu rukah, vu kojem je 
rom sve dräave podpisale : Englezia, Fran- titi. Svrho toga vdiraju proti Szuezu tur- sad blizu deeet jezer stanovnika. 
cuzka, NemSka, Austria-Magjarska, Russija, cini i nemei, gde takodjer joS velike bitke — Nemei р гёк B agd ad a  vu Indiu 
Turska, Talijanska, Spanjolska, GrCka, Hol budeju. id e jű . Iz Sentpétervara javiju, da kauka-
landia, Belgia, Dánia, Svéd i Norvégia, Рог- ------------- zuäke eete ulazile su vu Hamadan varas.
tugalia, Japan i Kina. Ovu medjunarodnu K"A I ГР  N O VO ßA 9 Vu varaáu Iе takov glas, da za kratko vré-
naredbu vu Magjarskim orsagu, vu orsaC 1 ^  i  U U  * me turCini i neme: prék Bagdada na per-
kim spraviSCu 1889-ga leta kakti XX. za- äiansku granicu budo isii i odovud budo vu
kon su prijeli gori i med orsaCke zakone P e s m a  tu g ll ju & l. Indiu vdirali. Poleg toga glasa vu Indije
postavil». veliki nernir je nastal. Vü 3vakim vékáim

Da Catorna tak neutralna ostane, to v jezero dovoteto Vezda te epncavam varaSu plagatline su prekelili, vu kojih po-
su englezi 1904 ga leta joS zoseb garanti- К« ь“^в®т^  ÍT u o m  Tsvakom zivai“ mohamedance, da naj sveti boj za-
rali, kad su francuzi i nomci skorom vu veiika po sv?tu. Veö me nebus vidia. poCneju proti englezom i francuzom.
boj se spravili poleg Marokko, koju vu -  Tko je o s je t lj iv  u trb u h u  i tko
Afriki obedvé driave su Stele zadobili. Onda “ t 'v o l ,  ,rP; od neka n kada ne uz m-
su englezi zoseb zgovorili, da vu Catorni Kak sem sc spricavai Drugoga augusta Ije jaka crijeva razdra^iijuCa probavna sredst-
niti jedna d^äava nikakvo svaju nesme Na toj skradnjoj vuri. Menő zakopaii. va, veC Fellerove biago dielujuCe neäkod-
imeti i jedna ju ravno tak slobodno nuca, x e Ijive raharhrr »Elz; о (nie« One nam pri-
как i druga. Kaj vidimo denes? J  Й Г Я Г  ^ Т Х Г '  bavlj.jo laka s lo .ic  bez, da crijevo draäe,

Vidimo, da Englezia tnki od poCelka a  na bojnom poiju Neeom videi гепи, |fe s 1 uajugodnije or)bavnc> sredstvo. 6
bója, dakle taki prve dane osemnajst véli Smrt sem ja podnesei. Nit sroju decicu. kuti;a ?a!je franko ra 4 К 40 f зато  Ije-
kih nemákih ladjah je vu Catorni zastavila s imenom i s conom : s Bogom mi ostante !.k̂ r ,’ lk V' / . f er’ S tub iccen tra la  br 124
i posvojila. Od potlam pak svako neutralno Novak Tomas zvani, Deéica i iena, (Hr».dska). bellerov boli ubtaZujuCi »Elza
ladju zastavi, previzitCra i lak se derfci. как ruskoi zcmijici, s imenom i s ronom fluide 12  boca franko H krnna. moäemo
dabi ova C# toros, koja c«loga sv ila kuituru Ja b,‘m 2>kot'ani- Mun*iar Kata »ana. ujedao naruCdi. ako lin o im I k. d kuée
8lu2% n;Cja druga neb! b la, как englezka, Milost Bozja me je Nebudem vas vise sredstvo, kője nikada ne prevari I koje je
как d^lv t ) Cisto englezki terilori^m bil Na to obsudiia, Nigdar ja pregrijai, nadasve pouzdano i koje svatko hvali. tko
S  vun toga pak. kre kanala tvrdovine z dje, Da je mene гмка Dedicu nit ienu ga je jednom pokuSao (b)
bliénje obeine tak objaCi, как feslunge, vu ! Kû a vumonla- Nebudem vuzavai. — P e ta r  k ra lj sm rt c e k a . Iz Rima
kanalu okne nastavi, gde pak su ladje vu | Vezda te spriőavam ь Bogom mi ostani javiju. da tam joä nikai neznaju od toga,
kanal doSle, tam su stare ladje potopüi. da 2pna (,raga moja, Bratic Gvoro dragi, da bi Petar kralj vu Italiu se preselil. Pe-
zapreju puta i poleg toga po Catorni nikak- Vu m°j°j тЫо81‘ Vu orsa«u tér kralj beteíen le2i vu Tyrani. Doktori su
voga prometa ili trgovine néga. Nufer vu V srcu za8ajena- z mene se nezabi! mo preporuCili, da naj ide vu topleSi kraj.
Catorni pak su taborske ladje sa strahovit- sineki vi maii, Par let je minuio Petar je na to tak odgovoril, da med svo-
nemi ätuki nastavlene. K«k ostaii, Nesmo skupa ЫН, jemi domorodei hoce se smrti v Cekati i

Nigdar vi§e nate Niti viSe nigdar Ы кат nebude iSel
Néje smeli svrho toga poméöati se, da svoja otca maii. Nemo se vec vidii. g a(j za istinu neznamo gde ie Petar

Catornu je jedno francuzku druílvo napra- wrai; : (Q.;ionolrn1»11л í rn 1/пЦг1л1л ;A UqI,»; Ar bu me pokrila Medjimurje malo, kralj 1 Kdk Je, jerbO dTUge talijanskc nOVI-
vilo 1 pokehdob je Szuez kakti tentorium Ta írna zemijiCa, Как sí i?Po ravno? ne pak on isti dán tak piöeju, da Petar
к Egjiptomu, tojest Turskomu orsagu spa- para si zgubiia Впи.ш te тога kralj je vu Talijanskim, zdrav je i dobro
dal, egjiptomski khedive (vladar) je pol ak- Draga griicica 1 Svako déte miado. gc Cllt!
cijih dobil. Ismael khedive jako je zadu2e- u . . A
ui bil i ove »keiie Englez.ji je prod.l, koje м щ »  dragi -  Kakvi su  42 cen tim e te rm  s tu -
su joä i denes EnRleziji vu rukah. Oro ak- ' G ol'dLTJu k. ?  Najvekäa Cuda je joä , denes vu cä-
cije samo tuliko |uäa dopustiiu Enplfziii, z» me Bog» moite i Mene porueite! °lu e er esetdva centimelerm Zmehki
da slobodr.o vu Catorni maltu bere od onih mo*arl 0 u l 0™*Je 'oS 1 deneä sam0 tak
ladjah, koje prék hoceju iti. Naprimer 1912- Biny,v4r Novak Cyörgy. pozr.amo popnliki, ako smo kakve pnpo-
ga leta vu ovu ime Englezia od 5400 lad- ,T~~. vestl f “1'; Sad 'e v» А,19|г')' dr- Se,,mf 
jih 123 milljun korun je dobila. Ali drugo п/я, // f  r • poätuvan.mpred- mjernik koj je ovu stvar iznaäel, razloäbl, 
pravo niti Englezia néma vu kanalu, kojega s u m d m k o m  kaj je Ceterdesetdva centimeterm rnoZar.
nebi bila smela posvojiti i zaprti, jerbo to аГеСП°lW l° , , e t o  teljCäta sloga bH jezer 750 kilogrammov je 
je céloga svéta blagu — Prosimo p red lu te zu novo lje to p on o -  zmenka, nindu? 37 jezer 500 kilogrammov

v iti и stu re du ge пит s  cim  p r ed i poshiti. ’ma. C.6v je pet metrov duga, kuglja 400
Englezia dakle s nogami je potapäala, Predplalna cé|la od 19 16  jallUar , kilogrammov ima i 1 meter 2fi cenflmelrov

medjunarodnoga zakona 1 kontrakta i poleg t J je duga. Céh rnoZar na 172 falatov se more
toga ravno neutralne driave imaju najvekfii | Na célo leto ..................................... К 10 — $irom zeli j dvanajst vagonov ga vozi Mo-
kvar. Ravno neutralne drZave bi morale Na pol l e t o ............................................» 5 — Zara na z,d moraju sloZifi. funduÄ osem
sad proti tomu gori se staviti i Szuez Ca-lNa Cetvrl l e t o ...................................... * 2 50 Í metrov je glibok». Lüttich festunga na 23
toruu od englezov zeti i nazat dali Turs-I Pojediui broji koétaju 20 filléra iküometrov dalko su strélali nemei iz ovoga
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mo2ara. Prva kuglja vu Lüttich festungu 
1700, drága pák 2300 vojnikov je vmorila. 
Na Lüttich sve skupa pet, na Namnr i 
Maubeuge iestunge pák samo dvé—dvéhiti 
su ponucali. Mo2ara 25—26 vur moréja 
nastaviti, doklam s menjSemi Stuki daleCino 
smériju opet 6 vur mine. Koji su okolo 
Stuka, takve каре dobiju, da jim vusta, vuha 
i nosa pokrijeju. Kad Stuka sproíiju, svi 
se dőli moraju hititi na zemlju. Takvoga 
vetra napravi kuglja, da vu Cetiri kilomet- 
rov okolici sve Sajbe se zdrobiju. Jedna hit 
1 1  jezer marke (13 jezer korun) kosta. Pod 
moíarom dinamita sloáiju, ako bi vu pogi- 
belj doSel, zapovednik ga vu zrak mora 
spustiti, da ne dojde neprijatelju vu ruke. 
Jeden takov Stuk 260 osobah ima okolo sebe.

— Как veliki falat zemlje smo 
zadobili ?  Céloga bója uspjeh je denes to, 
da NemSka i Austria-Magjarska do vezda 
470 jezer kvadrat kilometrov zemlje je od- 
zela od naSih neprijateljov. Na ovim falatu 
zemlje 35 milljun stanovnikov 2ivi. Dakle 
tuliko zemlje smo veC odzeli od neprijatel
jov, как je dvaput célé Magjarske zemlje. 
Dakle tak stoji denes svétni boj, barem 
svaki zna, da nam je né cilj bil od nikoga, 
nikaj odzeti.

— Zapocela se ruska offenziva.
Dugó su rusi mirni bili vu Bessarabiji, dec 
mesec 29-ga su zapoCeli novu offenzivu. 
Taki prvi dan s velikom moCjom su vdi- 
rali na naSe Cete, koje su se jako hrabro 
dr2ale i viSeput su ruse nazat zbile. Prvi 
dan popoldan petput su rusi na Sturmu 
isii. Razmi se, da predi strahovitno su iz 
Stukov strélali. Petput su je naSi nazat zbi- 
li. Petnajst, Sestnajt Svarmlinijih je islo jed
na- za drugom. NaSi Stuki su tak na cilj 
nabrali ruse, da su predi morali pobeCti, 
как bi do prvih drotov bili doäli. Straho- 
viten zgubiCek su rusi imali, mrtev na mrt- 
vim je le2al. Takva sudbina je postigla ruse 
i pre Dnjeszter vodi.

— Novi dogodjaji na Baikanu. 
Na Baikanu novi dogodjaji se budo zapo
Celi. Montenegrovce pretirali su iz bosnins- 
ke granice, gde su joS nekoje pozicije ima
li. Na jug su naSe Cete zavzele Bjelopolje i 
stém su va2ni puti njim vu ruke doSli, od 
Ipeka na zapad pak neprestalno proganja- 
mo Crnogorce. Crnogorci od rusov su zeli 
si példu, как treba vojuvati. Kud beiiju, 
sveposud po2geju mohamedanske obCine. 
Ako nadalje bude tak iSlo vu Montenegri 
как vezda, onda Crnogorci i Skutari varaSa 
zgubiju, kojega su pred dvemi létmi za
dobili.

Jedni javiju, da nemSki kánoni su veC 
prék grCke granice, druge prijave opet tak 
govoriju, da od toga joS néga niti spomenj- 
ka. Za kratko vréme budemo znali, kaj se 
bude opet na Baikanu pripetilo.

— Bijeju engleze vu Egjiptomu.
Vu Tripolisu su s talijani zgotovili lybia- 
inski stanovniki i sad su se na drugi nep- 
rijatelj navalili, na Engleziu. Arabi od pot- 
lam, как su talijani nas tak izdali, neCi- 
mumo su se navalili vu Tripolisu na tali- 
jane, koje su takodjer neprijalelii mohame- 
dancom. Arabi su vu .vise bilkah kervavo 
zbili tali jane i tijam do mórja su je stisnuli. 
Denes talijani vu Tripolisu drugo nikaj veC 
némaju, как jeden mali jezik kre mórja, 
kojega joS staborskami ladjami moreju bra- 
niti. S velikim stroflkom i joS s vekSom 
kervjom su talijani Tripolisa zadobili, od

kojega sad tak rekuC veC nikaj némaju. 
Sad vidiju talijani, kaj su si preskrbeli vu 
ovim bója к tomu рак se jim céli svét 
norca déla.

Dakle tripoliski arabi némaju vide pos 
la в talijani, idejű sad svoji rodbini, turCi- 
nom na pomoC vu Egjiptom. Solumo morsko 
postajaliSCe su veC arabi vu Egjiptomu zav- 
zeli. Vu zapadnim Egjiptomu na veliki li- 
niji bijeju arabi engleze i tam su zadobili 
Matru varasa i odonud proli Siva oaziSu 
napredujeju. Po ovi bitki arabi se prebli2a- 
vaju к Alexandriji i Kairo glavnim vara
som. Englezi su straho, da se i vu Egjipto
mu mohamedanci zbuniju. Как vidimo eng
lezi takodjer dosta posla budo imeli s mo
hamedanci. Po célim Egjiptomu englezi od- 
redili su Statáriuma.

•— Bombardiraju turcini englez- 
ke cete. Fraucuzka i englezka ekspedicija 
se dokonCala bude na Gallipoli pol otoRu. 
TurCini od potlam как su municiju dobili 
strahovitno bombardiraju tak od Azsije, 
как i od Europe na Gallipoli otoku stojeCe 
englezke i francuzke Cete. Svrho toga eng
lezi i francuzi Dardauelle ostaviti hoCeju, 
jerbo su je turcini veC tijam do mórja 
stisnuli.

— Talijanski i srbski kralj se 
zideju. Talijanske novine piSeju, da Vik
tor Emanuel talijanski kralj pohodil bude 
Petar kralja vu Cesarti, kam je minuCi 
tijeden doSel. Na kolodvoru Natalia srbs- 
ka hercegovica je Cekala Peter kralja, koj 
je jako Zalosten bil i komaj je mogel dőli 
iz vlaka.

— Seststo jezer vojnika su tali
jani zgubili. Sad stopram znarno, kakvo 
bitku smo opet zadobili vu Cetrti isonzoi 
bitki. Stém vekda dika je to nam, da vu 

lövi bitki talijani su opet sedemdeset jezer 
vojnika zgubili i naSi niti jeden koraóaj su 
né morali nazat se poteCti. Front ravno tak 
i tam stoji, gde je i pred sedmemi rneseci 
stal, kad su talijani boj zapoCeli. Sad su 
na trideset kilometrov dugi liniji vdirali, 
proti Oslaviji, Podgora brgu i preti Görzu 
Kervave zgubiCke su imali svaki dan. Tali
jani od poCetka bója sve skupa Seststo 
jezer vojnika su zgubili. Ovu su bili naj- 
bolSi talijanski regimenti.

— Rusi na Pruth i Dnjester línijí.
Rusi su opet novu ofíenzivu zapoCeli. ViSe 
tiiednov su se к tomu pripravlali i velike 
Serege na skupljali vu Bessarabiji i na 
Pruth i Dnjester liniji. NaSi su veC pripravni 
bili na to. Samo to neznamo, da zakaj rav
no bo2iCne svetke su Steli opet krv videti. 
MoguCe, da oni némaju onoga Boga, как 
mi. Bog jim je taki i naplatil to.

Jezero Stukov je hitalo strahoviten 
ogenj i onda su, как marhu vu veliki Co- 
pori na Sturmu tirali. То se po bo2iCu prvi 
dan pripetilo. NaSi su je pripravno Cekali 
i kad su se naSi Stuki i maSin-puSke spro- 
2ile, taki vu prvi pol vuri na jezero mrtvih 
je le2alo na bojnom polju. Rusi su pobegli. 
Drugi dan opet nezmerno granatov i Srap- 
nellov su spustili na naSe pozicije. PoCeli 
su tak delati, как i talijani. Zatem je opet 
Sturma doSla vu koji su rusi joS veköi zgu 
bicék imeli, как prvi dan. Niti do naSih 
drotov su né mogli dojti, veC je opet mrt- 
vi, na mrtvim le2al. Stém, tak mislimo, da 
ruska offenziva je veC spotrta, jerbo vu

ovim taboru viSeput smo vidli, ako je nep- 
rijatelj taki prve dane né mogel napré dojti, 
potlam je  joS menje. Naprimer kad su naSi 
pri Gorlici vu offenzivu stupili majufia dra- 
goga, tretjega majuSa véé su trideset kilo
metrov dalko pretirali ruse i liniju su pre- 
drli. Так su zíSli i francuzi. Po strahovitnem 
strélanju Sturmum su Steli nemSkoga fronta 
predrti, ali kad su prve dvajstiCetiri vure 
to né mogli postici, veC su znali, da stoga 
nikaj nebude. Englezi vu Dardanellah ta
kodjer, kaj su né mogli prve dane zadobiti, 
to su niti potlam né. Vidimo talijane. Tali
jani su takodjer tak mislili, как se jim Se
regi rezvijaju, odmah se budu vu Gör* 
Spancirali. Pak joS i denes tam stojiju, gde 
su od poCetka. *

Так zgledi vun sad i ruska offenziva 
vu Bessarabiji. Kaj su né mogli prve dvajsti
Cetiri vure napraviíi, to niti poliam nebudo, 
jerbo naSi Sanci su tak moCni, da rusi je 
nebudo mogli predrti.

Ruski Sereg joS néje bil tak moCen, da 
bi vu ofíenzivu bil smel se pustiti. Mi tak 
mislimo, da to su samo zato napravili na 
romanski granici, da Romaniu plaSiju. Vu 
Romaniji pak dobro znaju, da rusi prék 
Romanije nigdar nebudo isii vu Bulgariu.

Ruski zapovedniki né su jednoglasno 
to odredili s vrho toga Russkij general, koj 
je napré videl, da samo vnogo krvi budo 
preljali, hasna pak od toga nikakvoga ne
budo imali, zahvalil se je  na slu2bi i osta- 
vil je fronta.

— Jezero Stukov vu Saloniki.
Francuzke novine piSeju, da vu Saloniki 
dobro su pripravleni na sve, kaj se tam 
bude dogadj aló. Do vezda veC как jezero 
Stukov su vu Saloniki spravili, к tomu pak 
joS vnogo menjSih Stukov je na putu. Do 
vezda su osemstokilometrov pikeCega drota 
ponucali.

Talijanske novine pak to piSeju, da 
okolo Saloniki vu bli2njim vremenu veC se 
budo zapoCele bitke i vu ovih bitkah i tur
cini budo nazoCni. Jeden ostrak-magjarski 
aeroplan tri bombe je  hitil na Skutari, koje 
su vise srbskih beguncov zaklale.

Gröki minister рак je to govoril eng- 
lezkomu poslaniku : Zakaj ste doSli sim ? 
Zakaj hoCete ravno vu Saloniki ostati ? 
Zato ste doSli, da Srbiji pomorete, ali ov 
slavni orsag je vuniSteni. Sad némate ovdi 
nikakvoga cilja. Savezniki su spodrli moste 
i Éeljeznice i mi smo straho za one vise 
milljun grkov, koji vu Turskim 2iviju 
Odidite iz Saloniki i onda nebude doSel 
sim niti jeden turCin, bulgarec, nemec ili 
magjar.

Vi ste krivi, da smo vu takov polo- 
2aj doSli.

Za tab o r aka podia gotovi 1 b- 
v ert! sa  napisom, tak o d je r i  TABORS- 
K E  KARTE se dobija kod F iseb ei 
FOiőp (S tra a s z  Sándor) k n jiia r ic i,  
Ciena г k a  v e r t—2 till, —  tab o rsk a  
k a rta  — 1 t i l l .

U rednikova  poéta.
Klsszabadka. Za onu molbenicu nikak nemrete 

200 K. platiti. Navadna сбпа je od jedne molbenice 3 K. 
Molbenicu si morete gde god napraviti dati ; nótárius samo 
izkaz od vaáega imetka napravi.



G A B O N A  A R A K / C 1 E N A  2 lT K A

M ÉTER M ÁZSA 1 METERCENT К

B ú z a ...Páenica . . . . . .  36 —
R o z s ...............H r2 ...................... 28 —
А г р а ........... Jeőmen...................28 —
Z a b ................. Z ob...................... 28 —
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 26 —
Fehér baj) uj . . Grah b e li......40*—
Sárga bab . . . .  Grah Suti......40*—
Vegyes bab . . . Grah zmeáen. . . 40 —
Kendermag. . . . Konopljeno seme 50 —
Lenmag........... L e n ...................... 50-—
Tökmag........KoáCice...................80 —
Bükköny...Grahorka..................30 —

Csáktornya, 1916. janu tr 2.___________

i s i  l e l i  m.
M olnár Ferenc:

EN k itti enliktl.
5 К 80 f
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3 К — f.

MMMIliClI 1916.
1 к 20 f

Nádor-féle

Ollós kiriesonii in
4 К — fi

Rózsavölgyi-féle

K i n y i  ü l i .
ő К — f-

Kapható:

Fischsl FülöpCStraoszSándor)
könyv- és papirkereskedésében Gsáktonvan.

[Nyomatott b ischel bulöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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Jótékonyságot
gyakorol, ha a kará
csonykor megjelent 

Lukács Lajos:

Édesanyám 
a táborban
című könyvét megveszi 
mert annak jövedel
mét az itteni Vörös
keresztegylet kapja.
Minden kötetet hirla- 
pilag nyugtázunk. Elő
jegyzéseket elfogad:

FischBl F. (Strausz Sándor)
I könyv- és papirkeres- 

kedése Csáktornya.
I .. .............................................................

1 . szám.

Ж

cimü rovatot olvassa  
el naponként a Bu-
-  dapesten megjelenő -

AZ ÚJSÁG
politikai napilapban. A 
háborús helyzet kime
rítő és szakszerű ma
gyarázata. Bő hírrovat, 
tájékoztató és minden 
tudnivalót felölelő köz- 
— -gazdasági rész.----

Egyes példány ára 12 fillér.
K a p h a t ó  m i n d e n  u j s á g e l á r u s í t ó n á l .

---------- ELŐFI ZETÉSI  AR AK : -----------
Egész évre . . .  32 korona
Félévre . . . . ,6 ,,
Negyedévre . . .  8 „
Egy hónapra 2 К 80 f.

^— - Mo^rendHósi rím : --------
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