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ь .hhá K 4R? má,ni á pol“ ' kal vessen. Ez a hadsereg teljesen méltó a bu-
hmtajátékának abbahagyására kényszert ette, kartati társadaIomUoZi mely felsö rétegében éf  * '/ **  .
az oláhok smert minta szerint d.adalm. sé- párallaliUl éivhajhászó, féktelen, elkorcsoso- /őpé" ‘
tara fcészultefc és megiovendólték a háború PiM  pereputyok zagyvalék«, aúó rétegében <**«» K é p v lse lö b á ,.

özei v g I adjáral nélkül. Az an- pedjg a vagy0n. g3 jogtalan, kiéhezett, tu- P  f l  T A  \ T P  I ?  I  tíi г /
tánt nem győzte eléggé ócsárolni Ausztria- dalIan emberek tömeséb6l áll. E társadalom K Ü L Ö N F É L É K .  
Magyarország hanyatló ellentálló képességéi, részére nem |étezik nemzeli veszé!y ellen
hirdetve kózeh bomlását. De mennyire meg- a közÖ3 nemzeti reményck köteléke. Ebben т е . . .
cáfolja ezt a tévhitet hadseregünk rég ki- Я7 nr474Chan яг ecvik osztálvl a buiasáff RAtok zAruIt hAt a k°P°rsó mdeleг„гв “4pto* “ asais sí

. koplalás és nélkülözés viszi a tökéletes el- Más hasába szállt el hófehér telketek.
Határmenti lakosaink nemcsak, hogy fajulás felé; mindkét néprétegböl azonban Szívetek a honért többé már nem dobog,

seholsem üdvözölték az oláhokat íelszaba- egyaránt hiányzik az a bátorság és lelkese Lehunyt szemetekben harciláng nem lobog.
ditók gyanánt, sőt ellenkezőleg, fanatikusan dés, amelyeket csak fenséges eszme kelthet. .
védekeztek a betörők ellen még olt is, ahol д  cikk u laj агга? bogy az orosz vezér- círcumdederunt т е . . .  
az ellenállás már eleve hasztalannak látszott krr a világháború kitörése előtt bizalmasan ... .. Аж . . .  . vaIiMlnk
2 k  m S ’S f n í m  e ' Z . Z ’.ft  ”n .a « néS r  'gY пУПа,когои a román hadseregről: A had-tek még meg nem erősíthették. De az olá- gereg jój van felfegyverezve és megfelelően Tizennyolc évesek. . .  s gyönge karotok már 
hóknak és a széldarabolásunkra immár biz- fgjgzerelve; aligha fog azonban kezdetné- Nehéz viadalban súlyos puskát fogott.
tosan számító antántnak is megdöbbentő цуе20 és támadó szeitemeL Uausítani; a Baszké, ifjú daccal mentetek rohamra,
meglepetést szerzett a szövetséges magyar- «íripipnihpn kf*vÓ4 Я7 pllpntállrt ereie íeff- kendeket vágtatok аж ellen sorába,пчЛгйк de nrSrrvnt ь*ла***п*ъ védeiemoen Reves az eueniano ereje, leg ifjú  sziveteknek elfolyt piros vére. . .
°5 z f f k és német hadseregek zseniális veze- nagyobb hibája könnyén befolyásolható imp- s koporsótok felett hangzik a
tői altat egységesen kieszelt szívós ellentál- resszióképessége, mely a legelső kudarcnál Círcumdederunt me. . .

Védték™"761 3 ' ára,lanul ért ,ámadá9t ki- elmaradhatatlanul pánikhoz fog vezetni.
A prédaleső, hullaszimafoló oláhok had- Ha ezzel szemben látjuk, hogy ma -  SasUn rátok ,árut a. élet kapuja.

SPreae tphát reménvpihfn pqnnván р * я Ы к п  az erdélyi frontrész hozzászámítása nélkül Ьуugodjátok békén, álmodjatok szépetserege tenat reményemen csúnyán сэашко- *_____ _  - .ЛГ1 0:Ье% Sirhalmotok mélyén . . .  nem vész el a Basa.
zott. Ma már az oláhok végleges veresége csaknem ezer kilométeres vonalon síké- Koszorú övezi egyszerű tejfátok. . .  
előrelátható, dacára, hogy a háborúra két resen küzdünk, dacara, hogy az eltoglalt Könnyekkel öntözik hűséges pajtások. . .
évnél tovább nyugodtan felkészülhettek. E fü le tek en  jelenlékeny haderőnk van le- -------------------------------------- --- -  -
lőrelátható vereségek oka nem is annvira kölve’ U«V ez legmerészebb várakozásainkat Még egy forró ima s búcsúzunk érékre
katonai, mint erkölcsi hiányosságuk. ' is felülmúlja és hervadhatatlan dicsőség gya- ^Z ^V unT n,*' *

Érdekesen jellemzi az oláh katonaságot nánt lesz megörökítve a történelemben. m e. máj. fe n y v e s  Dániel.
Vaszilev Gregor bolgár képviselő egy újság- Ilyen hadsereg vértjéről még a legocs-  ̂ ------
cikkben, melyből átvesszük a következőket: mányabb árulások is hatá9talanűl lepattan- — Hősi halál. Ifj. Fenyves Dániel, a 

A román hadsereg minőség tekinteté- nak, ilyen hadsereggel csak győzni lehet és m. kir. 1. honv. gy. ezred vitéz zászlósa, a 
ben a lehető legrosszabb. Hajmeresztőén tu- győzni Í3  fogunk, bármint ront nekünk is nagy és kis ezüst vílézségi érem tulajdo-

vagy keleti tengeri fürdőhöz illő — fürdőkoszlü- Az asszony mosolyogva hallgatja a bókokat 
/ / / »  ö z v e g y  d a l a .  mökben, a pár számbavehető férfi szemének kel- és gyenge tiltakozást próbál kifejteni a kacérság

Sírjatok virágok Hintsétek szirmotok lemes látványt n y ű jtoltak. V̂ a A szeeénv kadett szíve elszorúl Hát iaazSirassatok engem! Beám a szegényre! A íürdőzők közölt fekete testhez álló trikó- . A szegény к a de 11  ̂szí e e szőrű . Hat igaz,
Magámra ily ifjan Meghalni szeretnék ban kitűnik egv feketehajú, érdekes, kissé keleties mégis igaz, az igéző szeme»» *1 tudja, hány férfi-
Gyászruhát kell vennem. S  pihenni övéle. arcly jgéző szemű, formásán karcsú fiatal özvegy, szlvet hoztak forrongásba és e kacér asszony hány

a széD Kőváriné férfi lelkét törte össze? a kadett, ki túl van
Ne azt sirassátok, Engem sirassátok! p .... . .  __v _ már a 30-on, de szíve fiatalabb a 20 éves ifjúé-
I Ä  » 1 L  babokból*kilépő nimfa!

ragaäott télen,. Ta,kn megkönnyebbül „  jltetoU “ "telepre, kTzJIdik á “ Iíe megölésére mint egy kacér asszonjt.

^ T z L i ' V n l m ? 6" '  Napban sütkérező szép asszony felé ésezéba ele- r4meI^ f s V m e U a  la d íu r í .  *  “  М“ ° ПУка 
Cj babért, örök fényt Búbánat marad a gyedik vele. . . .  , , . .
Nozott a Hazára. További életem. A kadett, a szép asszony legújabb hódolója, Hát maga elhiszi, hogy oly nagyon kacér

észreveszi az uj jövevényt és a kíváncsiságtól toltam kérdi a férfit.
Boldogságot, vigaszt kergetve, kilép a habokból és leheveredik az öz- — Hogyne hinném, mikor most is az — íe-
Ä ' Ä “ ’ vegy lábainál leli búsan a kadett
Ne is sirassatok.' A férfi, ki most érkezett a frontról, már — De kedves barátom, rossz néven veszt

n i  A m in t  nagyban csapja a szelet a szép asszonynak s mint egy lánytól, ha udvaroltál magának? Ez a mér-
# //. Л П  v o n  CSÍK  л и т  . a beszélgetésből kiderül, egyszersmind lánykori nők nem volt szimpatikus nekem, tehát csak ug-

------- imádottjának rattam és melyik leány nem kacér, legfeljebb nem
К йГ Р Г  O 4 4 7 0 n v  -  Maga szebb, mint valaha -  mondja a mntatja. Higye-el, ha magával nem szimpatizál-
n a e e r  asszony. _  K | mei é ol . éz6en tndnak a Mrflra nék, már rég kiadtam volna az útját. De maga
Irta: 3 . . .  ö Cy . . . .  a. néi . mint lAnjkoriban. Hej, ha nem kacérkodott más mint a többi férfi. A lelke cenpa finomság

A n i nyaraló strandfürdőjében, egy forró volna mással is, tán nem maradtam volna agg- és nékem csak az ily férfiak tetszenek.
«nsztuzi napon,Télénk élet uralkodott. Budapesti legény és most lenne, aki búsulna utánam, ami- És a szegény kadett ez vét m*legség fu.ja 
»zép asszonyok, leányok igéző -  valamely adriai kor ismét visszamegyek. át. Hát miért ne higyen, amikor as oly jól esik
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Csáktornya, 1916. október 22. MURAKÖZ 43. szám.

Dósa, muraezentmáriái kántortanító, f. é. 
Bieptember 23-án Capul környékén, a Ha
sáért vívott nehéz harcokban történt súlyos 
sebesülése következtében, életének 21. évé
ben, szeptember 26-án, hősi halált halt. Ki
hűlt tetemét bajtársai ideiglenesen a borsai 
vasúti állomással szemben temették el. líj. 
Fenyves Dániel halálával nemcsak a dicső 
honvédségét érte veszteség, de a Muraköz 
is siratja Fenyves elhunytál. Mert Fenyves 
Dániel termékeny író volt. Versei és még 
inkább tárcái élénk megfigyelésről, eleven 
toliról és mélységes hazafias érzésről tanús
kodtak. Harctéri leveleinek mindenkor szí
vesen nyitottunk helyei, mert nemcsak hű 
krónikásai voltak a világháború eg}es ér
dekes epizódjainak, de kellemes és élveze
tes olvasnivalót nyújtottak mindig. És most 
kihullott a toll a fiatal poéta kezéből! 

.Mennyi sok idea került a halállal a fold 
hideg ölébe! A könyvpiac is elesett egy ér
dekes kötettől, melyben Fenyves írásait ösz- 
szegyüjtve közzé tenni szándékozott! De ne 
bolygassuk a halott drága emlékét! Enged
jük át a zavartalan gyászt hozzátartozóinak, 
akikről oly sokszor énekelt, s akiknek őt 
siratni a legtöbb joguk van. De azért ősz 
tozzunk meg velők a gyászban mi is, mert 
Fenyves Dániel korai halála nekünk is mély 
fájdalmat okoz. Nyugodjék békében!

— Halálozás. Egy értékes ember dűlt 
ki, Magics Ferenc meghalt. Magics Ferencet 
mindenki sajnálja, mert rokonszenves egyé
niségével, korrektségével, szorgalmával á lta
lános tiszteletet vívott ki a társadalom min
den rétegében, ahol csak megfordult. Pedig 
mint biztosítási ügynöknek sokfelé volt dolga, 
sok ügyletet bonyolított le s mindig a felek 
érdekeinek szem előtt való tartásával is. 
Nem egy bánatos özvegy, vagy magára ma
radt árva hálával emlékezik meg Mágics 
Ferencről, aki sorsa irányításába rá nézve 
nem egyszer kedvezően nyúlt bele. Mágicsot 
a háború é3 a munka tette tönkre. Már 
hosszabb ideje gyengélkedett, de azért túl- 
halmozott hivatalos ügyeit rendesen végezte. 
Bár látszott rajta, hogy nehezére esik neki 
a munka. Mégse gondolta senki, hogy baja 
az erős szervezetű emberrel oly hirtelen 
végezzen. Egy pár napi betegség után ki
szenvedett Oktober 15-én, 51 éves korában, 
Nagykanizsán. Özvegye, Laubhaimer Jolán, 
öt gyermeke és kiterjedt rokonság siratja a 
talpig derék embert. Áldás és béke poraira!

csalódott lelkének. És visszagondol az elmúlt pár 
napra, melyet a szép asszony társaságában töltött. 
Szárazon és vizen folyton együtt voltak, mint két 
igazi szerelmes. Keresték egymás tekintetét, és a 
nagy erdei sétán összebújva örök szerelemről á l
modoztak.

A férfi teljes szerelemért könyörgött, de a 
nő erős, állhatatos maradt, érezte, hogy a gyö
nyörű napok, melyek holnap már véget érnek — 
hisz a kadett visszamegy ezredéhez — csak akkor 
fognak ez ábrándos, nagy fiú ezívében örök boldog 
emléket hagyni, ha a szerelem tiszta, érzékiségtől 
ment marad.

És eljött a búcsú napja. Fenséges holdvilá
gos éjben együtt sétált a kadett és az asszony. 
Örök hűséget rebegett ajkuk, de mindenik úgy 
érezte, hogy soh se lehetnek egymáséi. A könyör
telen élet másként kívánja!

Másnap egy bajtárs előléptetését ünnepelve, 
a kadett egymásután üti le a pezsgős poharakat 
és szeszhez nem szokott agya mámorossá lesz.

— Hadd legyek még ma ittas — gondolja 
magában — hisz ráérünk kijózanodni holnap, ha 
megjön a hir, hogy a szép kacér asszony már 
más férfi karján sétál!

—  Visszatérés az orosz fogságbél.
Gänger Jenő dr. ulánus törzsorvos, Hirsch- 
niaun Leó Csáktornyái nagykereskedő veje, 
több mint kél évi fogság után, e hó 16-án 
a reggeli vonattal visszatért Csáktornyára. 
Gänger Jenő dr. 1914 szept. l  ón került 
orosz fogságba Zolkievben a kórházban lévő 
összes orvosokkal, 50—60 csapattiszttel s 
körülbelül 1200 magyar-osztrák beteggel és 
sebesülttel. Innen az oroszok által elfoglalt 
Lembergbe került, ahol az ottani kórházban 
ápolás alatt visszamaradt beteg katonáink 
gyógyításával bízták meg. De mert novem
ber elején a Przemysl ostrománál megsebe
sült orosz katonák elhelyezésére rendezték 
be a lernbergi kórházat, s ö azok gyógyítására 
nem vállalkozott, Gänger drl november 4 én 
Sibériába küldték, ahová december 5-én ér
kezett a Bajkál-tó mellé, Berezovkába. Gän
ger dr. Berezovkában 1915. ápril 18 ig tar
tózkodott 504 tiszlfársával egyetemben, ahol 
orvos és orvosnövendéktársainak segítségé
vel beteg honfilársainak gyógyításával fog
lalkozott primitiv viszonyok között, mert 
csak nagyon hiányosan berendezett kórház 
áPolt rendelkezésére. Miután időközben a 
krasznojarszki fogolytáborban kiütéses tífusz 
epidémia ütött ki s már körülbelül 2000 
hadifoglyunk 10 orvossal (köztük a Csák
tornyán is szolgált dr. Vurdák Ede ezred- 
orvos is) az epidémia áldozata lett, Gänger 
drt az ottani kórházban az orvosfőnöki teen
dőkkel bízták meg, akinek 25 orvostársával 
a járványt augusztus 25 ikére elnyomnia si
került. Azóta Gänger dr. Krasznojarskban, 
tartózkodott. Krasznojarszkban körülbelül 
13 ezer magyar-osztrák katona, vagy 3000 
tiszt (köztük kb. 600 német és török tiszt) 
van internálva, akiknek társaságában a vi
szonyokhoz képest elég tűrhetően töltötte a 
telet, mig május 26 án diplomáciai inter
vencióra orosz íogolyorvossal ki nem cse
réltetett. Gänger dr. a krasznojarszki fogoly
táborban ismerőseink közül ott hagyta Za
lán Gyula dr. országgyűlési képviselőt, Mol
nár Elek alezredest, Tersztenyák József be- 
licai tanítót, Stőger Oszkárt, Klein Izidort, 
Magyarics Ferenc asztalost, Sárközy és Vin- 
czek zenészeket és sok más muraközi falusi 
polgárt, akik a körülményekhez képest jól 
érzik magukat s akik általa összes ismerő
seiknek legszívélyesebb üdvözletüket kül
dik, abban a reményben, hogy nemsokára 
ők is visszatérnek övéik közé. Gänger drt 
május 26 tói szeptember végéig végig utaz
tatták Sibérián és Oroszországon keresztül, 
mig október 1-én útra nem kelhetett Péter- 
várból kiindulólag Finországon s Svédorszá
gon keresztül. Német földre Stralsund kikö
tőjében lépett Gänger dr., ahonnan más in
ternáltakkal egyetemben különvonaton tette 
meg az utat oderai Frankfurt, Dresden és 
Bodenbach érintésével, mígnem e hó 9 én 
Leitmeritzben, már a Monarchia területén,
I heti fertőtlenítés alá vettetett. Gänger Jenő 
dr. törzsorvos Csáktornyán várja a minisz
ter további rendelkezését.

— Gyászhír. Udvarhelyi Gyula nyug. 
felső keresk. isk. igazgató Kispesten f. hó
II  én 73 éves korában elhunyt. Az elhunyt 
a 80 аь években a Csáktornyái polgári isko
lánál is működött rövid ideig.

— A Társaskör köréből. A nehéz vi
szonyokat a Csáktornyái Társaskör is meg
érzi : az alacsony tagságdíj melleit a meg
drágult viszonyokból kifolyólag felmerült 
magas kiadásokat fedezni nem tudja. Az

állapot természetes következménye tehát a 
tagságdij felemelése. E tárgyban tartott a 
Társaskör e hó 14-én este közgyűlést Kay- 
ser Lajos grófi titkár elnöklete alatt. A köz
gyűlés többsége hosszabb tárgyalás után a 
tagságdij felemelése mellett foglalt állást. 
Miután azonban ez a határozat a jelen nem 
volt tagokra s azokra, akik a gyűlésen jelen 
voltak s az indítványt nem fogadták el, nem 
kötelező, körivet bocsát ki az elnökség, mely- 
nek aláírása után leez csak a Társaskör ab
ban a helyzetben, hogy a jelentkezéshez 
mérten e hó 28 án megtartandó ujabbi köz
gyűlésen a Társaskör további sorsa fölött 
határozhasson.

— Korcsolyázó egyesület alakulása.
A Csáktornyái Korcsolyázó Egyesület 1916. 
okt. 29 én d. u. 2 órakor tartja alakuló gyű
lését a városháza nagytermében, melyre a 
t. tagokat s a sportkedvelő közönséget tisz
teletiéi hívja meg az elnökség. Az egyesület 
tagja minden oly intelligens egyéu lehet, 
aki ebbeli szándékát — egy tag ajánlásá
val — Strausz Sándor könyvkereskedésében 
bejelenti s ott tagsági jegyét dec. 15 ig meg
váltja. Tagsági-jegy az egész idényre: 8 K. 
Családjegy 2 személy részére 12, s minden 
további tag után 2 K. Tanulók tagok nem 
lehetnek, csak korcsolyázni van joguk. Ta
nuló-jegy: 4 K.

— Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál
landó mozgó szinbázban a mai előadások 
műsora: Hadi híradó (legújabb harctéri fel
vételek); »A vihar asszonya«, szenzációs 
dráma három felvonásban; »Jó éjt Muki< 
vígját. 3 felvonásban. — Kezdete d. u. 5 
és este 8 órakor.

— Bevonulás. A népfölkelésre kötele
zettek közül azok, akik 1866—1871. évek
ben születtek és népfölkelési fegyveres szol
gálatra alkalmasnak nyilváníttattak f. é. no
vember 3 án, az 1872—1884 ig vagy az 
után születtek f. é. november 16 án, legké
sőbb d. e. 11 óráig, amenyiben névszerint 
felmentve nincsenek, tartoznak a népfölke
lési igazolványi lapon feltüntetett székhelyre 
bevonulni. A bevonulók erős lábbelit, fehér
neműt, evő- és tisztító eszközöket vigyenek 
magukkal. A bevonulás napjára minden be
vonult 1 К térítési összeget kap. A lábbeli 
és fehérnemű értéke megtéríttetik. A bevo
nuló III. osztályon ingyen utazik, e célból 
az igazolvány az elutazás előtt a vasúti 
pénztárnál lebélyegzendő. A meg nem jelent 
népfölkelő karhatalommal vezettetik elő. Az 
önként bevonuló népfölkelők csapattesteiket 
maguk választhatják.

— Gyászhír. Heimbach Ede kávéház 
tulajdonos Gold Ferencné (szül. Heimbach 
ívka) atyja Zágrábban 1916. évi október hó
17-én rövid kínos szenvedés után 65 éves 
korában elhunyt. (Minden külön értesítés 
helyett).

— A temeti halottak napja, a hábo- 
rus viszonyokból kifolyólag a halottak em
léke iránt való kegyelet gyakorlása tekin
tetében is megszorításokra törekszenek a* 
illetékes körök. Mert a világító szernek szű
kében vagyunk s annyi gyertyánk nincs s 
nem is lehet, mint béke idejében. Ez bírta 
rá a hercegprímást, hogy halottak napláro 
rendkívüli módon intézkedjék. Ezért
lete alatt Esztergomban a főkáptalan tanács
kozásra gyűlt össze, melynek határozatai) 
felhívást bocsátanak a hívekhez az ira°’ 
hogy halottak estéjén a szokásos kivilágíts 
az idén mellőzzék. Továbbá arra nézve
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intézkedett, hogy a csendes miséken csak 2 
gyertyát, az énekes miséken pedig legfeljebb 
négy gyertyát gyújtsanak az oltárokon.

— Társasköri közgyűlés. A »Csáktor
nyái Társaskör« legutóbb tartott rendkívüli 
közgyűlésének határozatából f. hó 28 án 
(jövő szombaton) délután 6 órakor ujabbi 
rendkívüli közgyűlést tart. Tárgysorozat: 
Végleges határozathozatal a Társaskör to
vábbi fennállása, illetve szünetelése tárgyá
ban. Az elnökség részéről kéretnek a kör t. 
tagjai, hogy a közgyűlésen lehetőleg teljes 
számban megjelenni szíveskedjenek. Csák
tornya, 1916. október hó 18-án. Az elnökség.

— Kukoricarekvirálás. Az e tárgyban 
Zalaegerszegen tartott értekezleten Árvay 
Lajos alispán az alábbiakban közölte a nála 
megjelent főszolgabirákkal a visszatartható 
kukoricaszükségletek mértékét: Házi és gaz
dasági szükségletek címén annyit lehet visz- 
szatartani, mint amennyi kukorica rendes 
viszonyok közt ilyen célra ezen a vidéken 
rendszerint szükséges. A vetőmagszükséglet 
megállapításánál a termelő 1—1 holdra csak 
annyit vehet számításba, mint amennyit ott 
ekkora területre felhasználni szokás. Az ál
latállomány szükségletének megállapításánál 
csak a gazda rendes állatlétszáma vehető 
számba. Állati takarmányozás céljaira első
sorban a termelőnek az a kukoricakészlete 
veendő számításba, mely kellően be nem 
érett és hosszabb ideig el nem taríbató.

—  Postatarifa. Előrelátható volt, hogy 
az uj postatarifa sok zavart íog okozni. 
Természetes, hogy sok bélyegcsonkítás törté
nik abból az okból, hogy részint nem tudja 
valaki az uj bélyegilletéket, részint megfe 
ledkezik erről, amikor a leveleket íelbéíyegzi. 
Sok kellemetlenség támadt ebből kifolyólag, 
mert a postahivatalok megleletezték azokat 
a leveleket, amelyeket bélyegcsonkítással 
kézbesítettek. Miután ez az amúgy is meg
drágult postatarifa mellett a közönség túl 
ságos megadóztatása s ménytánytalan meg- 
terheltetése lenne, lépések történtek a ke
reskedelmi és iparkamarák részéről, mely
nek eredményekép intézkedés történt a pos
tavezérigazgatóság részéről, hogy az életbe
léptetés első hónapjában a posta senkit sem 
fog megbírságolni és csak a bélyegkülömbö- 
zetet kéri a föladóktól. A kereskedők szá
mára pedig külön levelezőlapokat fognak 
ivekben kiadni, hogy nyomtatványaikat rá 
alkalmazhassák. Tájékozásúl egyben közöl
jük, hogy a képps lev. lapokra 10 filléres 
bélyeg ragasztandó.

—  Vadgesztenye gyűjtése. A Vörös- 
Kereszt Egyesület azzal a felhívással fordult 
a magyar társadalomhoz, hogy a vadgeszte
nyéket gyűjtse össze és adja át a Vörös- 
Kereszt egylet helybeli fiókjainak, illetve 
választmányainak. Az egyesület ezt a felhí
vását most megismétli és nagyon kéri a 
magyar társadalom minden rétegét, hogy ezt 
a kérését teljesítse is, mert ez a kicsinynek 
látszó dolog valójában nagyfontosságú. A 
Vadgesztenye Főgyüjtőhelye megtalálta a 
módját annak, hogy a vadgesztenyékből a 
káros anyagokat kivonja s ezáltal legalább 
részben elejét vegye a mindjobban mutat
kozó állateleség hiánynak. A mai háború 
sikeres megvívása nagyon sokban attól is 
függ, hogy tudjuk a küzdelem gazdasági ré
szét lefolytatni. A földre lehullt és ott el
pusztuló vadgesztenye tömegek a mai viszo
nyok között pótolhatatlan gazdasági veszte
séget jelentenek reánk nézve. Különösen

kéri a Vörös-Kereszt egyesület a hazafias 
magyar tanítóságot arra, hogy egy-egy dél
utánon vonuljon ki összes növendékeivel 
olyan helyekre, a hol vsdgesztenyefák van
nak, gyűjtse össze a már lehullt anyagot és 
azt szolgáltassa be az ottani Vörös-Kereszt 
egyleti fióknak. Ezt a kérelmet természete
sen mi a magunk részéről is a legmelegeb
ben ajánljuk az illetékesek figyelmébe, mert 
Csáktornyán vadgesztenye bőven terem. A 
gyermekek szedik is, de csak mulatságból s 
hogy vele játsszanak.

— A háború. Ünnepe van a magyar 
hadseregnek és a nemzetnek. Az oláhok 6 
heti itt grasszálás után kitakarodtak az or
szágból. Oktober 18 ika óta már egy szál 
oláh sincs az ország területén: dicstelen sze
replésük után kiverték őket vitéz honvé- 
deink 8 a német hadsereg dicső csapatai. 
Szomorú emlékeket hagytak maguk után, 
mert rablás, erőszak, gyújtogatás és gyilkos
ság hirdeti rövid itt tartózkodásukat; de 
majd nekik is üt az óra. Visszajár a köl
csön ! Majd búsásan visszafizetik ezt nekik 
hős fiaink az ő földjükön. A gyalázatos á- 
ruló bőségesen lakot összes bűneiért! Az 
oláhok veresége kihatással van az orosz 
frontra is. A Kárpátokban javul a helyze
tünk. Dornavatra alatt és KirlibabáDá! nagy 
vereséget szenvedtek az oroszok. Itt a sebe
sülteken és halottakon kívül több mint 1000 
foglyot vesztettek. így jártak Wolhyniában 
is a Narajowka mentén, ahol 38 orosz tisz
tet és 2250 közlegényt fogtak el és 12 gép
fegyvert zsákmányoltak Tersztyáns2ky ve
zérezredes bajor és magyar osztrák csapa
tai. — Az antánt küzdelmei Monasztirért i9 
hiábavalók. A Somme mentén is pusztul a 
francia ёз angol, anélkül, hogy bármi sikert 
elérhetne. A legrokonszenvesebb szerepe van 
a világháborúban Konstantin görög király
nak, aki férfiasán védi országa semlegessé
gét s ellenáll a legperfidebb erőszakosságok
nak, melyek Venizelosz és az antánt részé
ről érik.

— Különös véletlen. Nem régen a KISS bank
házba Budapesten egy asszony jött be és a 20565 
számot kérte. Mikor kérdezték tőle, miért épen 
ezen számot kéri, mondá, hogy 6 65 ben május 
20-án született. Ezen sorsjegyet tényleg 600.000 
koronával sorsolták ki. Azóta igen sokan külde
nek be fontos napokat, mint születési-, házassági-, 
halálozási- dátumokat KISS KÁROLY ES TÁRSA 
banknak, Budapest Kossüth Lajos utca 13., hol 
aztán az illető számra eső sorsjegyet kiválasztják 
és megküldik. Tanácsos az október 27-én kezdődő 
osztálysorsjáték első osztályához fontos dátumot 
KISS bankháznak beküldeni és megírni, hogy e- 
gész sorsjegyet óhnjt-e 12.— К-ért, vagy felet 
6 — к -ért, vagy negyedet 3.— К-ért, vagy nyol
cadót 1.50 К-ért. A megfelelő sorsjegyet azonnal 
elküldik.

— Az árpagyb'ngy forgalomba hozatala 
és maximálása. Az előállított árpagyöngyöt 
a min. rend. értelmében kizárólag csak a 
Haditermény R. t. utján hozható forgalomba. 
A készletben lévő árpagyöngy okt. 31-ig a 
maximált áron értékesíthető. A finom árpa
gyöngy maximált ára métermázsánkénl 105, 
a közönséges árpagyöngyre és törmelékre 
nézve 72 K. Az árak szeptember 16 án 
léptek életbe. Aki a jelen rendelet valame
lyik rendelkezését megszegi, vagy akörül 
közreműködik, kihágást követ el és 6 hóna
pig terjedhető elzárással és 2000 Kig ter
jedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

— A Hadsegéfyezá Hivatal fényképkiál 
litása október 21 én nyílott meg. Az erre vo 
natkozó plakátok a napokban jelentek meg 
Budapest utcáin, melyek hirdetik hogy

a kiállításra gyönyörű kollekciók éikez- 
tek, többek között a honvédelmi minis- 
teriumból, a Kriegsarchivból, Szurmay altá
bornagytól, Hoffmann altábornagytól, a 10. 
hadtesttől és sok magánkiállítótól. A kiállí
tás védnökei Károly István és József főher
cegek, elnökei gróf Tisza István, báró Hazai 
Samu és gróf Andrássy Gyula, akik szemé
lyesen nyitották meg a kiválóan érdekes 
kiállítást.

— Olvasnivalót a sebesült katonáknak-
Az újonnan épült nagykanizsai katonai kó r 
háznak égető szüksége lenne alkalmas ol
vasmányra a paciensei részére. Tapasztalat
ból tudjuk, mit jelent a néha hónapokig 
fekvő betegek részére az alkalmas és szó
rakoztató vagy tanulságos olvasmány és 
mily mohón és köszönettel fogadják azok, 
az olvasásnak eddig ismeretlen élvezetét. 
Sok ember csak a katonaságnál tanult meg 
írni és olvasni, mások munkával lefolyó 
életükben vagy nem tudtak időt szakítani 
olvasáshoz, vagy megfelelő olvasmányhoz 
nem jutottak, így kétszeresen hiánypótló 
segélyt nyújtunk ilyeneknek, ha megfelelő 
olvasmányhoz juttatjuk. Ép ezért a kórház
parancsnokság megkéri lapunk olvasóközön
ségét is, hogy bárminemű alkalmas magyar, 
német, esetleg horvát vagy lót nyelven irt 
olvasmányt ingyen rendelkezésére bocsájtani 
szíveskedjék. A küldemények a cs. és kir. 
katonai állomásparancsnoksághoz Nagykani
zsára küldendők be.

— AZ EST tudósítói a nagy események szín
helyein. Megalapítása óta azt az elvet követte 
AZ EST, hogy a közérdekű eseményekről csak 
saját megbízható tudósítói gárdájának jelentéseit 
közölte s ha valahol nagyobb esemény adódott, 
kitűnő munkatársait nyomban a helyszínére kül
dötte. A legújabb eseményeknél is ott vannak 
munkatársai. Adorján Andor a hadüzenet utolsó 
pillanatáig Bukarestben teljesítette hivatását, úgy 
hogy már csak menekölővonaton érkezett haza; 
itt megírta nagy feltűnést kellő cikkeit a román 
hadüzenet előzményeiről s nyomban Szófiába uta
zott. Onnan küldi tudósításait bolgár szövetsége
seink harctéri ёз diplomáciai eseményeiről. A lap 
más munkatársai is utón vannak. Fényes László 
Erdélyt járja, hogy kitűnő tollával megírja honta
lanná vált testvéreink megrázó sorsát, Kéri Pál 
a hadaink nyomában szintén a román harctéren 
tartózkodik, Faragó Miklós pedig a délvidéki me
gyéket járja, hogy az ottani eseményekről tudó
sítsa AZ ESTET. A román háborúról tehát csak
úgy mint eddig, minden világeseményről AZ EST 
az egész európai sajtót megelőző híreket fog kö
zölni.

/  .............— — in w
11 Nagy megtakarítás !!

Üzleteknek, gyáraknak malmoknak és 
gazdaságoknak.

A létező legjobb ée legtartósabb

PAPIRSPÁRGÁT
Csom agolásra 2, 2'/r  3 és 4 rom. vastagságban 

kgként К 3-60, 100 kg. К 340*-. 
Postacsom agokhoz kgként К 4 20, 100 kg. К 400*—. 
Szőlőkötőzéshez (2 és 21/, mm.) kgként К 3 50,

100 kg. К 340*—.
Zeékzsinegnek 4 mm-esből vágva és kötegelve kg.- 

ként К 3 60, 100 kg. К 350 -  árban azállitja 
pécsi raktáraiból utánvéttel a

Pécsi Kereskedelmi és Iparbank R. T. 
áruosztálya Pécs.

ő kgnál kevesebb nem kdldhető.
Papirkőtalek. 3 - 5

Elism erő nyilatkozatok.

Nagyobb rendeléseknél engedm ény.
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Izmed pobeglih erdeljcov veksa stran se vre seli nazaj vu svoj dom. 
Bozja kastiga bude se hitro dovrsila nad rumunjom. - Znanost je nad- 
vladala nase neprijatelje. - Medjimurci se na bojnom polju dobro vojuju 
i lepe pesme piseju. - Rusi su biti bili vu Bukovini. - Na taljanskom 

bojnom polju se dobro drziju nasi seregi.

M  stojimo na bojnom poljn?
(M . J .)  Glavna sivár je bila vu prol

iim tijednu na bojnom polju, da izőistimo 
Erdélja od potepenih rumunjov. Naga metla 
je dobro delala, ar su rumunji svigdi reti
re rati morali. I к а к ! ? — Так, da niti nesu 
imeli tuliko vremena, da bi si gtuke, muni- 
cije ili pak 2ive2a sobom odnesti mogli.

Pri Bragáovi su lak jako biti bili, da 
au komaj pobegnuti mogli. Skorom su nagi 
i nemgki geregi célú rumunjsku vojsku po- 
lovili. Ovdi je glavna 2eljezniCka pruga prék 
Predeala, koja vu Rumunjsku vodi. Та pruga 
je vu nagoj ruki.

Moremo reCi, da za tjeden dni niti je
den vojnik nebude vu Erdélju. Vezda je 
vre vu Erdélju izmed dotepenih rumunjskih 
geregov samo tuliko i to samo na rumunj- 
skoj granici, koliko trebaju za se, da vekgi 
fleregi s njihovom pomoCjom pobeői moré
ja , drugaC bi je nagi i nemgki geregi sve 
polovili.

Oni erdeljski stanovniki, koji su morali 
svoj dom i svoje bi2e ostaviti, budu vezda 
nazaj ee povratili. Vlada je vre naredbu iz- 
dala, kojih möstah stanovniki moreju dimo 
iti. Da se nebi natiskavali na Zeljeznici, как 
ae je pri pobégu pripetilo, budu izseljeniki 
samo po odredjenim putu i vremenu dimo 
putuvati mogli.

Hvalja budi Bogu, da tarn driimo, da 
erdéljci opet moreju nazaj. To smo proro- 
kuvali pred öest lijednih, gda su rumunji 
vu Erdélj vdrli.

Так se je pripetilo, как smo rekli. Vez
da pak dodajemo к torou, da budu nagi i 
nemgki vojniki za nekoliko lijednih do glav- 
nog varaga Rumunjske, Bukaresta dodli. I 
to bude se pripetilo. Onda bude Bo2ja kag 
tiga zvrgena nad rumunjom. Ov narod bu 
de izgnbil svojega kralja i svoju slobodu, 
bude pod jarem drugih narodov dogel i tr- 
pel bude zbog njihovih vodjah, koji mu nesu 
dali Skole i obrazovanje.

Malo se slobodno premigljavamo, kaj 
ßkole i gkolovanje hasniju puku, gda vidimo 
prepast srbov, Crnogorcov, pak rumunjov, 
koji su zaostali narodi bez srea i bez dobre

pameti i razuma. Kak je velika razlika med 
megjárom i medjimurcom, pak prama ovim 
med srbom, rusom, ili rumunjom! A to se 
sve gkolam mora zahvaljiti. Pak za to svaki 
narod i svako selo je sreéoo, koje dobre 
gkole i dobre navuCiteije im a! Da nas nisu 
nagi neprijatelji nadvladati mogli, to uagim 
gkolam moremo zahvaliti, ar su nagu voju- 
juCi decu na ljubav domovine, na kulturu, 
pak na znanost navfiili. To je istina, da 
nesu gtuki, pak bajoneti nadvladali céli Se
reg nagih neprijateljev, nego domoljubav, 
hrabrost i znanost nagih sinov, kaj su gkole 
posadile vu sree i vu glavu nagih sinov.

Gda vidimo, da nema medjimurca koj 
nebi novine Citál i gda si premislimo, da 
takov mali puk, как je medjimurski, vre 
33 letah dugo ne samo izdrSava svoje no
vine, nego vu nje i pige svoje popévke i 
druge Clanake, onda se s tem i Stimati mo
remo. Ovo iepo svojstvo su medjimurci od 
njihovog negdagnjeg gospodina i njihovog 
vodje, plemenitoga grofa Zrinyija MikloSa 
herbali, koj ne samo na bojnom polju svo- 
jom sabljom, nego gda je mir bil i svojom 
perom i znanostjom pokazal, как je treba 
domovinu sluÉiti. Odvetki njegovih vitezih, 
vezda iivuCi medjimurci, как to vu svakim 
broju nagih novinah Citati moremo, iz boj* 
nog polja nam poSiljaju svoje lepe pésme, 
iz kojih se iskre kaSeju njihove poboSnosti 
i domoljubavi. Ovi nagi vérni, dobri i hrabri 
vitézi, gda se ne vojuju, pero si zemeju vu 
ruke, pak svoje lepe miseli napigeju svojim, 
doma ostalim decam, Senam i poznancim 
vu nage novine. Svigdar se nage sree raz- 
veseli, gda nam iz tabora pogta üst i pésme 
donese od nagih vojujuöih sinov. S nami 
drZiju takaj i nagi susedi slovenci i horváti, 
koji su takaj odvetki negdagnjih vojnikov 
Zrinyijevih. Bog jim daj svim skupa lépi 
napredek vu taboru i daj Bog, da se svi 
vu zdravju nazaj dimo povrneju к svojim 
fam ilijam !

Na ruskim bojnom polju smo takaj 
opet lépő napreduvali vu proglim tijednu. 
Так su oslabili rusi, da su vre nagi geregi 
poCeli mogli navalu proti neprijatelju. Pri 
Bukovini su nage i nemSke Cete dvé navale

zdigle proti rusu. Jednu pri Kirlibaba, drugu 
pri Smotrec zvanom mestu. Pri obedvéma 
mestih su nadvladali neprijatelja i vnogo 
vojnikov odzeli od njih.

Taljani su svojom velikom silóm opet 
probali, da bi kaj od nas odzeti mogli. Na- 
dih je vezda na taljanskim frontu menje, 
ar smo vu Erdélj morali jeden dél nagih 
vojnikov odpeljati proti rumunju. Ako nebi 
morali to vCiniti, vezda bi vre taljan do 
kraja bit bil. Bude se i to dogodilo S njim, 
gda budemo s rumunjom gotovi. Nagi se 
vezda samo braniju i Cuvaju nage granice. 
Sestnajst velikih geregov je na nas postal 
taljan vn proglim tijednu. Ali, kajti nikaj 
nije mogel dostignuti, vezda je opet zaos- 
tavil svoju navalu.

Vu Francuzkoj francuz, pak englezza- 
badava próba, da bi nemgke gerege nadvla- 
dal. Nemei se tak dräiju, da vre ovi nepri
jatelji neznaju, kaj bi zapoCeli. Ono, kaj je 
od njih nemec odzel, neda nazaj. NemSki 
geregi jako spametno vojuju. Sparaju svo- 
jim i vojniki, ali s tem vige kvara delaju 
neprijatelju. Tuliko francuzov je vre pogi- 
nulo vu boju, da francuz vre nemre nőve 
vojnike vn tabor poslati. A nemec рак ima 
vu svojih kasarnih jog dosta takvih vojni
kov, koji jog nésu bili vu boju.

Najnovegi glasi su sledeői:
Vu Bukovini je  rus 1 5  ga oktobra opel 

1800 zarobljenikov i 9 maginastih pugkah, 
pak vnogo mrtvih izgubil vu bilki.

Rumunji svigdi ostavljaju nage graníce. 
Nagi i nemgki vojniki za njimi idu. Tábor 
s rumunjom bude iz Erdélja vu Rumunjs
ku premegéen. Rumunj se za hitra pomoé 
moli pri rusu, ali ov mu nemre pomoéi, 
ar i sam nuca svoje vojnike. Vodjurumuj- 
ske vojske, generala Avareskua budu odti- 
rali, a na meeto njega bude rumunjski kralj 
Ferdinand glavno zapovedniötvo prekvaelo, 
ali poljeg njega budu ruski generáli mu 
navuke davali, pak oni komanderali.

Vq Francuzkoj su progli tijeden stra* 
hovito krvave bitke bile. Broj mrtvih se jo 
nezna, ali írancuzi pak englezi su tak ve- 
like zgubiCke imeli, da vre dugo nemre Pri 
njim tábor dr2ati.
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Sveta Anna.
Bilo je to godine 1864 kad je meni 

pater Sigfried Sporn, Benediktinac u Solnog- 
radu, a poslie, kad je preáel a niemaCki vi- 
teáki red (Deutscher Ritterorden) bivdi ple- 
banuö u Ormuáu (Friedau) u Stajerskoj, 
jednom prilikom razlagal ime svete Jane i 
to tak zabavno, da sam si ja olovkom nje- 
govo pripoviedanje bilieáil, koje biljeáke i 
danas posiedujem, pák jer znam, da je i u 
Medjimurju puno áenah i dievojkah toga 
imena, koje siegurno neznadu, как je sveta 
Anna sveticom postala, nakanil sam to ovde 
pripoviedati.

U Austriji je najvide áenah i dievojkah 
imenom Anna krSCeno. PuCko brojenje godine 
1900. godine je pokazalo, jedan milijun se- 
dam sto i osamdeset i dvie jezere áenah i 
dievojkah imenom Anna, a зато  jedan mili
jun dest sto peldeset i dvie jezere Marijah. 
Anda je 3to i tridesel jezer vide Janah nego 
Marijah bilo.

Ime Anna je áidovskoga izvora, izpe- 
lano iz »Channah,« kaj bi po horvatski 
znamenuvalo Boája miljenica, ugodna, otmi- 
ena. Tako se je nazivala, kako je poznato 
i áena Joakimova, kojemu je poslie osem- 
najst godiänjega zakonskog staliäa tekar ro- 
dila kfier Mariju, mater naäega ZveliCitelja, 
Sina Boájega.

VeC u prvoj dobi krdCanstva je legenda 
о Anni i njezinom muáu Joakimu puno pri- 
poviedala, ali ipák zato je dugó vriemena 
prodlo, dók joj je cirkva na Cast oltáré pos- 
tavljala. Stoprv u tretjem slolietju su se 
njoj na Ca9 t komponuvale piesme, a cesar 
Justinian bil je prvi, koj je na njezinu us- 
pomenu, godine 550. dal u Konstantinno 
pelu sazidati cirkvu Za njezin imendan bil 
je u dvanajstom stoletju po cirkvi 26. Ju 
lius odredjen, kaj i danas obstoji.

Rudari u Saksonskoj imadu svetu Annu 
za svoju patronu, a to veC od poCetka sri- 
ednjegvieka, a jód i danas je sveta Jana 
u Austriji patrona stolarov, koji njezin imen- 
dán 26-ga Juliuda svetkuju. Njoj na Cast 
nazvani varadinec »Annaberg« sa cirkvom 
svete Jane, bil je velikog prodCenja miesto, 
kamo su к Janinomu dohadjali prodCenjari 
od svih stranah, как pri nas к Mariji bis- 
tricki ili к presveti krvi u Ludbregu. Nje- 
zino podtovanje se je u narodu na hitroma 
razprostrlo i veC koncem petnajstog stolietja 
bila je u jednakoj Casti sa svojom kCerju, 
Marijom, materom ZveliCitelja, te se je bez- 
griedno zaCetje i na nju protezalo. Pariáki 
theologiCki fakultat se je godine 1497. izra- 
zil na sliedeCi naCin: »Mi se moramo nad 
bedastoCom onih Coditi, koji о bezgriednom| 
zaCetju svete Anne dvoje.« U isto vrieme 
je Anna postala »samotrojna,« to jest за 
preCistom dievicom i dietetom Jezudom kakti 
tretja pri umietnom prikazivanju roda uzeta 
po umetnicima, bilo na kipu malanjem, ili 
na pilju klesanjem; tako sa Marijom i ma
lim Jezudem u naruCaju, ili sa Marijom, 
koja Jezuda u naruCaju drái. Ovak je niemaCki 
malar Albrecht Dürer u svojoj poboánoj na- 
ravi puno se bavil sa prikazivanjem svete 
Jane u troje. Ali i talijanski majetor Leon
hard da Vinci i dpanjolski Murillo su za 
malanje svetu Annu kakti »trojnu« radobirali.

Kako je reCeno, u Niemdkoj zemlji je 
sveta Anna bila visoko podtuvana. Sakson- 
ski kurfürat Friederik mudri, je sa svojega 
putovanja poPalättini donesel jednogaprsta 
svete Jane, kojega je kapelici svojeda grada

Csáktornya, 1916. 22-ga oktobra.

prikazal, takodjer je da! novce sa kipom 
svete Jane kovati. Zvonovisu bili na njezi- 
no ime krdfieni i за napisom: »Pomozi trojna 
sveta Anna.«

íz svietske poviesti se vidi, da su se 
mnoge áenske osobe iz vladalaCkih kuCah 
imenom Anna nazivale, tako Anna Boleyn, 
druga áena engleskoga kralja Henrika VIII. 
Anna Cleve, Cetvrta Zen a toga istoga kralja. 
Anna Stuart, kei englezkog kralja Jakoba 
II. Anna austrijanska, áena francezkog Lju- 
devita XIII ga. I dvie ruske carice su nosile 
ime Anna.

Izmedju princezah habsburáke kuCe 
hoCu ovde joS napomenuti magjarskoga kralja 
Ladislava kCer Annu, koja je sa Ferdinan- 
dom I ga, vnukom cesara Maximilians I ga, 
u hiáni zakón stupila, a poslie smrti svojega 
brata Ljudevita, u bitki pri Mohacsu (1526. 
godine), je magjarske i Ceske dráave к habs- 
burákoj kuCi pripojila.

Ali je tu i jedna Anna muákoga spola . 
Anna de Montmorency, onaj glasoviti junak 
i mardal francuzki, koj je bil godine 1525. 
kod Pavije potuCen i zarobljen.

Spomendam svete Jane se posvuda 26- 
ga Julija obsluáava, po nekojih miestih da- 
paCe sveCano. Malo je toplicah, gde se u 
lietu od svih stranah ljudi sastaju, a da se 
nebi na Janino Janin ples obdráaval, na 
kojem su mnogi pari se spoznali i verige 
za áivot skovali.

I tako sam ja  to sve u Cast svim Ja- 
nicam izpisal, pak im áelim, da se na svoj 
imendan u zdravlju i veselju najdu, te se 
veseleC i mene siete.

Em. Koltay.

Iz Srbije.
(Sala)

Dragi moji medjimurci, A na poldan careku 2upu 
Как. mi je  pri duSi, I mesa komadöek,
Da ja  ovde moram hranit A onda ее oblezujem 
Srbijanske vuSi. Kakti kranjski табек.

Svaki den pomalo puSim Za veöerju vu se vlejem • 
Lutoga cigarja, Have, ili 6aja,
Koj mi grlo i íeludec I tak ti ja , vidiá, íivim
Как nevolja para. Bez konca i kraja.

Drajera si ▼ pipu zgnjeöem, Dok рак legnem, kaj bi prespal 
Doma, il na putu, Vu sredini kmice,
Pak ga skurim, как sto vragov, MiSi glodju, vuSi grozu,
Za jednu minutu. Plaziju stenice.

V jutro kavu si poidroknem, A1 to теп е  как soldata, 
ZbriSem 6obe malo, Ran niSt neienira,
I komisa si pogriznem, Ja  zaspim, pak ISpo senjam, 
Ci ga kaj ostalo. Da mi banda igra.

V jutro sko6im kakti zajec 
I beZim do lonca,
Zgrabim kavu i tak iivim  
Bez kraja i konca.

Vu Srbiji K ozar F erencz
medjimurski sin.

Krvna kupelj vu Parajdu.
Kratko vréme su kraljuvali rumunji vu 

Erdélju i sad veC s krvavom glavum beáiju 
nazad vu svoju domovinu samo puno menje, 
как jih je sim dodlo, Strahovitno bedtijalno 
su se svigdi sponadali kam su dodli, najmre 
pak vu Parajd zvanim lépim varadu, odkud 
su 8vi nadi odidli i samo jako atari ili pak 
jako mladi su ostalt doma, koji su mogli 
na to raCunati, da je neprijatelj nebude ban
tuval. Séri starci, stare mamice, mladi defied 
i od deset lét mlajde риске su зато  pofie- 
kalé neprijatelja. Nemilostivno su se spona- 
Sali rumunji, kad su vu varad i okolne ob-

fiine ulazili. Mufiili i bilisusvakoga, koj jim 
je vu ruke dodel, spuSkum, botom, aabljum 
i epesnicami. Trli, vutigali, robili i klali su, 
kad bu  pobefiti morali. To je áalostna pov- 
jesi par tijednom, doklam su rumunji vu 
Erdélju bili.

Jeden sedemdesetSest lél spestreljenom 
nogum i spotrtom rukum starec je pové- 
dal vu dpitalu, kam su ga nadi spravili.

— Strahovitno je bilo, pofiéi je pové> 
dati starec, né su to ljudi na bo£ji kip 
etvorjeni, neg pravi krvoloki. Boáé moj, kaj 
su sve delali? Robili, vuáigali, na smrt mu- 
Cili i nazadnje poklali su narada, deco, fen* 
eke, starce sjednom reCjom svakoga, koj je  
doma ostal.

PoCelo pak se je tak, kad je glas dó
déi, da rumunji su veC né dalko, prebub- 
njali su, da svi od sedemnajst lét do pet- 
deset odmah naj ostaviju varaäa, takodjer 
mlade рисе i áenske. Veliki pl&fi je bil, ali 
morali su oditi. Samo mi nekoji smo ostali 
doma. Так smo mislili, ako sve ponudimo 
neprijatelju, onda nas nebude bantuval.

— Strahoma smo Cekali, ali né dugó. 
Drugi dan svelikom krikom i kletvom dodli 
su rumunji i odmah su poCeli robili. Od 
vezda poCemdi tak smo bili, как suáoikl. 
Zadiiji dan je to bil za nas. Jerbo rumunj- 
ski neznamo, spuékinim tudom su nas bili 
svrho toga. Zenske ravno tak, как i stare 
muákarce. Bez svakoga zroka, spesnicum su 
nas po obrazu tukli rumunjski vojniki. Is 
stana sve su nam vun shitali i sve su na 
male falaCke zdrobili. Bez plaCa i bez réfii 
smo morali to sve gledati i terpeti. Vu ob- 
Cini ostajuCe muákarce sve su polovili i 
skorbaCi tirali pred sobom, neznamo kam. 
Za ove smo potlam veC nikaj né fiuli. Brs- 
Cas vu bliánji dumi sve eu je poklali.

— Mi, koji smo doma ostali pokorno 
smo terpeli sve i stiha prosili Boga, naj naa 
obrani. Dodla je i ta vura. MinuCi tjeden 
vCetrtek sbliza smo Culi pokati Stoke i pras- 
kati pudke. Rumunji na to jod bolje su odiv- 
ljeli. Iz hiá né smo ufali vun. Poleg velike 
uzbune znali smo, da nádi né su vefi dalko. 
V petek pred poldan se je poCel pravi pé
kéi. Olahi, как divje zvéri su se navalili 
na nas.

Javkanje, deCinji kriC i plaC se je Си! 
od svih tranih. Od hiáe, do hiáe su hodili 
tolvaji sve su porobili, sve su vunidtili. Si- 
romadko decu na banganéte prebodjene su 
oo9ili po vulicah. Kakva áalost i tuga nam 
je to bila. to sréfimi povedati uéje mofii

— Ja sem ravno na dvoru pometal, 
kad je orijadki Cernjak doletel vu dvor. Pud- 
ku je na mene naperil i ónak je idei proti 
meni. Obedvé ruke sem skup skljufiil i onak 
sem ga prosil:

— Naj te me bantuvati, najte me stre- 
liti. Bog vám naplati to.

— Sad je s obedvemi rukami sdigel 
pudku i vudril me je po ruki. Vu ovim hipu 
i strelil me je bedtijalec. Strahovitno bol 
sem fiutil i skup sem opal. Tam pred hi£- 
nim pragom sem leáal na pol mrtev. Vide 
rumunjov je dodlo vu dvor, od kojih sera 
za par kaplih vode prosil. Niti jeden mi je 
né dal, na mesto vode pofieli su me ritati. 
Na zadnje dodli su dva rumunji i как falat 
dréva su me hitili na kola. Prijeli su me 
za preetreljeno nogu i za nju su me pofieli 
nacokavati. Odpelali su me doskradnje hiáe 
i tarn su me doli hitili, как psa. Так sem 
leáal do nedelje vu strahovitni boli bez vode. 
Vnedelju su me nadli magjarski honvédi,



koji eu mi svesali raoe i odpeljali aobom sebi. Taj »albumin« je otvoril konje. Zaoe- vekSu pomoC dali Romaniji. Néga niéeea 
na vesalitte, odooad рак sím vu Spital. mito je samo to, da mlado kitjice i lislje toliko, da pomalem nebi se ponucalo i p0(.

Kad su ga popitali, ali zna, koga nikaj ne Skodi konjom i как to znamo s roSilo. Ruske Serege рак tak vodiju, uajmre 
iv e  su zaklali, ovak je odgovorii: listjom vu vise mestah hraniu íivinu. Ne pák Bruszilov, da je moramo pomalem zam-

— Samo za ooe budem povedal za Skodi pák üstje sa  to, jerbo vu listju néga leti. Pet i pol mesecov tak smo semleli ruake
kője oCivestno zuam. Zaklali su Cseresnyés otrova, tojest *albumina.€ Serege, da su denes vec jako tiho na frontu.
Sandora i njegvu genu, Duffla Mózesa, íen u Konji samo od gacije koru nesmeju Car vec néma vu ladici pornoc za Roma-
i njihove troje male dece. Jedno döte je brdati. niu. S jednom réójom — néma. РоппсзЦ
stopram vu Sestim mesecu bilo. Mrtvu su — Dva h ilja d a  frankov vu koko&i. su ruske regimente. S rnmunjskim kraljom 
naSli Csóka Juci dovicu s Cetirojom decum. Imamo takvu pripovest, vu kojoj se pripo- Pak se drugi mesec budemo spominali svrüo 
Za ove oCivestno znam, da su je zmercvarili. Veda, da i takve kokoSi su, koje cekine zne- sudbine Rumunje. Ferdinand bude isel za 
Ali vnogo jih je, za koje ja neznam. eeju svaki dan. Nafrancuzkim — taijanskom — Petrom!

Poleg staroga Ie2i jeden trinajst lét star hataru izbilja se je to pripetilo. Na harmi- — O besen i ru s i. Teinesvarsski sol- 
deCec, dvaput prepiCeni, takodjer iz Parajda. ciji jeden prefrigani finánc spazil je jeduu daCki sud, poleg Statáriuma na galge je od- 
Takodjer je strahovitne dogodjaje povédal. miadu gensko, koja na ruki koSaru je imala sudil tri ruse po imenom Jelislratov Ivan 
Ravno tak je povédal i Kovasznai Ferenc j jako je nemirna bila, doklam je né red Korovdekov Vázéi i Zsurovlov Vazul. Svi 
honvéd. doSel na nju. Kad je finánc popital geneku, tri su pri uas zarobljeni bili. ZagreSili pak

— Pet sto koraCajov dalko od Parajda da kaj nese prék granice vu koSari, odgo- Зц et$m, da su vu Debrecenu jednu dovicu
je stala naäa kompánia. Dobro smo vidli vorila je da jednu peCenu kokoS, jejce i| zaklali i porobili. Taj beStijalni posel taki 
vu varaSinec. Zu lasi su natezali rumunji grozdje ima vu koSari. KoSaru je odkrila, «g je on dan vun ziSel i rusc su prijeli 
ienske i né dalko od nas su je sprepikali. da vidi finánc, ali je istinu govorila. Ali finánc koji su to niti né tajili. Pokelidob pak je 
Kad smu vu varaSinec doSli, sveposud smo néje zato finánc, da bi se tak lehko dal vu TemeSvaru Statárium, soldaéki sud od- 
mrtvo decu i mrtve genske vidli. vkaniti. Zdigel je gori kokoS i rezrezal ju 3o je pobrinil, da se bude prepravleno,

NaSi honvédi veC vu Romaniji voju- je. Na veliku éudu sami lépi cekini su se doklam sud mine, jerbo po sudo za dvé 
jeju i sve to dobro búdo noplatili beStijal- iz kokoSi vun zruSili. Ravno jih je dva Vure skonCaju svakoga, яко ga na smrt od- 
nim bandam. Samo naS honvéd néma takvo hiljada bilo, kad su je prebrojili. Так je sudiju. Telegrafirali su po Bali Mihalj vje- 
erdce, da bi decu, géneké i slarce bantuval, stela geneka prék granice preSvercati zlatne gara \ po jednoga grCke vere sveCenika. De- 
Svrho toga diéi honvéda céli svét. peneze. Peneze i vnogo vrédnu kokoS su likvenSi zadnjo noö pred sudom sknp au

-------------  njoj zeli, nju pak su vu rest zaprli. bili vu jednoj celli. Svi tri su dobro spali.

SVAKOJAÖKE NOVOSTI. ie,er~ m*el°míaf v n o Í ? c Í ie jLdns!f Vju,ro,ran° 86 je р?Се1 ? d /,га,кга‘коjesen ! mrzei mraz vnogo cveija je zaaiisn. vréme ŐVe jn su A gajge 0dsud,ii. Za dvé
— Koliko k u ru ze  je  m oéi z a d e r -  f1*!® p,Mjf leo a , su. 7na  ̂ lakod|er predl vure potlam su je obesili. Svi tri su se 

i a t i ?  Zemeljskih poslov minister odredil lavde, как drugda. Na Ledvenom morju pak trdo dr2a|j j sva|jj pfgd^kak je pcd galge 
je, koliko kuruze je emeli za hi2ne i za ,veC pred dvemi tjedm su spazili takve püce, do§e]t samo toliko je rekel: Prostite.
gospodarske posle zadrZati. Zj dru2mu, za do- tak «diiu^da'ov^ptij ce* nim  no- Stoosemdeset soldatov je vun zrukovalo
mate, koji su prehiti i za robljenike jednako ™ *na”c' tak vel,JU- da ove pl,ce nam no j 0vi eu obkoiili galge. Prvi je bil Jelistra-
po pravi pravici je treba preraCunati, dakie «„H liin i P »trnu i Rnmnniati ,ov ' on ie nai ^u*e 4ivel Sve skupa je
samo toliko, koliko ove popravici ide. Svigdi — Na sudb m i Petrovi. Rumunjski 1 trajalo. Pred poldan ob pol
se mora DreraCunati koliko ie eosoodar kra|J do vezda )ako se je tukel po prsah. , ' .*7. . } , ,. ,. . . ,
“onucaí vu m S  Vremé5; и  ferne za se je zaufai vu evője rumunje, ali za d™ f  8U ' e do" zeh 1 na clDtot 
obitelj i za givinu. Za givinu samo toliko je kratke dva meseca ravno je tarn, gde je Pe- p ;
smeti raéunati, koliko célo gospodarstvo zah- ler blI> kad íe Cekal * Cekal Pom°ö od an' Kd] 8U za9lu2,l,’ to su dob,h
téva, tojest koliko givine je drgal gazdi vu *anla> lak du8° Je Cekal, doklam je vun se -------------
mirnim vreinenu. Kuruzni obrok konjem prekupicnul iz Srbie. Na Ferdinand kralja ГГ Л T 7 F  N O V O fi \ $
samo onda smeti dati, ako je to izvanredno raVD0 lakva »udbina Ceka, ako antant mu ujz^ lvv v v v t a  .
potrébno, naprimer kad se kobila ogrebi i r,ebude hitro vei ku pomoö poslal, barem
to samo s velikim áparanjom i ako si je 00 í°^ * vezda misli, da Romania nebude P j.J I so h sOÍU.
gazda né dosta jeCmena i zobi zastavil ili na takov P«1 dobte, как je Belgium i Srbija
prebavil za ov cilj. Vu takvim mestu, gde Zakaj si to misli? Misli si to zato, da an- Та primorska zemlja, Salandra minister
su n.ti vu mirnim vremenu né konje s ku- tant nebude to dopustil. Sva si kamenata, Taljanski vodja,

«0М ^ Ьт\ПгЬпГ«к HS8d j<í "é SmetL Za Гн' , KV " am?nUje t0’ da anta,lt nebude VnogogaTunaka. v f c m u la ^ S .govnato marhutakodjer samu vu izvanred- dopustil? Morebiti je antant moguée vekdu
nim pologaju je smeti kuruzu zastaviti ili pomoC dati Romaniji? Englezia, Francuzka Vnogo mlado télo Sada se zahvalil 
kupiti, ako gospodar néma dosta posejih, iTaijan^ka niti blizuRomanije neinoredojti,vu Si ovdi poéiva, Njegvom Veliöanstvu
tikvih, repe, zelene krme ili pak néga paőe. Macc doniju moreju Cete spraviti, aii to toliko £08a je vmorila Neje v stcm̂ ^
llladin i samo na takov naCin je emeli ku- vala Romaniji, как nam goriCka voda. No, Granala nemlla Prav,cu Bo â J
ruzu dati, ako némamo tuska. Za svinje tu- skorom smo pozabili, da tarn je jo§ i ruaki Te visoki bregi, Daj о dobri Bo/.e
liku kuruze se slobodno raéuna, kalikó uu- orsag, koj je izbilja vu susedstvim i как Как su jako grdi, Brfe toga mira.
camo vu takvim vremenu, kad paSe ili pak nam zemljopis кайе, izbilja je vu takvom Koji su bléjani Kaj bu vnoga majka
druge hrane néga. Za krmeti toliko je slo- polo2aju, da more pomoC dati Romaniji. 0d magjarske krvi. Vidla svoga sina.

Í Í m e n H S  kUlÍk° 96 Íe VU mÍrnÍm DakIe Zakaj neda? V“ ErdélÍ DÍÍe dal P°- Taljanska vera Vnoga majka sinavrem.nu zrmno. т 0 С} po)eg t0ga fletno su naái vitézi réz- Oj nesreCna bila, Vnoga sestra brau
Kuruzu vu naäi varmegjiji sveposud pravu napravili sa rumunji, ali néje dal Koja iz Magjarskom Vnoga deca mala

bodu rekvirirali. niti vu Dobruditu, odkud su vu Bulgariu ételi B°ja si zaéela. Tu2nog svoga otca
— Od g a c ije  ko ra  z a  g ifta  ko n je . vudrili da prék mrtve Bulgarije, do Sarrail MigUI gi vu sebi Majöica lublena

Na bojnom polju viäeput su zpazili, da konji generala dojdeju. To mest0 dobiti’ Molite se BogUt
ebe tetejű i tak 9e sponaSaju, как da bi je Dakie zakaj su rusi né dali pomoC vu Al da mora§ za nje Da vam nabum ostal
flto otvoril. Dugó vremena nö su mogli pre- Dobrudii? Jerbo po pravici dali su, ali samo ^uda 8lav brojiti Vu tudjem orsagu
poznati od Cesa je to, nazadnje su pozve- jeden vojni sbor. Ali niti to je né Cista ruska ir я ... . _ rtntyihPn
dili da od toga dojde taj beleg na konje, pomoC bila, jerbo jedna d iv irja  srbov je Da^nemrecTobiuf Po dann i noli,
jerbo gacijmu koru hrdaju. Od poCetka so bila med njimi. Zakaj i gde je zaostala ruska Za mal Cas buä moral Jezu§ i Marija,
kouji tak nemirni, tak se sponaéaju, как da pomoC? Na to su dva odgovorili: ali su né I odvut oditi. Naj mi bu v pomoéi.
bi koliku imali, pripeti ee i to, da zadnje ételi dati, ali pak su né imali. Opet i to
noge öieto aa trdiju, naj viseput pak je anamo, da Rominia néje zato ee pustila vu ^abadav s. prosil Nadalje vam nemrem
konj pogmul. Previzitérali eu gaciju i tak boj, da samo ostane i da ju Rusija nebi Pr4atelje> nnZh moram’pod zrak
•u znaäli, da kora 166 procentov jako moC- bila podvuCavala. Ako sve skupa preraCu- 7' nemrai“ ., , , gla(i
noga, tak avanoga »albumin« otrova ima vu na.no to vidimo, da Rusija néje moguCna Zpumt STOje iel,e /rakoplanom stau.
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Do pet kilometrov 
Vu visini bili,
I sa talijanoin
V lufin bója biti.

Ka bojnom polju. Kranjecz Ferenc
vormajster iz Muracsánya.

— Vu 6rdilju, Fletno napredujeju 
naáe Cete vu Erdélju. Jod na jednim malim 
falaCku slojiju neprijateljske Cete, ali ovoga 
falaCka buderao za Саз poCistili. Vu vide 
mestah prék klanjcov su veC pretirali ru- 
munje. Romani sami veliju vu slu2beui pri- 
javi, da veC okolo Predeala Irajaju bitke. 
Mi pák znamo, da su nádi veC Predeala 
zadobili. Rumunji vu naj vekdi uzbuni re- 
tiréraju i ravno poleg toga nádi jih vnogo 
poloviju i postrélaju. Denes veC moremo 
reCti, da Erdélja su nádi i nemdki vojniki 
poöistili od neprijalelja, jerbo samo na jed- 
nim vuskim falatu stojiju m*njde rumunj- 
ske Cete.

Na drugim romanskim frontu vu Dob- 
rud2i i kre Danaja polo2aj je stalen. Zane- 
mito je to, da rumunjske novine vu veliki 
uzbuni su i jako zahtévaju pomoC od ru- 
sov i kak pideju, ako rusi hitro nebudo po
moC dali Romaniji, onda Romania vu hujdi 
poloZaj dojde, как je Srbia.

— fcrd inand vu B raeeovt. Jeden 
plebanud je povédal kakov 2 ivot je bil vu 
Brassovi, kad su rumunji bili tarn.

— Od kraja, kad je Continesen bil sol- 
dacki zapovednik vu varadu, néje pre 
zloCesto bilo, jerbo je strogo pazil, da se 
vojniki podteno s ponadaju, ali kad je on 
odidel i jeden major je zel prék odnjega 
slu2bu, sve se je premenilo i dan za dá
nom su robili, vuZigali rumunji, как da bi 
na zapoved bili to delali.

Major je najpredi odredil, da nidCi nes- 
me iz varada vun, koga primeju odmah ga 
doli sterliju. Svaki dan je zloCestedi polo- 
2aj nastal i veC je nidCi né ufal vun na 
vulicu, jerbo odmah su ga vlovili i sreCen 
je bil, ako su ga né kakti dpijona obesili. 
Reda vu varadu néga nikakvoga bilo. Naj- 
mre su vnogo terpele 2enske pred divjemi 
rumunji, jim je nidCi né mogel pomoCi. Kad 
su nadi rumunje pri Nagyszebenu sbili 
onda je stopram dodla nada kálvá
ria. Koga su prijeli, njega su na srart 
stukli.

DerhtuC smo Cekali slobodCinu. Cudno- 
vato je to, da smo pozitivno nikaj néznali 
od nagyszebenske bitke, ali как su se ru
munji sponadali zadnje dane, svi smo znali, 
da magjarski deregi su né veC dalko. Med 
tern toga i to smo pre2iveli, da je rumunj- 
ski kralj Brassovu pohodil. Jako su se к 
tomu prepravlali. Vulice su Cisto dali po- 
mesti i na hi2e rumunjske zastave su na- 
metali. Strogo su zapovedali, da nidCi nes- 
me vun na vulicu, niti genuti se je né smeti 
bilo iz hi2e. Drugi dan pred poldan s veli* 
kom paradum na automobilo s vnogimi ofi* 
ciri dodel je rumunjski kralj vu Brassovu.

Samo jeden dan je bil kralj vu Bras
sovi, jerbo onda su se veC Culi magjarski 
dtuki. Kralj je bitro odputuval. Za njim рак 
taki rumunjski deregi, koji su od serditosti 
nekoji gránát spustili vu varad. Mi pak smo 
rumunjske zastave doli strgali i sve smo je 
skurili, zatem pak smo s magjarskami zas- 
tavami na kinCili hi2e. Vu Brassovi je sad 
mir i red.

— p o to p ü i 8U Bremen ladju. Fran- 
cuzke novine pideju, da jedna englezka ta-

borska ladja storpedom pogodila je Bremen 
nemdku podvodno trgovacku ladju na ame- 
rikanski vodi. Francusi 8 vélik im veseljom 
pideju od toga. Sad nemdki kormán slufl- 
beno je prejavil, da to je velika la2. Bre
men ladja je vn dobrim mesto i za kratko 
vréme vide budemo Culi od nje.

Dakle francuzi opet su se malo zlagali.
— N* rueftfm frontu ее prchftf je- 

eenehi boj. Rousset francuzki brigadérod 
pide, da románom dvoju pomoC treba dati. 
Rumunjom vekde Cete je treba na pomoC 
poslati i vu jednim vremenu Bruszilov ge
neral s célim svojim deregom novo ofTenzi- 
vu mora zapoCeti. Takodjer Sarrail general 
s célom moCjom i s taljanskom pomoCjom 
mora se na bulgarce navalili. Bruszilov i 
Sarrail to posluhnoti moraju, ako hoCemo 
da jesenski boj vu Volhyniji i na lemberski 
liniji se prehiti.

Bo2e m oj! как je lépe navuke moCi 
davati — drugomu.

— Romania pod ruehom zapoved-
jom . Romania besno se sgledava okolo. Od 
jedne strani ju  bulgarci, od druge strani 
pak magjari tedCiju, od tretje strani pak 
sami rusi, vu koje su se tak bete2livo za 
ufala. Rusi su veC vu turskim-ruskim boju 
pokazali, kakvi prijatelji su rusom, kad su 
je jeden lépi falat zemlje posvojili, Sad ni
kaj drugo ne zahtévaju rusi od Rumunje 
neg to, da célo vojnictvo, dtuke, ladje, fes 
tunge vu ruske ruke da, jerbo samo tak 
ji budo dalje pomagali. Kaj bude s Roma- 
nije, ako to napravi? Rusi tarn budo od- 
vlekli rumunjske derege, kam sami budo 
dteli, tojest gde je nucali budo. Так budo s 
njimi delali, как srbi koji sveposud vojuje- 
ju, samo vu svoji domovini né. Najvekdi 
prijatelj, najbolje hoCe Romaniu vunidtiti. 
Romani stopram sad su se prebudili i kle- 
CuC prosiju ruskoga cara, da naj не nap- 
ravi to s njimi, jerbo koj néma oru2je vu 
rukab, on se nemore braniti.

— 6nglezi t zoeebni mirdrueima. 
Jeden englezki major vu orsackim spravid- 
Cu popital je ministra, ali jod tak stvarsto- 
ji, da nebudo s nemei zosebni mir napra- 
vili, neg svakim neprijateljom zoseb.

Minister na pitanje ovak je odgovoril:
— Nebudem vam nikaj povedal, ali 

smo se savezniki od toga spominali, ali né.
Opet su drugo pitanje postavili minist- 

ru, ali je to istina, da Englezia samosvrho 
toga tira dale bója, da Rusiju brani.

Na ovu pitanja velika larma je nastala 
i minister opet je tak odgovoril:

— Rekel sem veC, da od toga nikaj 
nebudem povedal, najmre pak od toga né, 
ali budo rusi zosebni mir sklopili s nepri
jateljom, ali né. Od toga vre glas mi budo 
dali, ako takvo nakanenje budo imali.

— Rumunji vu petrozeenju. Когся- 
maros Domiter trombitád néje mogel iz va
rada vun vujti, kad su rumunji drugoC vu 
Petrozsénj vdrli. S kril se je, ali su ga vlo
vili i pred soldaCki sud postavili. Stém su 
ga krivili, da je dva rumunje doli strelil. 
Drugi dan prebubnjali su, da svi stanovniki 
na pijacu se moraju ziti.

Popriliki tristo stanovnika se je zidlo 
na pijacu, kad su rumunji Koresmaros Do 
mitra dopelali. Na pijacu dugog stola su 
nastavili, okolo su se seli rumunjski ofleiri 
i za deset minut veC su izrekli suda. Kores
marod Domitra na kuglju su odsudili i taki 
эй ga skonCali. Vu klodterski vrt su ga od- 
peljali, narodu pak su zapovedali, da se

poklekne. Korcsraaroflu su oCi dteli aavesati 
i zapovedali su mo, naj se obrne od naroda.

— Najtemi oCi svezati —  zakrlCai je 
Koresmaros, — odsudili ste me, strebte me.

Vu drugi minuti sprodile su se fleet 
puflke i Koresmaros mrtev je opal doll. Vu 
vrtu su ga zakopali. Magjarski honvédi sa  
mo potlam krida postavili, na kojem stoji: 
»Ovdi pocivá Korcsmáros Demeter, trom
bitád.«

—  0rltf budo platftf erbebe bojne 
etroéfu. Englezke novine pideju, da antant 
i nadalje odtro se bude sponadal prama 
GrCki kraljevini. Antant, da GrCku Cisto po- 
nizi, posvojil bude grCke arzinale i ako GrCka 
jod i nazadnje nebude dtela napomoC itt 
Srbiji, onda sve grCke harmicije i druge do- 
hodke posvojiju i stém budo plaCali srbske 
bojne strodke.

Antant tak se sponada vu GrCkim, как 
i vu onim orsagu, kojega je soru2 jem pod- 
jarmil. VeC je nikaj né dosta antsntu. Vu 
Pirensu csemdeset jezer írancuzkoga voj- 
nika stoji, kojim je cilj vu Athen ulaziti. 
Tzbilja Kondtantin kralj slavno se drdi i 
rajdi sve pretrpi, neg bi svojega puka na 
mesaro poslal. Kondtantin rajdi sve da, samo 
grCke vojnike neda. NeCe, da njegov narod 
krv preléva, za jedno ladlivo réC.

Denes veC sve posud antant kraljuje 
vu GrCkim i ako kaj hoCe, onda ultimátuma 
podle, da za dvajsti Cetiri vure to i to mora 
biti. Mali or9 ag mora posluhnoti, jerbo po
moCi si nemre. Istina, da jod i denes s lé- 
pimi reCmi hoCeju GrCku dobiti vu boj, ali 
muder kralj Kondtantin niti Cuti neCe od 
toga.

— 7 4 3  pUzérov. Ferency László lef- 
tiuant 82-ga sékeljskoga regimenta káplár 
je bil, kad je jedno oko pri Sant Martino 
sgubil majuda 31-ga po noCi. Na patroli je  
bil mladi i mali káplár svojim eugoro, kad 
su granati как de2 dj cureli okolo njega. 
Jeden je Cisto blizu poCil vu peCinu i tak 
je peCinu rezhitil, как jedno grudo zemlje. 
Letelő je kamenje, как tuCa i svi su ple- 
zérani opali doli. Kad je mali káplár malo 
ksebi dodel, videl je, da célo télo vu jedni 
krvi mu je. Svelikoín mukum vu velikim 
ognju odvlekel se je na svezalidCe. Onda je 
veC désnti okú né imel. VeC su onda tam 
prebrojili, da dvésto lehkedi i Ceterdeset i 
tri tedkih plezerov ima. Ne su mislili, da 
vu 2 ivlenju ostane, ali itak su ga vu Lai
bach poslali, gde su ga operérali. Mlado telő 
preobladalo je strahovitne muke i tak su 
ga vu Pedtu poslali, gde su 743 plezérov 
prebrojili na njegovim telő. Stopram decem- 
bra meseca bude mladi Clovek maturu de
lel. Zaslu2 il je sreberno medaliu.

Kalman brat veC drugo leto je na boj
nom polju, tretji brat Béla pak je od 1915- 
ga leta vu ruskim suáanstvi. Mati njegva 
pak je iz Erdélja svojom dvanajet lét stft- 
rom puckum dvé sto dece oslobodila od 
rumunjov.

—- ftamloetfvcn boj bude. Bruszilov 
ruski general pred jednim novinarom je 
tak rekel, da jod dugó vremena bude boj 
trajal i puoo nemilostivnede bude, как je  
do vexda bil. Так véli, da antant nesme 
predi doli deti oru2 je, doklam centralne őr
sege nebude Cisto vunidtil. Bruszilov jako 
se zaufal vu francuze, za koje veli, da su 
puno vite2 kedi, как su englezi. Za engleze 
tak veli, da su takvi soldati, kakvi su vu 
knjigah na papír namalani.
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koji sn mi svezali rane i odpeijali sobom 
na vesalitte, odonod pák sím vu flpitil.

Kad su ga popitali, ali zna, koga 
ave su zaklali, ovak je odgovoril:

— Samo za one budem povedal za 
kője oCiveatno znam. Zaklali su Cseresnyés 
Sandora i njegvu 2enu, Duffia Mózesa, 2enn 
i njihove troje male dece. Jedno déte je 
atopram vu Sestim mesecu bilo. Mrtvu su 
oaflli Csóka Juci dovicu s Cetirojom decum. 
Za öve oéivestno znam, da su je zmercvarili. 
Ali voogo jih je, za kője ja neznam.

Poleg staroga Ie2i jeden trinajst lét star 
deCec, dvaput prepiceni, takodjer iz Parajda. 
Takodjer je strahovitne dogodjaje povédal. 
Ravno tűk je povédal i Kovasznai Ferenc 
honvéd.

— Pét sto koraCajov dalko od Parajda 
je stala naSa kompánia. Dobro smo vidli 
vu varaSinec. Za lasi su natezali rumunji 
fenake i né daiko od nas su je sprepikali. 
Kad smu vu varaSinec doSii, sveposud smo 
mrtvo decu i mrtve 2enske vidli.

NaSi honvédi véé vu Romaniji voju- 
jeju i sve to dobro bűdo noplatili beétijal* 
nim bandám. Samo naS honvéd néma takvo 
erdce, da bi decu, 2enske i starce bantuval. 
Svrho toga diéi honvéda céli 9Vél.

s v a k o ja Cke  novosti.
— Koliko kuruze je modi zader- 

i a t i ?  Zemeljskih poslov minister odredil 
je, koliko kuruze je smeli za hiSne i za 
gospodarske poale zadrSati. Zi druiinu, za do
n ate , koji su prehi2i i za robljenike jednako 
po pravi pravici je treba preraCunati, dakle 
samo toliko, koiiko öve popravici ide. Svigdi 
se mora preraCunati, koliko je gospodar 
ponucal vu mirnim vremenu za seme, za 
obitelj i za 2ivinu. Za 2ivinu samo toliko je 
emeti raCunati, koliko célo gospodarstvo zah- 
téva, tojest koliko 2ivine je dr2al gazdi vu 
mirnim vremenu Knruzni obrok konjem 
samo onda smeli dati, ako je to izvanredno 
potrébno, naprimer kad se kobila o2rebi i 
to samo s velikim Sparanjom i ako si je 
gazda né dosta jeCmena i zobi zastavil ili 
prebavil za ov cilj. Vu takvim mestu, gde 
su rj.ti vu mirnim vremenu né konje s ku* 
ruzum hranili, niti sad je né smeti. Za ro- 
govnato marhu takodjer samu vu izvanred* 
nim polo2aju je smeli kuruzu zaataviti ill 
kupiti, ako gospodar néma dosta posejth. 
tikvih, repe, zelene krme ili pák néga paSe. 
Mladini samo na takov naCin je smeti ku* 
ruzu dati, ako némamo tuSka. Za svinje tu- 
liku kuruze se slobodno raCuna, koliko uu- 
camo vu takvim vremenu, kad paSe ili pak 
druge hrane néga. Za krmeti tuliko je slo
bodno ponucati, kuJiko se je vu mirnim 
vremenu krmilo.

Kuruzu vu naSi varmegjiji sveposud 
bodu rekvirirali.

— Od gacije kora za gifta konje.
Na bojnom polju viSeput su zpazili, da konji 
ebetezeju i tak se sponaSaju, как da bi je 
Sto otvoril. Dugó vremena né su mogli pre- 
poznati od Cesa je to, nazadnje su pozve- 
dili, da od toga dojde táj beteg na konje, 
jerbo gacijinu korú hrdaju. Od poCetka su 
konji tak nemirni, tak se sponaSaju, как da 
bi koliku imali, pripeti se i to, da zadnje 
noge Cisto za trdiju, uaj viseput рак je 
konj poginul. Previzitérali яц gaciju i tak 
au znadli, da kora 1 66 procentov jako tnoC- 
noga, tak zvanoga »albumin« otrova ima vu

sebi. Taj »albumin« je otvoril konje. Zane- 
mito je samo to, da mlado kitjice i lislje 
nikaj ne dkodi konjom i как to znamo s 
listjom vu vifle mestah braniu 2ivinu. Ne 
dkodi pak listje sa to, jerbo vu listju néga 
otrova, tojest »albumina.«

Konji samo od gacije koru nesmeju 
brdati.

— Dva hiljada frankov vu kokoii. 
Imamo takvu pripovest, vu kojoj se pripo 
veda, da i takve kokoSi su, koje cekine zne* 
seju svaki dan. Na francuzkim — taljanskom 
bataru izbilja se je to pripetilo. Na harmi- 
ciji jeden prefrigani finánc spazil je jednu 
mladu 2ensko, koja na ruki koSaru je imala 
i jako je nemirna bila, doklam je né red 
doáel na nju. Kad je finánc popital 2ensku, 
da kaj nese prék granice vu koäari, odgo- 
vorila je da jednu petenu kokod, jejce ii 
grozdje ima vu kodari. Kodaru je odkriia, 
da vidi finánc, ali je istinu govorila. Ali finánc 
néje zato finánc, da bi se tak lehko dal 
vkaniti. Zdigel je gori kokod i rezrezai ju 
je. Na veliku Cudu sami lépi cekini su se 
iz kokoäi vun zrudili. Ravno jih je dva 
hiljada bilo, kad su je prebrojili. Так je 
dtela 2eneka prék granice predvercati zlatne 
peneze. Peneze i vnogo vrédnu kokod su 
njoj zeli, nju pak su vu redt zaprli.

— Rano bude zima. Rano je dodla 
jesen i mrzel mraz vnogo cvétja je zadudil. 
Male ptice letos su nas takodjer predi os- 
lavile, как drugda. Na Ledvenom morju pak 
veC pred dvemi Ijedni su spazili takve ptice, 
koje samo po zimi se tarn zadráavlaju. Pis- 
moznanci tak veliju, da ove ptice nam no- 
siju zimu.

— Na sudbini Petrovi. Rumunjski 
kralj do vezda jako se je tukel po prsah, 
jako se je zaufal vu svoje rumunje, ali za 
kratke dva meseca ravno je tarn, gde je Pe- 
ler bil, kad je Cekal i Cekal pomoC od an- 
tanta, tak dugo je Cekal, doklam je vun se 
prekupicnul iz Srbie. Na Ferdinand kralja 
ravno takva sudbina Ceka, ako antant mu 
rtebude hitro vel ku pomoC poslal, barem 
on joS i vezda misli, da Romania nebude 
na takov put doSla, как je Belgium i Srbija 
Zakaj si to misli? Misli si to zato, da an
tant nebude to dopustil.

Kaj znamenuje to, da antant nebude 
dopustil? Morebiti je antant moguCe vekäu 
pomoC dati Romaniji? Englezia, Francuzka 
i Taijanska niti blizu Roinanije nemore dojli,vu 
Macedoniju moreju Cete spraviti, ali to toliko 
vala Romaniji, как nam goriCka voda. No, 
зкогигп smo pozabili, da tarn je jo§ i rusk: 
orsag, koj je izbilja vu susedstvim i как 
nam zemljopis ka2e, izbilja je vu takvom 
poloZaju, da more pomoC dati Romaniji. 
Dakle zakaj neda? Vu Érdélj nije dal po
moC, poleg toga fletno su naäi vitézi rez- 
pravu napravili sa rumunji, ali néje dal 
niti vu Dobrud2u, odkud su vu Buigariu ételi 
vudriti, da prék mrtve Bulgarije, do Sarrail 
generala dojdeju.

Dakle zakaj su rusi né dali pomoC vu 
Dobrud2i? Jerbo po pravici dali su, ali samo 
jeden vojni sbor. Ali niti to je né Cista ruska 
pomoC bila, jerbo jedna divizija srbov je 
bila med njimi. Zakaj i gde je zaostala ruska 
pomoC? Na to su dva odgovorili: ali su né 
ételi dati, ali pak su né imali. Opet i to 
znamo, da Rominia néje zato se pustila vu 
boj, da samo ostane i da ju Rusija nebi 
bila podvuCavala. Ako eve skupa preraCu- 
namo lo vidimo, da Rusija nCjc moguCna

vekSu pomoC dati Romaniji. Néga niCesa 
toliko, da pomalem nebi se ponucalo i pot- 
roSilo. Rueke éerege рак tak vodiju, najmre 
pak Bruszilov, da je moramo pomalem zam- 
leti. Pet i pol mesecov tak smo semleli ruske 
Serege, da su denes veC jako tiho na frontu. 
Car veC néma vu ladici pomoC za Roma
n ia  S jednom réCjom — néma. Ponucali 
su ruske regimente. S rnmimjskirn kraljom 
pak se drugi mesec budemo spominali svrho 
sudbine Rumunje. Ferdinand bude idei za 
— Petrom!

— Obeseni rusi. Temesvarsski so!- 
dacki sud, poleg Statáriuma na galge je od- 
sudil tri ruse po imenom Jelislratov Ivan, 
Korovdekov Vazel i Zsurovlov Vazul. Svi 
tri su pri nas zarobljeni bili. Zagreéili pak 
su stém, da su vu Debrecenu jednu dovicu 
zaklali i porobili. Taj beStijalni posel taki 
se je on dan vun ziéel i ruse su prijeli, 
koji su to niti né tajili. Pokehdob pak je 
vu TemeSvaru Statárium, soldaCki sud od- 
mah se je pobrinil, da se bude prepravleno, 
doklam sud mine, jerbo po sudo za dvé 
vure skonCaju svakoga. ako ga na smrt od- 
sudiju. Telegrafirali su po Bali Mihalj vje- 
Sara i po jednoga grCke vere sveCenika De- 
likvenSi zadnjo noC pred sudom sknp su 
bili vu jednoj celli. Svi tri su dobro spali.

Vjutro rano se je poCel sud i za kratko 
vréme sve tri su na galge odsud.li. Za dvé 
vure potlam su je obesili. Svi tri su se 
trdo dr2ali i svaki predi, как je pod galge 
doSel, samo toliko je rekel: Prostite.

Stoosemdeset soldatov je vun zrukovalo 
i ovi su ohkolili galge. Prvi je bil Jelistra- 
tov i on je naj du2e 2ivel. Sve skupa je 
dvajstipet minut trajalo. Pred poldan ob pol 
dvanajsti vuri su je doli zeli i na cintor 
odpelali.

Kaj su za9lu2ili, to 9U dobili.

KAJ JE NOVOGA? 

Pri Isonsoju.
Ta primorska zemlja, 
Sva si kamenata,
Koja si pokrila 
Vnogoga junaka.

Vnogo mlado télo 
Si ovdi poCiva,
Koga je vmorila 
Granata nemila.

Те visoki bregi,
Kak su jako grdi,
Koji su bléjani 
Od magjarske krvi.

Taijanska vera 
Oj nesreöna bila,
Koja iz Magjarskom 
Boja si zaCela.

Misül si vu sebi,
To mesto dobiti,
Al da moraä za nje 
Cuda glav brojiti

VeC ve i sam vidiS, 
Da-nemreC dobiti,
Za mal Cas buä moral 
I odvut oditi.

Zabadav si prosil 
Svoje prijatelje,
Nit oni nemreju 
Zpunit svoje 2elje.

Salandra minister 
Taljanski vodja,
Od velkog miälenja 
VeC mu ga zadosta.

Sada se zahvalil 
Njegvom VeliCanstvu 
Neje v sreu imel 
Pravicu Bo2anjsku.

Daj о dobri Boze 
Br2e toga mira.
Kaj bu vnoga majka 
Vidla svoga sina.

Vnoga majka sina 
Vnoga sestra brata 
Vnoga deca mala 
Tu2nog svoga otca

MajCica lublena 
Molite se Bogu,
Da vam nabum ostal 
Vu tudjem orsagu.

Ar sem v pogibeli 
Po danu i noCi,
Jezuä i Marija,
Naj mi bu v ponaoci.

Nadalje vam nemrem 
PCsmico pisati,
Odmah morara pod zrak 
Zrakoplanom slati.
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Do pet kilometrov 
Vu vieini biti,
I sa talijanoin
V luftu bója biti.

jía  bojnom polju. K ranjecz F eren c 
vormajster iz Muracsánya.

— Vu e r d i l ju . Fletno napredujeju 
naáe Cete vu Erdélju. Jód oa jednim malim 
falaCku slojiju neprijateljake Cete, ali ovoga 
falaCka budemo za Cas poCistili. Vu vide 
meetah prék klanjcov su veC pretirali ru- 
rnunje. Romani sami veliju vu sluZbeni pri- 
javi, da veC okolo Predeala trajaju bitke. 
Mi pák znamo, da su nádi veC Predeala 
zadobili. Rumunji vu naj vékái uzbuni re- 
tiréraju i ravno poleg toga nádi jih vnogo 
poloviju i postrélaju. Denes veC moremo 
reCti, da Erdélja su nádi i nemdki vojniki 
poCistili od neprijatelja, jerbo samo na jed- 
nim vuskim falatu stojiju menj Se rumunj- 
ske Cete.

Na drugim roman akim frontu vu Dob- 
rudzi i kre Dunaja poloZaj je stalen. Zane- 
mito je to, da rumunjske novine vu veliki 
uzbuni su i jako zahtévaju pomoC od ru- 
sov i 'kak pideju, ako rusi hitro nebudo po
moC dali Romaniji, onda Romania vu hujdi 
poloZaj dojde, как je Srbia.

— fcrdtnand vu Braeeovi. Jeden 
plebanud je povCdal kakov Zivot je bil vu 
Brassovi, kad su rumunji bili tarn.

— Od kraja, kad je Continesen bil sol- 
daCki zapovednik vu varadu, néje pre 
zloCesto bilo, jerbo je strogo pazil, da se 
vojniki podteno s ponadaju, ali kad je on 
odidel i jeden major je zel prék odnjega 
sluZbu, sve se je premenilo i dan za dá
nom su robili, vuZigali rumunji, как da bi 
na zapoved bili to delali.

Major je najpredi odredil, da nidCi nes* 
me iz varada vun, koga primeju odmah ga 
doli sterliju. Svaki dan je zloCestedi polo- 
Zaj nastal i veC je nidCi né ufal vun na 
vulicu, jerbo odmah su ga vlovili i sreCen 
je bil, ako su ga né kakti dpijona obesili. 
Reda vu varadu néga nikakvoga bilo. Naj- 
mre su vnogo terpele Zenske pred divjemi 
rumunji, jim je nidCi né mogel pomoCi. Kad 
su nadi rumunje pri Nagyszebenu sbili 
onda je stopram dodla nada kálvá
ria. Koga su prijeli, njega su na smrt 
stukli.

DerhtuC emo Cekali slobodCinu. Cudno- 
vato je to, da smo pozitivno nikaj néznali 
od nagyszebenske bitke, ali как su se ru
munji sponadali zadnje dane, svi smo znali, 
da magjarski Seregi su uö veC dalko. Med 
tern toga i to smo preZiveli, da je rumunj- 
aki kralj Brassovu pohodil. Jako su se к 
tomu prepravlali. Vulice su Cisto dali po* 
mesti i na hiZe rumunjske zastave su na- 
metali. Strogo su zapovedali, da nidCi nes- 
me vun na vulicu, niti genuti se je né smeti 
bilo iz hiZe. Drugi dan pred poidan s veli- 
kom paradum na automobilo s vnogimi ofi- 
ciri dodel je rumunjski kralj vu Brassovu.

Samo jeden dan je bil kralj vu Bras
sovi, jerbo onda su se veC Culi magjarski 
ätuki. Kralj je bitro odputuval. Za njim рак 
taki rumunjski deregi, koji su od serditoati 
nekoji gránát spustili vu varad. Mi pak smo 
rumunjske zastave doli strgali i sve smo je 
skurili, zatem pak smo s magjarskami zas- 
tavami na kinCili hiZe. Vu Brassovi je sad 
mir i red

— potoptU 8U Bremen Udju. Fran
coké novine pideju, da jedna englezka ta-i

borska ladja storpedom pogodila je Bremen 
nemdku podvodno trgovacku ladju na ame- 
rikanski vodi. Francuzi s velikim veseljom 
pideju od toga. Sad nemdki kormán slufl- 
beno je prejavi), da to je velika laz. Bre
men ladja je vu dobrim mesto i za kratko 
vrérne vide budemo Culi od nje.

Dakle francuzi opet su se malo zlagali.
— N* ruekim fVontu ее prebítí je- 

eeneftt boj. Rousset francuzki brigadérod 
pide, da románom dvoju pomoC treba dati. 
Rumunjom vekde Cete je treba na pomoC 
poslati i vu jednim vremenu Bruezilov ge
neral s célim svojim deregom novo offenzi- 
vu mora zapoCeti. Takodjer Sarrail general 
s célom moCjom i s taljanskom pomoCjom 
mora se na bulgarce navaliti. Bruszilov i 
Sarrail to posluhnoti moraju, ako hoCemo 
da jesenski boj vu Volhyniji i na lemberski 
liniji se prehiti.

BoZe m oj! как je lépe navuke moCi 
davati — drugomu.

— Romania pod ruehom zapoved-
jom . Romania besno se sgledava okolo. Od 
jedne strani ju bulgarci, od druge strani 
pak magjari tedCiju, od tretje strani pak 
sami rusi, vu koje su se tak beteZlivo za 
ufala. Rusi su veC vu turskim-ruskim boju 
pokazali, kakvi prijatelji su rusom, kad su 
je jeden lépi falat zemlje posvojili, Sad ni
kaj drugo ne zahtévaju rusi od Rumunje 
neg to, da célo vojniCtvo, Stuke, ladje, fes 
tunge vu ruske ruke da, jerbo samo tak 
ji budo dalje pomagali. Kaj bude s Roma- 
nije, ako to napravi? Rusi tam budo od- 
vlekli rumunjske Serege, kam sami budo 
dteli, tojest gde je nucali budo. Так budo s 
njimi delali, как srbi koji sveposud vojuje- 
ju, samo vu svoji domovini né. Najvekdi 
prijatelj, najbolje hoCe Romaniu vunidliti. 
Romani stopram sad su se prebudili i kle- 
CuC prosiju ruskoga cara, da naj ne nap- 
ravi to s njimi, jerbo koj néma oruZje vu 
rukab, on se nemore braniti.

— 6nglezt t zoeebni mirerueima. 
Jeden englezki major vu orsaCkim spravid- 
Cu popital je ministra, ali jód tak stvarsto- 
ji, da nebudo s nemei zosebni mir napra- 
vili, neg svakim neprijateljom zoseb.

Minister na pitanje ovak je odgovoril:
— Nebudem vám nikaj povedal, ali 

smo se savezniki od toga spominali, ali né.
Opet su drugo pitanje posta vili minist- 

ru, ali je to istina, da Eoglezia samosvrbo 
toga tira dale bója, da Rusiju brani.

Na ovu pitanja velika larma je nastala 
i minister opet je lak odgovoril:

— Rekel эет veC, da od toga nikaj 
nebudem povedal, najmre pak od toga né, 
ali budo rusi zosebni mir sklopili s nepri
jateljom, ali né. Od tóga vre glas mi budo 
dali, ako takvo nakanenje budo imali.

— Rumunji vu petrozeenju. Korcs- 
maros Domiter trombitád néje mogel iz va
rada vun vujti, kad su rumunji drugoC vu 
Petrozsénj vdrli. S kril se je, ali su ga vlo
vili i pred soldaCki sud postavili. Stém su 
ga krivili, da je dva rumunje dőli strelil. 
Drugi dan prebubnjali su, da svi stanovniki 
na pijacu se moraju ziti.

Popriliki tristo stanovnika se je zidlo 
na pijacu, kad su rumunji Korcsmaros Do 
mitra dopelali. Na pijacu dugog stola su 
nastavili, okolo su se seli rumunjski oficiri 
i za deset minut veC su izrekli suda. Korcs
marod Domitra na kuglju su odsudili i taki 
su ga skonCali. Vu klodterski vrt su ga od- 
peljali, narodu pak su zapovedali, da se

poklekne. Korcsmarodu au óéi ételi zaveiati 
i sapovedali au то , naj ae obrne od naroda.

— Naj térni oCi svezati — zakriCai ja  
Korcsmaros, — odsudili ate т е , atrelite m a

Vu drugi rainuti sproZile au ae fleet 
pudke i Korcsmaros mrtev je opal doli. Vu 
vrtu su ga zakopali. Magjarski honvédi su 
т о  potlam kriZa postavili, na kojem stoji: 
»Ovdi pocivá Korcsmáros Demeter, trom
bitád.«

— 0rki budo ptatili erhöhe böjtié
etroékc. Englezke novine pideju, da antant 
i nadalje odtro se bude sponadal prama 
GrCki kraljevini. Antant, da GrCku Cisto po- 
nizi, posvojil bude grCke arzinale i ako GrCka 
jód i nazadnje nebude dtela napomoC itt 
Srbiji, onda sve grCke harmicije i druge do- 
hodke posvojiju i stém budo plaCali srbske 
boj ne strodke.

Antant tak se sponada vu GrCkim, как 
i vu onim orsagu, kojega je soru2jem pod- 
jarmil. VeC je nikaj né dosta antantu. Vu 
Pirensu csemdeset jezer francuzkoga voj- 
nika stoji, kojim je cilj vu Athen nlaziti. 
Izbilja Kondtantin kralj slavno se drZi i 
rajdi sve pretrpi, neg bi svojega puka na 
mesaro poslal. Kondtantin rajdi sve da, samo 
grCke vojnike neda. NeCe, da njegov narod 
krv preléva, za jedno laZlivo réC.

Denes veC sve posud antant kraljuje 
vu GrCkim i ako kaj hoCe, onda ultimátuma 
podle, da za dvajsti Cetiri vure to i to mora 
biti. Mali or9ag mora posluhnoti, jerbo po
moCi si nemre. Istina, da jód i denes s lé- 
pimi reCmi hoCeju GrCku dobiti vu boj, ali 
muder kralj Kondtantin niti Cuti neCe od 
toga.

— 7 4 3  p lczirov. Ferency László lei- 
tinant 82-ga sékeljskoga regimenta káplár 
je bil, kad je jedno oko pri Sant Martino 
sgubil majuda 31-ga po noci. Na patroli je  
bil mladi i mali káplár svojim eugoro, kad 
su granati как deZdj cureli okolo njega. 
Jeden je Cisto blizu poCil vu peCinu i tak 
je peCinu rezhitil, как jedno grudo zemlje. 
Letelő je kamenje, как tuCa i svi su ple- 
zérani opali doli. Kad je7 mali káplár malo 
ksebi dodel, videl je,, da célo télo vu jedni 
krvi mu je. Svelikom mukum vu velikim 
ognju odvlekel se je na svezalidCe. Onda je 
veC désnu okú né imel. VeC su onda tam 
prebrojili, da dvésto lehkefli i Ceterdeset i 
tri tedkih plezerov ima. Ne su mislili, da 
vu Zivlenju ostane, ali itak su ga vu Lai
bach poslali, gde su ga operérali. Mlado telő 
preobladalo je strahovitne muke i tak su 
ga vu Pedta poslali, gde su 743 plezérov 
prebrojili na njegovim telő. Stopram decem- 
bra meseca bude mladi Clovek maturu de- 
lal. ZasluZil je sreberno medaliu.

Kalman brat veC drugo leto je na boj
nom polju, tretji brat Béla pak je od 1915- 
ga leta vu ruskim suZanstvi. Mati njegva 
pak je iz Erdélja svojom dvanajst lét ata- 
rom puckum dvé sto dece oslobodila od 
rumunjov.

— fíem íloetlven boj bude. Bruszilov 
ruski general pred jednim novinarom je 
tak rekel, da jód dugó vremena bude boj 
trajal i puoo nemilostivnede bude, как je 
do vexda bil. Так véli, da antant nesme 
predi doli deti oruZje, doklam centralne őr
sege nebude Cisto vunidtil. Bruszilov jako 
se zaufal vu francuze, za koje véli, da su 
puno viteZkedi, как su englezi. Za engleze 
tak véli, da su takvi soldati, kakvi su vu 
knjigah na papir namalani.
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