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Győzünk rendületlenül. К Д "Г« A Cs4ktoraíai T4rsask0r ' ,4lsá*a-
. segélykiáltások: Mentsétek meg legújabb se- A háború drágítását s egyéb romboló

Míg a mi és szövetségeseink legtöbb gítőtársunkat! kihatását, mint sok más intézmény és tár
igyekezete, hogy a harctéren érjünk el si- sadalmi szervezet, a Csáktornyái Társaskör
kereket, addig ellenségeink két téren har* . Minthogy a Somme mellett nem tud- j3 megérezte. A tagok egy részének hábo- 
colnak: a fronton és pattogó szóval a fan* a világgá kürtőit döntést kierőszakolni, ГцЬа való vonulása nemcsak a bevételek 
tázia fellegeiben. S mig mi a tettek mezején az* a jelszót aí^a ki a bőbeszédű anlánt, apasztására vezeteti, de a fenntartó erők 
kitűzött célunkat: a sikeft csaknem mindig ^°8У a döntés a Balkánon lesz. Oroszország csökkenését is maga után vonta. Mi annál 
elérjük, a másik harctéren: a szószátyárko- vesse tartalékait délre, hogy megmentse Ro- érezhetőbb következményekkel járt, mert a 
dás küzdelmében felülkerekedni nem tudunk, mániáf, letiporja a bolgárokat és törököket, Társaskör fenntartása másrészt, a háborúból 
mert nem is akarunk. Ezen a téren mindig állítsa helyre Szerbiát és szakítsa meg egy- kifolyólag, megdrágult tételekkel került szem
övék a győzelem, amelyntk pálmájáról va- ezersrnindenkorra a központi hatalmak ősz- be, melyek fedezetére a megapadt tagok a- 
lószinüleg még akkor sem fognak lemon- ezekötő útját a kelettel. De, úgy látszik, 0- mugy is csekély tagságdíjai elégségesek nem 
dani, amikor puskájuk hallgatagon és ezé- roszország ezt a nagyszabású programmot voltak.
gyenkezve meg fog húzódni a kuckóban. nem képes végrehajtani, mert mostani Mindezeket figyelembe véve, gondos-

Egyelőre — több, mint két évi háború harcvcna,ón vereséget vereség után szenved kodni kellett eszközökről, melyekkel a Tár- 
után — szórakelák tüzlángjával világított Minél gyakoriabbak lesznek keleten és faakör ín ye it kielégíteni s ezzel a Társas- 
harctéri helyzetűk éppen nem ragyogó, sőt nyugaton az eszeveszett dühvel indított tá- ôr bennmaradását biztosítani lehessen, 
sokkal inkább siralmasan sivár. mac)ások és velők egyidejűiig az erős, de c^kLnvai^LsLkörl'

A Somme mellett az angolok és fran- kPP oly eredménytelen támadások az olasz * ^  y Társaskör
ciák újból hatalmas áttörési kísérletezésbe «» " Balkán fronton, annál világosabbá és ... d J  ideieIeDeeen félfüJLtessék Miu-
fogtak és újból súlyos vereséget szenvedtek. vá,'‘ k*M«hintoí ' l  '^  .azonban ez a Társaskör esetleges fel-AmiI «kereket még.s elértek, oly elenyészően mala _n,ég; a leghevesebb megrohanjál 08zlat4s4t is vonhaUa vo|na ul4n a
kevés, hogy semm. arányban sincs az éret- sem lehet leküzdeni, д  Társaskör ágilis és rokonszenves elnökének,
tok hozott véres áldozatokkal. Ebből a tényből á konzekvenciákat le- Kavser Lajos grófi titkárnak, a Társaskör

Az antant ama reménysége, hogy még vonni nem a győzedelmes központi halai- iránt táplált szereteíe s a tagoknak a Tár- 
a tél beállta előtt döntő győzelmet fog a- mák, hanem a harctéren tehetetlen antánt saskörhöz való ragaszkodása újabb injek- 
ratni, mindinkább csökken. A nyugaton szer- dolga. Mi nem tehetünk egyebet, mint to- ciót adott az egyletnek s a Társaskör, na- 
zett keserű kiábrándulásnál nem kisebb a vább küzdeni és tovább győzni mindaddig, gyobb áldozatok árán ugyan, de mégis élet- 
csalódás keleten, ahol szintén már hetek mig az antánt rohamosan elapadó vérfor ben marad, abban a reményben, hogy az 
óta elkeseredett hevességgel támadnak, a fásai végleg bedugulnak és az utána követ- idők és viszonyok jobbrafordultávat a tagok 
nélkül, hogy vereségnél egyéb eredményt kező kijózanodás a viiágnak megadja végre száma szaporodni s ezzel a tagok által ideig
érhetnének el. a békét. lenesen vállalt terhek, ennek arányában,

A csüggedtség Románia leverése miatt ------------- csökkenni fognak.

hogy valóban fájt neki. Ezért adott neki három szik a szövegre, hát csak a dallamot ordítja. Az
Katonáskodás. tize&t, pedig öt forinttal is el tudta volna hallgat- egész helyiséget megtölti az tivegcsörömpölés és

Irta. s  tatni ezt a szegény embert. a színészek lármája és fecsegése.
Most egy nagy társaság lép a kávéházba. A pikkoló ott áll a hadnagy előtt és már a

Farkas, az operaénekes és Csörge, a háziúr Az üvegajtó öt percig nyitva áll, folyton uj és uj kezében a levél, 
fia, négy hétre bevonultak fegyvergyakorlatra. A vendégek tódulnak be rajta, urak és hölgyek. A — Erre mtsgjs kiváncsi vagyok. Vigyázzunk !
második szombaton végre este hót óra tájban ki- nők világos njári ruhákban, hatalmas szalmaka- _  p;zetmél a szavaknál az operaénekes megcsípi 
mehettok a kaszárnyából. Haza siettek, elegáns lapokkal a fejükön. Mindnyájan igen hangosan ne- a barátja karját. Itt valami történik. Feszülten 
polgári ruhájukba öltöztek — hiszen magánéle- vetgélnek, össze-vissza fecsegnek, nem törődve az- g^yelik a rezervisták a magas, karcsú, barnaruhás 
tűkben nem voltak bakák vagy »freiterek« hanem zal a feltűnéssel, amit a kis kávéházban okoznak, hölgyet. Tényleg odamegy hozzá a pikkoló, átadja 
magasabb rangot töltöttek be — megnézték a kis Érdekes társaság; azonnal meg lehet ismerni őket, npki a levelet és valamit súg neki. A nő egyked- 
város varietéjét és tizenegy óra tájban a varieté színházhoz tartozó emberek. уцеп ve?zi át a borítékot és olvasatlanul teszi a
melletti kis kávéházban pihentek meg. Itt ülnek Csörge és Farkas csendesen nézik, hogy a zgebébe.
egyik fülkében, fáradtan nyújtják ki lábaikat, füs- társaság hogyan foglal helyet a kávéház közepén д hadnagy fura arcot vág.
tölnek Ó3 beszélgetnek. Megvizsgálják a nőket, egy pillanat alatt szinte — Olyan, mint Ziehrer, mikor a kisüjját le-

— Egy ilyen hadnagy itt a kisvárosban — levetkőztetik őket és szó nélkül megegyeznek egy vj gta — mondja az operaénekes.
mondta az operaénekes — az egyetlen rendes magas, karcsú, barnaruhás nőben. — Kérlek, ne nézz folyton oda — tanácsolja
ember és ezért mindjárt úristennek képzeli magát Hirtelen a háziúr fia tarkasnak a füiéDo Cgörge __ m^g észre fogja venni,
és meggyötör mindenkit. De az, amit ma tett az- súgja: . . .  .. — Most — nevetett az operaénekes, — most
zal a Bartuschekkel, igazán alávalóság. Százszor — Nézz csak oda, a szemközti abla a. merngk е»бц0 kiköpni, azt se venné észre. Nem
egymásután vezényelte neki: Térdre! Százszor! Dmered? .. ,Лп .. látod, hogyan néz arra a karcsú nőre? Nem is
A gazember. Ott öl a hadnagy, de nem lehet rögtön ri.s- ы  néznj, , ,

— Kérlek, Ziehrernek három nap elölt úgy merni, mert 6 is polgári ruhában van. rapir es Kél perccei később a hadnagy asztaláról egy 
rávágott a kardjával a kezére, hogy a kisujja égé- tinta van elölte, a toll a kezében s ír s . l sörÖ3 „veg esd{ |B nagy robajjal a földre.
szén lelógott. Én különb, n bolondnak tartom. Nem felpillant, feemelked.k és meghayik a magas kar- _  _  Q _
rossz ember, egyszerűen bolond. Épen azért, ami- csn, barnaruhás hölgy e ött. A következő pillanat dékosan dobtB ,e
kor kijózanodott, bocsánatot kért Ziehrer tői é9 a ban megint u\ ő s r 9__r* . ODPra(sneire3 — Farkas int és nevet. Természetesen semmi
szegény ördögnek három tízest ajándékozóit. -  Ez f .f*!.1® „ Ap hoar BauLarten most sem kerüli el most a figyelmét. Odahívja a pikko-— Lári-fári a feljelentéstől félt. biztosan e elejtette már, hogy Baumgarten most ^  ^  koron4l nyo£  a kezébe.
0e ~~ Látod, ezt nem hiszem mon a ]evél1e1, beteszi egy bo- — Mondja csak, úgy e rendszerint a hadnagy
tomi n ag ín  ?ar.aTia azutáne m ríeaz arcát is fi- rítékba, leragasztja és odaszól a pikkedónsk ur jönjtzzal a magas, karcsú növel ide?

rsTse'S b Z ? iá ís z mouTSa" hó^y rabiban megbánt, kómikus'túpVéklt akar én^elni^de nem emlék- Többet nem akart tudni. Megdörzsöli a kezeit:
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A Társaskör válsága általános sajnál
kozást keltett a városban. S ez érthető volt. 
Hiszen a Társaskör egy szerve a város tár
sadalmának, melynek majd félszázados múlt
ja van s ha a viszonyok mostohaságából 
kifolyólag nem fejthetett is ki agilisabb te 
vékenysőget, mégis űrt hagyna maga után 
8 éreztető hiányt jelentene, ha működését 
megszüntetné.

Ép ezért a magunk részéről is örven 
dünk, hogy a Társaskör tagjainak többsége 
arra az álláspontra helyezkedett, hogyha na
gyobb tagságdíjakkal is, de a Társaskört 
fenntartani kell. Mert Csáktornya társaskör 
nélkül el sem képzelhető. Sajnos, hogy a 
Társaskör, dacára a vezetőség lankadatlan 
lelkesítésének, nagyobb dimenziókban nemi 
bontakozhatik ki. Pedig a Társaskör lenne 
hivatva arra, hogy a családi és foglalkozás- 
beii elválasztó érdekek szannálásával a vá j 
ros társadalmát semleges helyen, egy tábor-! 
ban tömörítse s a maga helyiségeiben oly | 
gócpontot teremtsen, melynek üdvös kiha- 
fása úgy anyagi, mint kulturális és nem
zeti viszonylataiban áldásosán érezhető le
gyen Csáktornyán *

Igaz, hogy a Társaskör megerősödésé
nek, felvirágzásának elsősorban a lakásvi
szonyok állanak útjában. A bizonyos mérvű 
tespedő elkedvetlenedésnek s az érdeklődés 
érthető csökkenésének tulajdonképen való 
okait ezekben kell kevernünk. Mégis a na
gyobb tömörülés ezeket az akadályokat is 
legyőzhetné Van Csáktornyán erős polgár
ság, mely tekintet nélkül a foglalkozásokra, 
igen tekintélyes, jelleg nélküli társaskört te
remthetne. S megvalósulhatna a régi idea 
— melyért már annyi szót vesztegetlek: 
egy Polgárikor szervezése, mely Csáktornya 
lakosságát, társadalmi állásra és foglalko
zásra való tekintet nélkül, egy zászló alatt 
tömöríthetné, nagyobb szám mellett, alacso
nyabb tagságdíjakkal, a saját maga épületé
ben, a maga kedves otthonában.

Erre kellene törekedni! Ezt kellene 
megvalósítani! S akkor a megmentett Tár
saskörben egy gócpont alakulna ki Csáktor
nyán, melyet semmiféle disszonánciák fenn

állásában meg nem bolygathatnának s mely
nek falain belül mindenki szórakozást, pi
henést és -kellemes ottbont találna.

A társadalmi érintkezés ezzel kelleme
sebbé lenne s a város belső életének za
vartalan konszolidációja biztosíttatnék.

A d a ko zzu n k  az e le se tt bősök öz
vegyei é s  Árvái javára  f

HadsegélyczŐ H iva ta l főpénz
tá ra , K épvlselőbáz .

K Ü L Ö N F É L É K .

H allga tok*
M os t  n ém a  v a g y o k ,  m e r t  é r z e m  a  v ih a r t .
A k öz el, i s m e r e t l e n  sz á m u m ,
A v é r r e l  p o r z ó ,  m é g  l ek ö t v e  ta r t .
N em  b e s z é l e k ,  c s a k  m a jd , h a  lá t ta m .
N e é p ü l j ö n  e g y  s z ó m  s e  h a z u g s á g b a n .
N e l e g y e n  a z  c s a k  e lk ép z e lt  m e s e ,
H a n em  v e r g ő d ő ,  v é r e s  t e s t  l e g y e n .
Akna, d r ó t , a  t é l  z o r d  h id e g e .

Ott m a jd  b e s z é l e k .  N em . h o g y  i t t h o n  h a l l já k ,  
H a n em , h o g y  a n n a k , ki tű r t , s z e n v e d e t t ,
S z eb b  j ö v ő j é r ő l  m o n d ja k  é n ek e t ,  
í g y  le g a lá b b ,  h a  f o r r ó  v a s s z i lá n k o k  
K i  t u d ja  ? H á th a  é p  b e lém  ta lá ln a k  —
M a ra d  e g y p á r  s z é p , b ú s  m e ló d iá m ,
A h a r c b ó l  h a z a já r ó  ha lk  á b rá n d o k ,
A b ak ák  a ja k á n .

B ezerédy L a jo s .
e . é . ő. Ő rv ez e tő .

—  Halottak napja. Csáktornya közön
sége a halottak emlékezetének szokott mó
don és kegyelettel adózott ez évben is. Min
den síron úgy égtek a gyertyák, akárcsak 
béke idején, amikor bőven volt világító a- 
nyagunk. Csáktornyára nézve tehát hiába 
rendelkezett a hercegprímás, úgy látszik, 
nem ért ide a keze. Csak a katonák sírja 
mutatta a hadiáilapctot. Itt a rendelkezés 
szerint igazán csak egy-egy szál gyertya é- 
gett töméntelen sok virág között, melyekkel 
a sírokat a város közönsége beborította. A 
katonák kegyeletének a tanítóképző intézet 
ifjúsága is hódolt, melynek növendékei gyász
zászló alatt vonultak ki s a síroknál a Szó-

— Persze, igaza van, ha dühös. Ha a nő el 
se olvassa a levelet.

A kacagást, a zajt már nem lehet kitartani. 
Most a kémikusba pezsgős pohárral a kezében, a 
magas nő felé tart. — Az egész társaság feszülten 
figyel — letérdel előtte és kémikus páthosszal 
mondja:

— Mici, pecsételjük meg a barátságunkat 
egy csókkal.

Hirtelen felugrik és megcsókolja a nő arcát. 
Újabb hatalmas kacagás.

A hadnagy élclapokat olvas. Nagyon gyorsan, 
három perc alatt keresztülfut egy lapon és oda
dobja a mellette levő székre. Nemsokára feláll, a 
társasághoz megy, megemeli a kalapját és meg
kérdezi, hogy helyet foglalhat-e.

— Ott — szól a nő hirtelen és hosszú mu
tatóujjával az asztal túlsó végére mutat. A had
nagy engedelmesen odaül, de fura arcot vág.

— Olyan, mint Ziehrer — mondja az ope
raénekes és nem tud betelni a két arc összeha
sonlítása feletti nevetéssel.

A hadnagy nem vesz részt az általános be
szélgetésben.

— Persze, a kémikussal nem veszi fel a 
versenyt.

A háziurfi eltelik részvéttel.
Mindig megújuló kacagás buzdítja a kémi

kust, aki most a magas, karcsú nő mellett ül. A 
hadnagy kissé sápadtabb, mint máskor.

A szinésztársaság fizetni akar. Általános 
sséktologatás, felállás, kalapfeltevés. A zűrzavar

ban a hadnagy közeledik a nőhöz és valamit súg 
a fülébe. A nő homloka összeráncolódik. Nagyon 
hangosan fele li:

— Nem.
Még valamit suttog a hadnagy. A nő boszu- 

san dobbant a lábával, kemény sarkának dobba
nása végigzeng az egész helyiségen és haragos 
arccal teszi hozzá:

— Azért sem ! Nekem nem kell.
Mindnyájan elmennek. A nő a kómikus kar

jába akaszkodik. Ismét nyitva áll néhány percig 
a kávéház üvegajtaja, ismét mindenki a távozó
kat nézi.

A hadnagy nem ment velük Visszaült a fül
kébe. Papír és tinta van előtte. A tollat a kezé
ben tartja, de egy betűt sem ír. Gondolatok nél
kül ül a helyén.

Farkas megszólal:
— Most már nem olyan, mint Ziehrer, ha

nem mint Bartuschek, mikor százszor kellett le
térdelnie.

Farkas és Csörge is távoznak. A hadnagy 
ott marad, benn a fülkében, a tollal a kezében 
és egy sort sem tud írni.

Másnap pedig az egyik közkatona olyan rú
gást kapóit a hadnagytól csizmája orrával a 
gyomra tájékára, hogy ájultan vitték el. És a had
nagy ez alkalommal nem is kért bocsánatot.

zatot énekelték el. Halottak napján d. e. tá
bori gyászmise is volt a temetőben a kato
nák sírjainál. A mise végeztével Kun Lajos 
tábori lelkész a kivonult ép és beteg kato
nákhoz intézett hazafias beszédben megható 
szavakkal emlékezeti meg a hősi halált halt 
bajtársakról.

— Kitüntetés. Lázár Alajos, 20. honv 
gy. ezredbeli szakaszvezetőt, oki. tanítót a 
ceáktornyai tanítóképző intézet volt növen
dékét Ö felsége a király, az ellenséggel 
szemben tanúsított vitéz magatartásáért so
ron kívül zászlóssá léptette elő s a másod- 
osztályú ezüst vítézségi éremmel tüntette 
ki. Lázár Alajos zászlós, mint írtuk, orosz 
fogságba került.

— Halálozás. Fischer Benő tüskeszent- 
györgyi koc3máros, október 29-én 63 éves 
korában Tüskeszentgyörgyön elhunyt. Fischer 

i Benőt két héttel ezelőtt egy vendég, mert a 
'bort tőle megtagadta, megszurta. A vendéget 
letartóztatták, Ó pedig a szúrás áldozata lett. 
Oktober 31-én temették el a perlaki izr te
metőben.

, — Közgyűlés. A Csáktornyái Társaskör
'október 28 án nagy érdeklődés mellett lar- 
I tolta meg Kayser Lajos grófi titkár elnök- 
■lete alatt rendkívüli közgyűlését. A nagy 
számmal megjelent tagok élénk helyeslés 
mellett vették ludomásúl az elnök jelenté
sét, hogy a felemelt tagságdíj mellett bizto
sítva van a Társaskör további fennmaradása. 
A közgyűlés felhatalmazta az elnökségei, hogy 
az ezzel kapcsolatos további intézkedéseket 
tegye mrg. A közgyűlés az elnök éltetésével 
ért véget.

— Hadifogság. Szabó József m. kir' 
honvéd zászlós és Arany János oki. tanító, 
e. é. ö. hadapródjelölt, a Csáktornyái tanító
képző intézet volt növendékei, az északi 
harctéren, szeptember hó 15 én a Capul 
alatti ütközet alkalmával orosz fogságba estek.

— Köszönet a lendvaiaknak. A Csák
tornyái járásban letelepített nagyszámú er
délyi menekült elhelyezése s ellátása nagy 
gondot okozott a Csáktornyái járás vezető
ségének és polgárságának. S hogy a mene
kültek ellátása kívánnivalót nem hagyott 
hátra, Alsólendva tisztelt polgárságának is 
érdemei, mely a szomszéd Muraszerdahelyen 
letelepített menekültek ügyét magáévá téve, 
azok részére 2657 К-t gyűjtött s az azon 
vásárolt ruhaneműt közlük kiosztotta, sőt 
őket állandóan tejjel is ellátta. Ezért a pá
ratlan érdeklődésért és jószívűségért a me
nekültek nevében is hálás köszönetét mond 
az alsólendvai polgártársaknak a Csáktornyái 
járás polgársága.

— Köszönetnyilvánítás. Csemerin Fe
renc drávamagyaródi mezőőr, járandóságá
ból 17 K t küldött a drávacsányi körjegy
zőség utján a Vörös Kereszt Csáktornyái 
fiókegylete javára. Nemkülönben Budapest
ről özv. Spellenbergné úrnőtől a hősök sír
jainak díszítésére 5 К adomány érkezett. 
Mindkét rendbeli adományért köszönetét 
nyilvánítja az elnökség. •

— Kanyaró járvány. Kanyaró járvány 
miatt Kotorban az állami iskola hatóságilag 
bezáratott.

— Adomány. Gold Ferencné úrasszony 
volt szíves az izraelita nőegyletnek 20 ko
ronát adományozni, fogadja ez utón is hálás 
köszönetünket. Az elnökség.

— A köleskása maximálása. Iparválla
latok kizárólag a H T. R. t. által részükre 
e célból eladott kölesmennyiségeket dolgoz
hatják fel köleskásává s csakis a H. T. R. t-



utján hozhatják forgalomba. Ez a rendelke
zés nem vonatkozik annak a kölesmennyi- 
ségnek feldolgozására, melyet valamely fél 
saját házi szükségletére visszatarthatott s 
annak feldolgozására a közs. elöljáróságtól 
őrlési tanúsítványt nyert. A köleskása ma
ximált ára métermázsáüként tiszta súlyra 
,76 80 К — zsák nélkül. A maximált ár 
szept. 18 án lépett éleibe. A kicsinyben való 
árusítás csak ennek az árnak megfeleiöieg 
történhetik s legfeljebb 10%-kal haladhatja 
meg. Az ez ellen vétők is kihágást követ
nek el és büntettetnek.

— A vízmelegítők rekvírálása. A hon 
védelmi minisztérium a vízmelegítők beszol
gáltatására nézve újabb és véglegesen u- 
tolsó terminust tűzött ki. Eszerint a vízme
legítők hadicélokra jövő év február 15 ig 
okvetetlenül szolgáltatandók be anélkül, hogy 
a helyi átvételi bizottságok a beszolgáltatást 
elhalaszthatnák vagy valakit a beszolgálta
tás alól felmenthetnének. A beszoigáltatandó 
vízmelegítők pótlására alkalmas vízmelegí
tők beszerzésének megkönnyítése végett a 
minisztérium közli, hogy a budapesti ház- 
tulajdonosok szövetsége (Budapest, IV. Váczi 
u. 18) hajlandó a hozzá kicserélés végett 
beküldött vörösrézből való vízmelegítőkéi 
hadifémbeváltó helye utján beváltani és ol
csó és jóminőségü pótvizmelegífőkkel a Jog 
rövidebb időn belül kicserélni.

—  Népesedési statisztika. Születtek: 
Horváth Zsuzsanna, Péitl Magdolna, Grábár 
János, Antonovics Ferenc, Alobics Anna, 
Mavrek Teréz, Zserjáv Ignác, Bél Ferenc, 
Berger Szilárd, Katona Erzsébet, Németh 
Julia, Horváth Márton. — Meghaltak: 
Bernát Péter (52 é), Purgár Márton (31 é), 
Jakopovics Antal (22 é), Franzl Vilmos 
(37 é), Tukszár Balázsné (22 é), Szvetecz 
Mária (80 é), Kórus Józsefné (28 é), Vug- 
rinecz József (2 h), Novacsek Teréz (20 é), 
Nyáry Pál (38 é). — Házasságot kötöt
tek: Kostarics Mihály és Lehkecz Anna, 
Givez Alajos és Kolarics Szidónia, Mandl 
Rudolf és Hoffmann Lina, Rajtko Elemér 
és Grünthal Gizella.

—  Ruhát és cipőt az erdélyi menekül
teknek. A belügyminiszter fölhívást intézett 
a törvényhatóságokhoz, hogy az erdélyi me
nekültek részére ruhát és cipőt gyűjtsenek. 
A fölhívás nemcsak a hatóságokhoz, hanem 
főként a társadalomhoz szól, amely eddig 
is megrendült lélekkel, segítségre kész nagy- 
azivüséggel állt Erdély szerencsétlen haj
léktalanjai mellé. Most, mikor a ruha ára 
háromszorosára szökkent, a fészkükből kivert 
erdélyi magyarok a legnélkülözhetetlenebb 
ruhadarabokat sein tudják beszerezni. Nem 
pénzre van itt szükség, hanem ruhára és 
cipőre. Akinek bármilyen elhasznált ruha
darabja, kendője, takarója, lábbelije van, 
adja oda jó3zívvel a tél küszöbén didergő 
erdélyi testvéreinknek. Minden törvényhaló 
Ságban meg fog indulni a társadalmi akció, 
amelynek eredményességében nincs okunk 
kételkedni.

—  Visszatérnek a menekültek. A bel
ügyminiszter táviratilag rendelkezetl az il
letékes hatóságoknál az erdélyi menekültek 
visszatelepítését illetőleg. A rendelet értel
mében a hatóság most összeírja a mene
külteket, akiket három csopprtban szállíta
nak otthonjukba. A három csoportot gyors-, 
személy- és különvonatokon szállítják haza. 
A gyors- és személyvonatok a hivatalos ha
tósági személyeket, a lelkészeket, tanítókat,
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orvosokat, gyógyszerészeket és biliokosokat 
viszik. A menekültek egyelőre Marostorda 
(a régeni felsőjárásig), Udvarhely, Nagykü 
küllő, Kisküküllő, Fogaras (a törc3 vári já 
rásig), Szeben (a Nagyszeben hegységig) és 
Hunyad (a Hátszeg hegységig) vármegye te
rületére költözködhetnek vissza.

— Bárd féle Karácsonyi Album cim alatt 
mint minden esztendőben, úgy az idei karácsonyra 
is egy díszes Albumban összegyűjtve jelenteti meg 
a Bárd Ferencz és Testvére közismert zeneműkiadó 
cég a f. évben népszerűségre jutott kedvelt zene
műveket. Benne lesz az Albumban minden ami 
uj, szép és értékes »Három a kislány« »Csoda
csók«, »Négy a kislány« »A császárné« »A csil
lagkutató« operettekből, továbbá Erkel »Névtelen 
hősök« operájából- 1—1 szép szám, azonkívül 
Nyitányok, Melodrámák és a most népszerű Tán
cok, kupiék, Kabaré dalok, magyar dalok, magyar 
ábrándok és más zongora darabok, valamennyi 
zongorára, részben pedig ének és zongorára. Ezen 
Karácsonyi Album kiadásával hazánk e legelső 
zeneműkiadó cége kedves meglepetést szerez nagy 
vevőközönségének és valósággal ajándékszámba 
megy e gyönyörű Album, tekintve, hogy a 100 ol
dalt tartalmazó kötetben foglalt zeneművek értéke 
egyenként vásárolva 90 korona értéket képvisel, 
mig igy együtt az egész Karácsonyi Album 4 ko
rona, díszkötésben pedig 6 korona. Lapunk olva
sói bizonyára szívesen veszik e Karácsonyi Album 
megjelenéséről szóló hírünket és azon ögyelmez- 
tetésünket, hogy az eredeti Bárd-féle Karácsonyi 
Albumra a kiadócég csakis november végéig fogad 
el megrendeléseket, mivel ez csak annyi példány
ban lesz előállítva, ahány megrendelés arra no
vember 1-ig Budapestre a cég Kossuth Lajos-utca 
4 sz. alatti kiadóhivatalához beérkezik.

—  Az ötödik magyar hadikölcsön. Az
Ötödik magyar hadikölcsön kibocsátására 
vonatkozó munkálatok már folyamatban 
vannak és, mint értesülünk, a hadikölcsön 
nyilvános aláírása közvetlen az osztrák köl
csön nyilvános aláírásának megkezdése után, 
valószínűen november első felében fog meg
történni. A pénzügyminiszter ezúttal is já
radékkötvényeket és pénztárjegyeket fog ki
bocsátani. A járadék típusa, valamint a ki
bocsátási feltételek minden részlete még 
nincs megállapítva. Bankkörökben azonban 
azt beszélik, hogy ezúttal valószínűen uj 
tipus kerül kibocsátásra. A kamatláb és a 
kibocsátási árfolyam valószínűleg a régi ma
rad. Minthogy jelenleg ismét igen nagy tőkék 
vannak felhalmozva a pénzintézeteknél és a 
hadi helyzet is kedvező, kétségtelennek tart
ják, hogy az ötödik kibocsátás is nagy si
kerrel fog járni és az eredmény nem fog 
az eddigiek mögött moradni.

—  Burgonyarekvirálás. A földmivetés 
ügyi minisztériumban már befejeződlek a 
burgonyarekvirálásra vonatkozó előkészítő 
intézkedések, s a földmivelésügyi miniszter
nek a rekvirálást elrendelő rer.delete e hó 
31-én fog a hivatalos lapban megjelenni. E 
szerint a rendelet szerint a rekvirálás azon 
nal megkezdendő lévén, tekintve, hogy no
vember 1 je ünnep, a rekvirálások előrelát
hatólag november 2 án fognak megkezdődni. 
Még mindig érvényben van azonban a kor
mányrendeletnek az az intézkedése, hogy 
az, aki felesleges burgouyakészletét az Or
szágos Közvetítő Irodának e hó 31-éig ön 
ként felajánlja, azért a maxmális árnál 2 
(kettő) koronával, illetőleg a rekvirálási ár
nál 4 (négy) koronával nagyobb árat kap, 
miért Í9, akik a kormányrendelettel biztosí
tott ezen előnyt ki akarják használni, ked
dig jelentsék be eladó burgonyakészleteikel 
a közvetítő irodánál (Budapest, Gerlóczy ulca 
11 . szám).

—  A belügyminiszter e az aprópénz 
hiány. A belügyminiszter körrendeletét in

tézett a törvényhatóságokhoz, amelyben fel
hívja figyelmüket arra, hogy egyes intézmé
nyek és a közönség nemtörődömsége miatt 
a nikkel huszfilléresek beváltása csak igen 
lassan halad, ami arra enged következtetni, 
hogy sok helyen szándékosan elrejtik a nik
kel huszfillérest és részben ez is okozza az 
aprópénz hiányt. Hivatkozva arra a körül
ményre, hogy a közforgalomban a nikkel 
huszfilléreseket csak ez év végéig lehet el
fogadni, a belügyminiszter hatóságok utján 
figyelmezteti az intézményeket és a közön
séget, hogy a birtokukban lévő nikkelpén
zeket az állam más fontosabb érdekei szem
pontjából is igyekezzenek beváltani. A vá
rosi és községi pénztárak és pénzkezelő hi
vatalok külön utasítást kaptak, hogy a hoz
zájuk befolyó nikkel huszfilléreseket az ille
tékes adóhivatalhoz, vagy az Osztrák Magyar 
Bank legközelebbi fiókjához szolgáltassák be. 
A kávéházakat, vendéglőket, mulatóhelyeket 
az alispánoknak, illetőleg a polgármesterek
nek kell hasonló eljárásra buzdílaniok.

—  Olcsóbb lesz a gyógyszer, A gyógy
áruk, melyek a háború alatt rendkívüli mó
don megdrágultak, a Németországgal történt 
tárgyalások eredményekép a közeli jövőben 
jelentékenyen olcsóbbak lesznek.

—  A zsir rekvírálása. A kormány, hogy 
a Z3 ir körül tapasztalható hiányokat meg
szüntesse, a zsirjegyek legközelebb való é- 
letbelépteléséve! foglalkozik. Alighanem az 
ország egész zsirkészlelét rekvirálni fogják 
s ennek következtében a lefoglalt zsírt ha
tósági kezelésbe veszik.

—  A menekültek levelezése és távira
tozása. A belügyminiszter táviratilag értesí
tette Árvay Lajos alispánt, hogy a hadse- 
regföparancsnoksag hozzájárulásával elren
delte, hogy a menekültek hatósági igazolvány 
mellett oly területekre és területekről is tá
viratozhatnak, ahol a magánlávirati forgal
mat beszüntették s levelezéseik nyitva akkor 
is továbbítandók, ha a levetek visszatartása 
elrendeltetett.

—  Utazási kedvezmény a beteg kato
nák hozzátartozóinak. A kereskedelmi mi
niszter értesítette az államvasutakat, hogy 
ez 03ztrák-magyar monarchiában ápolt beteg, 
illetve sebesült katonák hozzátartozóiak a 
beteg meglátogatnál célzó utazásuk alkal
mával 50 százalékos díjmérséklést engedé
lyez. Hozzátartozóknak a szülők, gyermekek, 
feleség é* nőtestvérek tekintetnek.

II N ag y  m e g t a k a r í t á s  I !  
ü z le te k n e k ,  g y á r a k n a k  m a lm o k n a k  é s  

g a z d a s á g o k n a k .

A létező legjobb éa legtartósabb

PAPIRSPÁRGÁT
Csom agolásra 2, 27 ,, 8 és 4 mm. vastagságban 

kgként К 3-50, 100 kg. К 340-—. 
Postacsom agokhoz kgként К 4 20, 100 kg. К 400‘-r-. 
Sző lő kötözéshez (2 és 27 , mm.) kgként К 3 50,

100 kg. К 340 - .
Zsákzsinegnek 4 mm-esbol vágva és kötegelve kg.- 

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

P é c s i K e r e s k e d e lm i  é s  I p a r b a n k  R. T. 
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5 kgnál kevesebb nem küldhető.
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Elism erő nyilatkozatok.
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Rumunji vu skripcu.
Rumunja vre vu svojem orsagu bijeju nasi seregi. - Rumunji su i rusi 
izgubili od 10-ga oktobra40 jezer zarobljenikov i 120 jezer mrtvihvoj- 
nikov. - Bulgari i nemei su od rumunjov odzeli 37 stukov, 47 masinas- 
tih puskah, 300 vagonov puuih s psenicom i 30 millijon litrov petró
leuma. - Rumunjski ministri írancuze, pák ruse prosiju za pomoé. - Rus

neée pomoci rumunju. - Glasi od mira.

KaK stojimo na bojnon poljn? I
(M. J .) Céla Europa vezda na Rumujs- 

ku gledi, da vidi, kaj se tam pripeéa? Ar 
bude vuniátenje célé rumunjske vojske veliki 
zrok tomu, da se tabor dokonéa. ^

I vu proélim tj^ednu su bulgarski i 
nemSki Seregi dalje Vojuvali i bili rurnunjs- 
ke Serege vu DobrudSi. Potlam, как su prev 
zeli Konstanza morskog varaSa, su pobegu- 
juée rumunje prama Crnavodi tirali i ovoga, 
poljeg Dunává Ie2eéega varasa takaj osvo 
jili. Pri tem varaSu je zazidan prek Dunává 
most, Cez kojega 2eljezniéka pruga vodi iz 
glavnog varasa Bukarests do mórja. Vezda 
su i ovu prugu izgubili rumunji. Oni vojniki, 
koji su mogli, su pobegli prek toga mosta, 
a onda s dinamitom ga podrli, da nebi bul- 
garske i nemSke Cete za njimi mogle iti. 
Ov most se je 5 lét dugó zidal i bil je 17 
kilometrov dugi, kajti je ovdi Dunav svoji- 
mi moévarami jako Siroki.

Koji rumunjski Seregi nesu mogli prék 
Dunává, oni su se rezstepli vu svih stra- 
nih vu Dobrud2i, a bulgari, nemei i turéini 
za njimi idu, pák poloviju i postrelaju.

Bitke vu Dobrud2i se vre pribli2avaju 
к svojemu koncu, ali joS trajaju, dók bude 
jeden rnmunjski vojnik vu Dobrud2i.

íz jedne strane vu Dobrud2i, z druge 
slrane pák poljeg Erdélja, ve vre nutri vu 
Rumunjskoj bijeju izdajieu rumunja. Prede- 
al, rumunjski varas, gdé su rumunji vu 
Érdél) najprvic vdrli, je naS. К tomu i druga 
rumunjska mésta, koja kre granice le2iju. 
Ovdi po malen moreju naSi naprej, ar vi- 
soki karpatski bregi prepreCiju naSim Sere 
gom, da bi tak hitro tirati mogli beÉajuéega 
neprijatelja, как na ravnici.

Veliki je bil vu proSlim tijednu rumu- 
njov zgubiéek. Vu dobrud2skih i erdéljskih 
bitkah od 10 ga oktobra izgubili su rumu
nji i ru9Í 40 jezer vojnikov, koji su zarob- 
Ijeni. ViSe, как 120 jezer je mrtvih. Izgubili 
su 37 Stukov, 47 maSinaetih puSkali, 12 
2eljeznickih maSinah i 300 2cljezniékih va
gonov punih s pSenicom; nadalje: 30 milli
jon litrov petróleuma, 27 millijon litrov ben-

zina i drugo svaée3 *, kaj si je rumunjbka 
vojska za se dvé leti skupspravljala za ta
bor. Rumunje je takov strah obzel, da su 
bez pameli be2ali, pák nikaj nisu mogli za 
sobom vuniStiti, da nebi vu neprijateljske 
ruke doSlo.

Rumunjska i ruska vojska je vezda vu 
Dobrud2i na dvé strani vtrgjena. Jedna stran 
je vre prek Ostrova i prek Cukurovo zva* 
nog potoka odbeSala, druga stran pák pri 
TulCa zvanon méstu be2i. Rumunjski Seregi 
se trsiju dostignuti Dunává, a ruski Seregi 
pák morje. To je strahoviten bég, ar jim 
bulgarski, nemSki i turéinski Seregi nedaju 
mira, nego gdé bi se radi nastanili i malo 
se poCinuli, bulgarski i nemSki konjeniki 
jih dostigneju, pák jim niti to nedopustiju, 
da bi se najesti mogli.

Med tern toga naSi vojniki prek kar* 
patskih planinah se pribli2uju prama Bu- 
karestu, glavnomu varaSu Rumunjske. Bu
karest je potvrdjen grad. Za branenje grada 
treba 100 jezer vojnikov. Vu feslungu se 
nahadja pet, Seststo Stukov. I ovi budu dob* 
ri za nas.

Rumunjski ministri vezda be2iju vu 
Francuzku, Taljansku i Rusku, pák tam prcT- 
siju za pomoő. Francuz i Tálján je tak os- 
labil, da ovi nemreju niti jednoga vojnika 
na pomoé njim dati. Rus je takaj vnogo 
vojnikov izgubil, ali za to bi ipák mogel 
dati pomoé rumunjom. Da njim neda viSe 
pomoéi, tomu je zrok, da su ga rumunji 
vkanili. Rumunji su rekli, da oni vnogo 
vojnikov imaju i da su se za tabor pripra- 
vili. A vezda se vidi, da niti sposobne voj 
nike, niti dosta oru2je, niti pák peneze ne- 
maju za to, da bi oni tabor mogli voditi. 
К tomu joS, rus je 2eljil, da bi rumunj 
proti buígaru iSel, pák rusu put do KonS- 
tantinapolja napravil. Ali rumunj nije svo- 
ju vojsku proti buígaru i turéinu postai, 
nego je vu Erdélj vdrl, pák Je tu vkrasti 
hotel i odzeti od nas naSe lépe erdéljske 
varmegjije. Gda je rus zeznal nakanenje 
toga éalarncga i vkanjljivoga naroda, onda 
se je i on preobrnul, pák jim nije dal po*

mcé. Bo2ja kaSl^a je dustigla rumunje, koji 
budu za malo vréme podjarmíjeni.

Rumunji su do 20 ga oktobra 208 je
zer i 680 vojnikov izgubili. Oficirov su iz
gubili 6992, med njimi 9 generalov i 35 
obersterov. Svega skupa su rumunji polo- 
vicu svojih stalnih vojnikov izgubili.

Na francuzkim, niti pák na taljanskim 
íronlu nikaj znameniloga néma. Glasi se 
éujeju, da su írancuzi srditi na engleze, koj 
Spara svojimi vojniki, pák francuze da po- 
S.ljati vu najvekSe pogibelji. Rus je takaj 
srdit na engleza, ar mu neée viSe peneze 
dati.

Nekaj se kuha vu A2iji. J&panec bu 
brzéaa vu tábor slupil proti kinezerom. Ako 
bi se to dogodilo, onda nebi Japanska po- 
magati mogla ruse s municijom.

I proSli tijeden se je vnogo govorilo od 
mira. Rus je previdel, da ga englez v Saki 
dr2i, pák bi se zbog toga s nemcom narav- 
nal i s njim, pák s nami mir sklopil, a 
Skripca Englezke se réáil.

Bog zna, как bude?! Politika je ciganj- 
ska meötrija. Jeden den se morti na to pre- 
budimo, da bu rus ostavil svoje saveznike, 
pák bude s nami i s nemcom mir sklopil. 
Bar bi gospodin Bog tak vuredil, ar ako bi 
rus ostavil svoje saveznike, onda bi mi, 
pák nemei na jeden dva zvröili naáe la- 
borske posle s francuzom, englezom, pák s 
taljanom.

Zvierokradica.
Vodim vas u Bavarsku, medju brdine, 

u preliepi kralj, kojega ónak liepo, как tu 
stoji, nikakov malar nebi znal zmalati, — 
ono v-brieg i opet v dol i opet v brieg, как 
se to put po gustoj Sumi proti ubavnom 
miestancu Partenkirchen prote2e. Velike da- 
leko na okolo razprostranjene Sume dadu 
svakemu nasluéivati, da je tu navarski po- 
sel svakoga ovde u boljih okolnostih 2ivu- 
őega, lov, a onda se dogodi — как i pw 
nas — da ljudi, koji nemaju r»ravu na tu 
naravsku zabavu, se finjom ipák, pák makar 
i protuzakonito zabavljaju. 2ivot na cielom
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svietu je borba za ob3tanak; a bregovatih 
äumah O3obito je borba za plienom, za div- 
Ijaöioorn, borba izmedju jigara i zvierokradice.

Bilo je  vrieme, kad je ovde odnodaj 
iznciedju jagara i zvierokradice na najviájoj 
gpici stal. Jagar К vráil je svoju sluzbu sa- 
viestno i bil je u njoj neumoljiv, njegovi 
pomoCnici bili su odvaZűi i vierni sluge, 
zvierokradice bili sa kroz ovakove sluZbe 
uike progonjeni do zdvojnosli. O/ak sa 
stvari stale. Skoro svakog tjedna se je imalo 
nekaj novoga pripoviedati, о krvavih sukobih 
izmedju jagorov i zvierokradicah, koji su 
uviek po öve zadnje zlo izpali. Balzer je 
bil najzmmenitiji zvierokradica ciele okolice. 
Znalo se je, da se on toga nemre 0 3 taviti, 
ne iz lakovnosti za divljaéinom, véé iz ve- 
selja za lovorn; a njegov sin Andraáek je 
iatotak bil zanorjen u lov. Tu se je onda 
niekog dana dogodilo, da je Andraáek svo- 
jim olcom iáéi u zvierokradju. I baá, kad 
su se po jednom kriZanju ákulali, kad su 
navadno srne prolazile, pukne iz nenada 
puáka, glas se razleZe med brdinami, a Aud- 
raáek padne pogodjen na zemlju. Sad je 
naslala tiáina na okolo. Odnoáaj izmedju 
jagara i zvierokradice je bil, — a i danas 
je onde takav — da koj prvi ftegne pucati, 
sreéa njegova. Velim, tiáina je sve na okolo 
nastala, samo izraZaji srditosti otőeve su se 
éuli, koj si je sina u naruéaj ulovil, da 
nije pal na zemlju.

»To je jagarova hit!« — véli srdilo 
Balzer, a za éas mu se srditost gojena u prsih 
pretvori u srditu zdvojno3t, a iz öve u tupu 
resignaciju.

Jnternja rumen se je prelievala nad 
prekrasnom áumom, gde se je baá mladi 
Zivot sruáil.

»Van je, japek« — véli Andraáek. — 
»Moli za me na glas, japek!« Sitze iz oőiuh 
slaroga padale su na dole leZeéega ranjenoga. 
»Nemoj se plakati, to me bolje boli nego 
rana !«

»Prokleti nekabude onaj, koj te je stre- 
lil! Zaklinjem se mu osvietiti. Opasti mora 
tak. как ti tu leZiá!«

»Dragi japek nemoj tak govoriti! Ne- 
delaj joá veéega grieha nego je; как mi more 
gospodin Bog odpro3titi, ako ja neodpraáéam? 
Anda mi obeéaj, da neéeá staromu nikaj 
zla uőiniti! Obeéaj mi, jer drugéije moram 
se griehom íz ovoga svieta projti! Obeéaj 
mi japek!«

Так bojazljivo je govoril umirajuéi i 
tak büedi je postal, da stari nije mogel ni
kaj Ciniti, jedino krvemu glavom kim ati; a 
onda su zajedno molili nieku molitvu, ko- 
naCno je stari molil sam; a sunce se je 
diglo te je áuma postala u svieflu как u 
zlatu..........

Kad pák se je Balzer dignul od trupla 
evojega s‘>na, onda nije u njem bilo svietla, 
véé tmiéna srditost, te je kakti izvau sebe 
kriknul: »Pak ipák du ti se osvietiti!«

Ali on se je zmislil na zadano obe- 
Canje umirajuéemu, a to рак je ipák mo
ral drZati.

*
*  *

Jagar je u zorju proáel svoj revier. A 
N  je tu na jedan krat zaéul u grmju? I 
kad se je bliZe doáuljal, kaj je tu videl? 
Jednoga jelena, kojega je baá nekoliko muZe- 
vah iz skroviáta izpod smrekovih svrZih 
van vlekjo. Kad je jagar videl viáe ih, ho* 
tel se je potiho odáuljati, как se je i doául-

jer sa viáe zvierokradicah u Sumi si 
ö*jedan jagar u Bavarskoj neZeli. Anda ja 

gar se je hotel potiho dalje odáuljati, ali je 
stupil na euhu svrz, koja je pukla i svojim 
glasom ga oddala.

»H ilt!« — zakriőe na njega i on hip 
su muzevi okolo njega. »S puákom dole!«

Pet puäkinih cievih je bilo a njega na- 
pereno. Jagarov pes je silnim lajanjem na
pa! zvierokradice i prvi opal Zrtvom.

»PoZaluj se zagriehe, ti jagarski sluga !« 
— zakriéi jedan jagaru. »Jeli se sieéaá, как 
sam ja radi tebe moral dva mieseca u tam* 
nici odsedeti a moja Zena i dieca su morala 
prosjaéiti iza toga od kuCe do kuée, jer uisu 
imali kaj jesti, jer im je hranitelj bil utam- 
niCen zato, áto si je uzel ono, kaj je Bog 
za nas sve stvoril, a ne samo za te? Sada 
je doáel plaéni dán!«

»Ova luknja u mojem reklecu, je od 
tvoje kugle, рак ju nisam dal zakrpati, dók 
se neosvietim za tu hit, koja me je äepav- 
cem naéinila.« — véli tretji.

»Sad moli joá »otec naä«,jer krepnuti 
moraá, lak siegurno, как su na ovoj ruki 
samo tri prsla, dók je kugla iz tvoje puáke 
dva odnesla! Ali naj misliti, dabudeáéast- 
nom smrtju umrl, kakova dolikuje jagaru! 
Plaéen budeá za sve, kaj si zvierokradicam 
uéinil.« — véli éelvrti.

Jagar se skoro onesviesti kad se zmisli 
na jadikovanje svoje Zene i diece, koja ne- 
maju niti pojma u kakovom se poloZaju on 
ovaj hip nahadja. Pák jeli bi neka öve su- 
rove ljude za svoj Zivot molil? Sad zaéuje, 
kako jedan izmed njih u njihovom dogo- 
voru na strani predlaZe, da mu se nikaj 
zla neuéini, véé da se pod prisegom obveZe 
nikomu n ;kaj povedati. A táj zagovoritelj je 
bil Balzer.

»Pak makar deset prisegih prisegne, on 
nesme Ziveti! Je, da smo si lice poérnili 
как navadno, onda joá neka bilo, ali on od 
nas svakoga pózna i anda se mora zatib- 
nuti za naviek tak siegurno, как sejaJoáka 
Mayer zovem!«

Badava se je Balzer za njega zanzimal 
i nje prosil, da ga puátaju na Zivotu. Je
dino su mu dopustili, da nemora prisutan 
biti, gde ga budu muCili, véé da slobodno 
otide, kad mu je véé na toliko za njega. 
Joá je prosil za odproáőenje neiretnoga ja
gara, kojemu je hotel pomoéi, a onda se 
je odstranil.

Tik kraj nedalekog ponora na kraju 
áume, bil je jedan hrast, strela ga je osa- 
katila i steblu korú ogulila. Dole pod kore- 
nom toga na pol posuáenoga drveta nas- 
tanil se je veliki rój mravljah. Simo su ovi 
bezboZnici siromaákoga jagara dovlekli te 
su vrhu njega siida drZali i konaéno od- 
sudu izrekli: Ima biti ua to na pol suho 
drvo za uoge obeáen tak, da mu glava 
dopre do mravljinjaka dole u naj- 
veéoj Zegi sunca. — Sad je siromaáki éo- 
viek na cielom tielu drhtajuéi priéel prositi, 
ne za svoj Zivot, veZ za jednu milosrdnu 
kuglu! Ali su ga samo izsmiehavali i da- 
paée su mu i zadnju proánju, za napitak 
vode odbili. Strahota bude izvráena. Sam, 
ostavljeni, straánom Zedjom muéeni, skoro 
obnoreli éulil je kako su mu razdraZene 
mravlje u nosnice, óéi i vuha se uvlaéile 
te ga grizle. Krv, koja je u glavu navalila, 
oduzela mu je na skoro sviest i sad viáe 
nije znal за sebe— !

Zla saviest je zvierokradice odtierala od 
miesta njihovog zloéina te komaj da su se 
iz vidokruga odstranili, eto, nieki muZ ide 
hitrimi koraki na miesto nesretnog zloéina,

hitro razreZe spone neeretnika, te fridkom 
vodom iz bliZnjeg potoka mu hladi goruéu 
glavu i oéiati od mravljih, okrepene kotrige 
riblje te si veselo odabne, kad jagar o£i 
otvori. Osloboditelj je  bil Balser.

»Balzer, ti s i?« proáapée oslobodjeni.
»Je, ja  sam ! Véé earn te i sam na- 

kanil ubiti za mojega Andraáeka. Ali kad 
si tu как kupéec nevolje leZal, onda mi je 
unutra nekaj govorilo: »Kaj si obeéal?Ako 
je Andraáek u nebu, nesmeä u pekel dojti« 
— pák samo za to sam uéinil!

Jagar je bil oslobodjen, ali njegovi, 
véera joá érni lasi posve su posiedeli i nje
gova biváa evieZost, okretnost i Zivahnoat 
mu se nikad viáe nije vratila. Odovih zvie
rokradicah su dva pod inspekcijum áumah 
od kuglah opali, dva su zginuli nekam u 
sviet. Stari Balzer bude na preporuku jaga- 
rovu za lu g ar^  namieáéen, é m mu se je 
Zelja izpunila, da je hodil slobodno i bei 
straha puákom po áumi, jer sad vi$e nije 
bil zvierokradica, véé namieátenik s puákom 
na ramenu. I on je svoju sluZbu toéno i 
poáteno zvráaval.

Em. Kollay.

Opravu beguncom.
íz Erdélja pretirali su nepoátenoga neprija- 
telja, koj nas je angustuáa meseca isdal. 
Konátanzu pák, koj varad je najlepái i naj- 
vékáé morsko postajaliáée, izvanredno na 
hitroma smo zadobili. Od sevra strahovitno 
teáéiju ovoga nemilostivnoga naroda, od 
juga pák je proganjaju naproti naáim átu- 
kom. Pes med koliéi bolje se éuti, как ov 
hitvalen narod. To je sad denes poloZaj na 
rumunjskim bojnom polju. AU neéemo se 
sad od ovoga poloZaja spominati. Nam je 
denes vredneáe i silneáe se svrho onih spo- 
menuti, koji su svoju domovinu, svoje rod* 
jeno mesto ostaviti morali. S oéima i srcom 
se sad proli onim moramo obrnuti, koji sad 
nazad dimo idejű, da opet vu ruke primeju 
sve one, kaj jim je joá hitvalen neprijatelj 
ostavil.

Znamo, как su doleteli vlahi na Erdelj. 
Joá je sreöen bil on, koj je barem vu jed- 
noj odeéi mogel vujti. Augusluáa meseca 
jednu nőé su morali pobeéti, ali denes je  
snég i velika zima éeka. Oktober je minul. 
Cálomu orsagu bi ápot bil, ako bi erdeljski 
begunci vu strgani létni opravici, как bogci 
morali ov put napraviti od svojega rodje- 
noga mesta. Med begunci naravno vide je  
Zenskih i decah, как muZkarcov. Oni, koji 
su morali ostaviti Braddo, Nagyszebena, Fo- 
garaáa, Kézdivásarhelja i Szepsiszentgyörgya 
sviskupa su zanas trpili, ako si to malo 
premislimo. Kad su oni svoje !6po selo os- 
tavili, da jim je neprijatelj vunidti onda su 
oni stém nadu lépu Dolinu (Alfölda) branili, ta- 
kodjer i céloga orsaga. Clovééja duduost nam 
je, da sad stoplom opravom nadelimo ove Zen- 
ske i ovu deéicu, koji su bez svoje falinge 
svi goli i bosi ostali.

Vu evakoj obcini, pri svakim gospo- 
daru najde se nekaj svidedega i to po nadoj 
éloveéjoj duZnosti moramo dati nádim be
guncom, nádi erdéljski braéi. Siromak od 
toga nebude joä siromadkedi. Jeden rubec, 
jedna bajka, nekakvi doléeki, jedan kaput ili 
jedan gunj nebude nikoga na siromadtvo 
delo, naprotiv veliko zahvalnost dobi od 
onih, kojim stem na veliku pomoé bude.

Nad greh bi bil, ako bi dopustili, de 
ova eiromadka deca na smrt sprehladjena



smröjena, mádra od zime Ы dimo doála posut mira prosi, englezki teiaki ravno tak, jednim vremenu oglasiju se okolo po bre- 
med one brege, koji bregi su tak vnogiput как 1 francuzki socialiáti. Moramo jaéiti na- gah moöari, taboreki átuki i mali bréíni 
пае obranili i koji nas za navéke branili roda vű ovi miseli, ali to nej ne mieli niöéi, ötuki. Dvé slo rumunjskih konjov vu krvi
budu. N6, to nemremo dopustiti. da s rusi zosebni mir se bude sklopil. Koji je lehaló odmah na putu, ötuki se vu jarke

Sam Sándor János odsnutraönjih pos- vu boju stojiju, oni se vezda nebudo réz- sprehitalc ili pák na putu ostali. Rumunji
lov minister пае prosi, naj aldujemo nekaj druöili. strahovitnem kriCom dréeju sim—tam, iij
sa öve siromake, koji su bez svega ostali. Do vezda Cetiri i pol milljunov mrtvih, plaziju na brég, odkud su je maöinpuáke 
Mislimo, da naö dobroduöni narod posluhnul tri i pol milljunov lazarov i jedenajst mill- doli pomele Rumunji cureli su, kakvjesen 
bude ovu proönju. Svaki more nekaj aldu- junov plezércor ima svétni boj. Mi smo muhe i céli bregi mrtvih je nastalo na pu- 
vati, nekaj dati. krédó ktomu, véli nadalje Bernstein, da pos- tu i vu dobni.

Naj se svaki poöuri svojim darom na tojimo s oruöjem, da se jeden kongressuö Bóján brigadéroö koj je joö né doáel 
obcinsku poglavarstvu, naj tam prék da svoj skup pozove, kojemobi cilj bil pomiriti svéta, doli na put, sam je ostal vu őumi. Kuglje 
dar. Minister se je vec pobrinil, da naöi dari ali doklam neprijatelji nebudo nam to po- su letale okolo njega i on je plaőlivo ska- 
najbolöe ruke dojdeju, tojest onim, koji toga nudili, ötuki na célim frontu i nadalje budo kai od dréva, do dréva i samo onda se je 
najbolje potrébni budeju. Vnogim mestu se ruéali. prédái, kad je videl, da néga pomoéi. S njim
pripeti, da dobroduöni seiéani svojim darom Vu Bund zvanih novinah berni ruski skup su vlovili naöi 14 ga rumunjskoga re- 
na kolodvoru poéekaju vlaka, koj begunce poslanik piöe,dalaöjeto, da Ы Rusija zosebni gimenta zapovednika, Petkov brigadéroáa i
vozi i tam razdeliju med jlmi sve, kaj su mirötela sklopiti. Piáé, da piaéeni reizenden deset drugih oficirov. Vlovili su nadalje 35Q
moguéni. glaeiju po svéto öve laöi. Berni nemöki pos- prostih vojnikov, dvé kompanije rumunjov

»Svaki ima nekakvu ojjutelj, nekakvi lanik takodjer vu Bund novinah piáé, da se je rezbejöalo po áumah, koji su se pót- 
falat oprave, koj sad silno ne nuca« véli neutralni orsagi iz ruskih novinah su dobile lám od glada predali. Rumunji su vise mrt- 
minister. Kaj viöe ima, viáe more dati, koj ov glas, dakle stoga se vidi komu je bole vih sgubili, как zarobljenikov. Na jednim 
samo jeden falaéek neőesa ima, kaj mu je potrében mir, slavnim nemákim áeregom, kupo ie 95, na drugim 45, na tretj;m pák 
sad népotrébno, naj s dobrim srdcom al- koji svaki dán slavno dalje napredujeju ili 32 mrtvih rumunjov b'lo, od naáih honvé- 
duje na ov cilj, véé mu od Baga povrjeno pák Ruskomu orsagu. dov pák 7, 5 i 8. Vnogo mrtvih rumunjov
bude. Jeden malo, drugi viáe premore, ali --------------  je ostalo vu klanjcih i po áumah.
ako se miljun ljudstva zmisli za siromake, H o n v é d i YU M o ld o v i. Bóján brigádéról stari élovek je véé,
strahovitno svega more nabrati se. " * kad su ga zarobili, preklinjal je onu vuru*

Premisliti si treba, da ovim siromakom Kad su honvédi iz jednoga brega pre- kad se je Romania vu boj pustila. Drugi 
néje ostal a jedna motika, jedna lopata ili tirali rumunje i tarn zadobili őest pancerske ofíciri takodjer prekiinjaju bója i diéiju Carp 
jedna sekira. S jednom rééjom ovi siromaki, turne, dvanajst pancerskih munícions kolah, Petra, jedinoga rumunja, koj je b^nil Ro- 
kojim su séta poögali, celoga pokrali, tak Cetiri átuke i dvé maáinpuáke, onda je Ka* maniu od boia. Jeden oficir lastinaste áolce 
moraju na novoma poöeti svoju gospodars- rolj rumunjski kralié po telefonu svim za- je imel i kad su ga popitali, da kakjemo- 
tvu, как da bi na jeden prazen otok doáli. povednikom zapovedal, da sami po svoji gél tak vu boj iti, povedal je, da jini je tak 

Za to jim 8vi skupa moramo na pomoé miseli naj débju. Poleg öve ztpovedi je átél reéeno bilo, da samo na jeden mali ápan- 
biti, drugaö od sve nevolje poginuti moraju. Buján rumunjski znpovedmk nastak vuniá cir budo téli.

Draga braéa, najte to dopustiti! titi, как su naái prvoga rumunjskoga áerega Öudnovito je, da rumunjski ofic'ri ni-
------------- pri Nagyszebenu. kaj su né znaii od nagyszebenszke strahovitne

P o s e b a n  m i r ?  Zapovedal je, da dva bataljuni naj naáe bitke i da je Szilisztría propala.
lévő, tri bataljuni pák désno krilo naj obko- Buján viáe nebude naátm mtéalovke 

Par danov od tóga se spom.na svaki: liju. Tri bataljune je satn Buján vodil. Da nastavlal vu koju je nazadnje sam opal
Rusija zosebni mir hoce. Néje puno vrédno, nebi to naöi pred vremenum pozvedili, néje -------------
da od tóga piáemo, ali itak je zanemito, postai uapré uikakve patrule, d* je naái i K A J  J E  NOVOGrÄ ?
как je táj glas doáel. Taiijanske novine su nebi vlovili. Naái honvédi su na 1311 meler * ' ____ 1
poéele od toga plsati. PoCeii su tali jani Cu- visokim Monte Pietrosu, na 1349 meter vi* т
diti se, как smu mogli Rusiju vu Dobrudöi sokim Monte Alunis i na 1291 meter viso-j 1Z
tak odluéno napokat?. Ravno od foga je kim Monte Muncelo zvanih bregah stali. ; KaJ se pripetilo Tej nesrecni rusi
bila réé, da Romania ovdi odpre puta viáe Bóján svojemi vitézi vu fed ni áumi je i Jfes(:ca julua ? Su se prestraSili

S ' i é T n a ' l Í T k  rUSk°R U ST ‘ U Tk0r VeC S T ^ r rÍU SU Ш  3tlh; ‘ da 'ie- V u je d n i! BilaJ rann ne°delja p S*  s fo d w /a lf  ПетС‘’viáe lét na to Ceka vu Besarabip. Talijani dobni 2o00 rumunja po jedinim su láli, как
osbiijno su tak mislili i éeksli su onu mi- indijaneri. Popoldan ob jedni vuri svelikim soldati jesmo Kipak su ostali,
nuto, kad rusi prek Bulgarije proti KonS- kriCom so obstrli orsaCkoga pula i ieljeznicu. ZatVse 'nam'yidlo NÍLjTprijeli 5lja'‘
tantinepolja vdereju i elém prehitiju bója. Po ovim putu je iäel jeden Irén i kanonéri Svim skup malo Ie2i. Cudaj pák Epikaii-
All to né je se za vezda pripetiio i poleg Tréni i kanonéri s karabini viteöki &u se u . , .. л _
toga kreciju talijani, da Rusija ostavila i branili, ali pred puno jakSim neprjatetju FiiekfsuTpevali ‘ N-zai м Г р Х н
«anemanla je Romamu. Kaj hoCe stfim Ru- za malo vréme dőli su scurel. Nekoji su A potli pák stuki Ali dePsmoPje pák
alja. pílaju jeden, drugoga zdvojeno. prék Tftros potoka vuäli, drugi pák, kojisu Jako su pokali. Opet fest nabili.
Zosebni m ir! ruCiju svi. — То néje poäteuo! né tr.rtvi ostali, predali su se. Potlnm je jóét „  . ,, . ... , .,
- T J Ä »  Мет игоЫ(.Ы Ьрп.М ,№ l, on je p . «  g T ^ Ä " “

Ud antanta novine takodier su pune dal, da su rumunji naäih devet zarobljenih Ob dvanajstoj vuri Nit jen ostal 2 ivi
8 m Rlasom 1 zdvojeno pílaju, kaj bude, honvédov doli strelili, oberlejtinanta pák su V Svarm liniju iti. Tak smo jih ml zbili.
ako Rusija zosebni mir bude prosila. Naáe spluskali.

Si шТке T z a 6 v“zdVa C, °M°8a' f  k • Berzev‘cy. ono^  bataIÍ“ na brigadéroá, У и 'Г ш и ^ и т ^  ofbafev  mag]arskili a. tüske su za vezda joä tiho. Morebiti, da kojega su Boian rumunjskrga bngadéroSa Tam smo poéekali Né samo od naäih,
am su mort'g tajili ovu stvar, ali antant bataljuni obRolili, odmah je na putu s ée-1 Nesreénu vuricu. Nego i od nemSkih.

Cleto drugo Ceka i zahtéva od Rusije R isi tirami kojenikami vu ävarmbmju sosprav l, Tr , . * ,
- Í Í  >' •“ - » « .  i „  jeden S  f f i .  e.ji, & . S ,  j 3 T "

—d ™ 1 minieterve Ir, akim pred. po- vrh. ko;e.a au predi jedeo den od rumu- Da bi bajoneie Da au mogli zbiti:
moc posiati. Jerbo englezi su obeCali. fran njov zeli, áest maámpuákih poslal. Jeden Na рийке sloüili. Velke trupe ruske.
cuzi su takodjer obeCali taljani pak najbolje honvédski peáiéki regiment medtem toga 0 . x _ . чд .
sa obeesh rumunjom pomoé, ssmu vu Szent nszat sbil rumunje, koji su proti B ru s lo -  M®jnft5et smo g,T  2" JC i*'1 "aä Г .
pötervaru su tiho. Tarn je niééi né obeé.1. rusi napreduva.i,' gde je n a£  zapotedniOt- 2 Ä C  S Ä j f Ä

О j hiátorija zosebnomu miru. — Rusi vo bi Io. Na pomoc zazvali. Od velke strahote.
zosebni mir hoéeju! — tuliju vu Majlandu, Bojan je stém svojemi 2500 vojniki vu . x
Napoliu i Rimu. m Hnöoi n rtrv,ol; A4 , hak smo se mi z mCsta Zmla, 2ivila

Bernátein nemáki ahleant io вия oi • у ь. .m8n zaPre8h su Stuke gvi skapa genuli, Mila domovina!
kakvno. o .T  äk ablegaf je skazal, i kak su samo mogli, tirali su proti Golozi,; Hurra! hurra jesmo Ferenc Joäke prvog 
zazvoga aldova moramo svi dati tak vu da tam vun vdereju. I Glasno zakriöali. .Lépa kraljevina!

ag», a i vu krvi. Svrho toga narod sve- AI; sad se sproZiju maáinpuáke i vu | Na bojnom polju. D. J. vojnik 1
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— fVancuzke novine od Romantje.

Francuzi piäeju, da céli piám profi Erdélju 
prebitil se je. Romania ima fridke i poCije- 
ne Serege, ali né su tak kunjStni, как nep- 
rijatelji. Romania stopram vezda se vuCi, 
как je moCi i как je treba vojuvati. Da su 
neprijatelji Konätanzu i Csernavodu zado- 
bili, to je veüka pluska célomu antantu.

Rusi bi najmenje pet sto jezer vojni- 
kov morali vu Romaniu poslati, ako hoCeju 
nekaj rumunjom na pomoC biti. Pokehdob 
pak neprijatelji orijaäke magazine puné zr- 
njom budo naäli vu Romaniji, poleg toga 
boj jedno leto du2e bude trajal. To niti néje 
moCi premisliti, kad se bude pripetilo, ako 
Mackensen prék Dunaja vu staro Romaniu 
vdere.

Mackensen neda vremena rusom i ru
munjom, da friäke Cete к sebi zemeju.

— Crt milijun turcína. Halit bej lur- 
ski minister pohodil je naäe ministre i predi 
как je nazat odiSel vu KonStantinapolj, 
ovak je govoril od turskoga polo2aja:

— Turski orsag je denes vu tak dob- 
rim polo2aju, как je joS nigdar né bil. Jako 
se Cudimo austria-magjarskim Seregom, koji 
veö tretjo leto tak slavno vojujeju. Turski 
orsag prék tri milijun vojnika ima denes 
pod oru2jem. S vun toga рак velike rezerve 
imamo i ako bi potrébno bilo, joä tri mili
jun vojnika moremo dati. Mi moramo boja 
zadobiti. Prinas se joä niäCi ne spomina od 
mira, mi tak dugó budemo snaöemi savez 
niki vojuvali, doklam neprijatelja Cisto vu 
niätimo. Kad se to pripetilo bude, samo 
onda se budemo od mira spominali, predi 
na nikakvi naCin né.

— Vuníótili ее budu erbt. Ruske 
novine od dobrud2ke bitke ovak piöeju :

Neprijateljski Seregi naj vekSe vite2tvo 
su skazali vu onih bitkah, koje su vu Dob- 
rud2i trajala. Niti na jedno minuto su né 
vpeSali. Barem su rumunji pre svakim bregu 
i pre svaki obcini Steli postati, ali nep- 
rijateiji odmah su s ruCnami granati navalu 
napravili. Zatem je doSlo retiréranje, kakvo 
je jo5 né bilo, barem zapovedniCtvo puno 
rajäi bi bilo, ako bi se rumunjski Seregi 
pomalen vlekli bili nazat. Vu célim boju 
vu Dobrud2i naj vise krvi su srbi preljali, 
koji su od ovih bitkah raCunali, da se jim 
domovina oslobodi, svrho toga né su se 
prebojali nikakve nevarnosti.

— Veliki turski dobíéek vu perfiji. 
Vu kervavi bitki, javiju turCini, koja je okolo 
Bidsara trajala, slavno smo preobladali nep
rijatelja, koj je bez svakoga reda moral po- 
becti. Neprijatelj velikoga zgubicka je imel 
vu mrtvih i plezéranih. Mrtve i plezérce na 
lice mesta su ostavili. Zapovednika i vnogo 
vojnikov smo zarobili. S vum tcga vnogo 
puSkih i drugoga blaga smo zaplienili. Stem 
smo opet nazat zadobiti Bidsar varaSa, vu 
koj su rusi oktobra 26 ga uiazili.

— Marina paroladja pod morjom.
h Londona piäeju, da jedna nemäka pod- 
vodna ladja s torpedóm potopila je Marina 
zyano veliko trgovaéko ladju. Petdeset ma- 
nnerov se je otopilo, Ceterdeset su doSli 
na suho.

— 8  goredemi lagvi barcujeju ru- 
^unji. Barem rumunji se hrabro braniju, 
dak se bojiju, da nemei velike rezerve budo 
jja rumunjski front poslali. gde tak dugo 
budo napreduvali, doklam jim to vréme 
dopu9tilo bude. Times englezke novine pi- 
°eiu, da rumunji velike lagve napuniju s

petróleumom i kad je vuigeju, doli je sko- 
turaju iz bregov na neprijatelja.

— falkenbayn sklopiti sc bode s 
Macheneenom. Rjec zvane ruske novine 
piSeju, da neprijatelj na rumunjskim frontu 
na tri strani lira offenzivu. Pri Nagyszebenu, 
BraSSovi gde su veC dalko vdrli vu Roma
niu i Bűzén dolini, na obedvé strani Buzeo 
vode i odovud na sever. Najbolje Falken
hayn napreduje vu Buzen dolini, jerbo nem- 
Ski general ovdi se hoCe ziti Mackensen 
generálom, koj od Dobrud2e napreduje. Так 
hoéeju célo Romaniu öirom reztrCi. Vu bli2- 
njim vremenu vu Dobrud2i opet jako va2ne 
stvari se budu pripetile.

— Dtrsova je zadoblena. S velikom 
silóm proganjaju neprijatelja vu DobrudÉi, 
ali ruski i rumunjski Seregi nigdi se nemo- 
reju zastaviti. Veliki aldov moraju dati, ako 
hoCeju Stuke i munieiju obraniti. Stuke su 
napré poslali i sad peäiCki bez Stukox ho
Ceju bulgarce zastaviti. Ovdi tak retiréraju 
rumunji i rusi, как su rusi pri Gorlici. Ba
rem su bitke vu Dobru2i strahovitno jako 
kervave, plien je zato itak mali.

HarSovu su bulgarci hitro zavzeli i 
stém su opel jednoga glavnoga cilja postigli 
S tém su neprijatelju jednoga puta zaprli, 
po kojem bi Stel Stuke, munieiju i stroSka 
obraniti. Prék HirSove je zadnja 2eljeznica 
po koji je prék Ploesti vu Bukarest moCi 
dojti. Ovdi su vnogo svega na skupljali, da 
po 2eljeznici odpelaju. Zeljeznicu su zrako- 
plivci bombardirali i jako su ju pokvanü 
Iz C3ernavode su joä za vremena sve odvozili.

— Deset jezer zarobljenihov. Fal 
kenhayn nemäki general od oktobra dese- 
toga 151 oficirov, 9920 vojnikov vlovil i s 
vun svakojaCkoga blaga zaplienil je 37 ätu- 
kov, 47 maäinpuäkih i jedno rumunjsko 
zastavu.

— Btraboviten rueftt zgubicek. Iz
Kieva piäeju, da rusi zadnje pet mesecov 
najmenje jeden milijun osemsto jezer voj
nika su sgubili. Za strahoviten sgubiCek vu 
Rusiji Bruszilov generala kreviju, jerbo je 
posluhnol cara, koj mu je zapovedal, da joä 
letos mora Lemberga zadobiti. Naroda je 
pogubil, Lemberga i Kovela pak je né za- 
dobil.

Od poCemäi boja Rusija je dvaput tu- 
liko vojnika sgubila, как svi savezniki skup. 
Ako neCeju da se orsag sbuni, nesmeju i 
na dalje poleg Brusilovoga plana boja tirati. 
Rusija nezmerno inlelligencije je sgubila i 
po boju strahovitno se bude to po orsagu 
poznalo.

Bruszilov joä viäe vojnika je sgubil, 
как Nikolajevics nadhereeg, kad je on bil 
zapovednik.

— Kakvo je Vivienje gde eu ruet?
Jednoga neutralnoga orsaga poslanik poho
dil je one obCine vu kojih su rusi. Iz Sta- 
nislaua prék Kolomeje je iäel vuCeemovic. 
Na putu Salostno je videl, da svi varaäi i 
obCine spodrte, spo2gane su. Sniatyn Cisto 
je mrtev i skorom do fundomenta je zgo- 
rel. Zucska zvauim varaäu sve h»2e su s 
podrte. Vu Csernovicu granati né su veliki 
kvar napravili. Od stanovnikov samo nekoji 
su ostali vu varaäu. Na Tarnopolu sve je 
mrtvo. Stacuni i krCme zaprte su. Po vuli- 
cah niti po dano néje smeti bez dopuäCe- 
nja hoditi. Vu viäe mestah stanovniki jako 
gladujeju.

— Curdfni pri f4arajovhi. Tursko 
9oldaCko zapovedniClvo javi novembra 1-ga:

Vu Galiciji oktobra 30-ga 8 jednom 
moCjom navalum tri ruske jarke smo prev- 
zeli i vu ruke nam je dodel od Molochove 
na sever 406. zvani brég, kojega su ruai 
jako branili. Takodjer malo na ishod stojeCi 
Csapaceik zvani brég, na kojim su moCne 
tvrdovine bile. Vu ovi bitki zarobili smo 
120 rusov, med kojemi su Cetiri ofleiri bili. 
Nadalje zaplienili smo Cetiti maäinpuäke i 
dva menjäe ätuke.

Neprijatelj oktobra 31 ga veliko navalu 
je poCel proti ovam pozieijam, koje je zgu- 
bil, ali kervavo smo ga nazat zbiii.

— Deutschland vu Hmerikt. Glaso- 
vitna nemäka podvodna trgovacka ladja, na 
veliko serditost englezom opet je vu Ame- 
riku doäla. Newlondona javiju, da ameri- 
kanski Cinovniki previzitérali su ladju i ni- 
kakvo oru2je su na njoj né naäli, poleg toga 
tak budo 8 njom opet baratuvali, как i 
svakom trgovaékom ladjum. Na ladji sva- 
kojaCko vraCtvo i svakojaCke farbe su nem
ei poslali Ameriki, jerbo ravno to nuca jako 
Amerika. Iz englezov opet se bude svét sme- 
jal, koji né su mogli prepréCiti, da jim Kö
nig kapitan nebi veC tretjiput predral bil 
lanca, kojega iz ladjih imaju na morju.

Nemei joä nikaj su né od toga javili, 
ali как to veC znamo, nemei nigdar neCeju 
nekaj svétu na glas dati, doklam je céli 
posel né poäteno svräeni. Так je i s Bremen 
podvodnom ladjum, za koju su englezi pi- 
sali, da su ju potopili. Nemei su na ov glas 
samo tuliko odgovorili, da Bremen je vu 
dobri mesti.

— francuzi mrziju na cnglczc. Fran- 
cuzki zarobljeniki i dezentérci jedno glasno 
povédaju, da francuzi jako su poCeli mrziti 
na engleze. Naprimer 47-ga vojnoga zbora 
ofleiri su na jedni kofereneiji izrekli, da 
denes veC samo za Engleziju moraju fran
cuzi krv prelévati. Drugi ofleiri opet tak go- 
voriju, da vu Francuzkim tak vojniCtvo, как 
i narod navolil se je veC tabora. Так ve- 
lika mr2nja je proti Engleziji, da veC na 
glas kreCiju po vulicab, Englezija je kriv, 
da je tak veüka pustolovina vu Francuzkim. 
Svaki vojnik dobro zna, da samo za Eng
leziju vojuje i po taboru veC nikakvo pri- 
jateljstvo nebude medjimi.

— Rumunji efondaju zarobljcniftc.
Petnajst svedokov je valuvalo, как su se 
rumunji vu Erdélju beätijalno sponaäali:

Septembra 26 ga jednoga bajerskoga 
regimenta vu Vöröätoronju 37 vojnikov je 
nekak vu rumunjske ruke doälo. Rumunji 
najpredi su je s raubuvali i drugaö su je 
bantuvali. Zarobljenike su drugi dan к jed
ni vodi odtirali, tarn su je na red nastavili 
i poCeli su strélati na nje. Deset su odmah 
doli opali, dvanajst pak je teäko plezéranih 
ostalo. Jeden stareäi cficir je ognja komán- 
déral na siromake. Nemei su nekak tospa- 
zili i hitro su s maäinpuäkih poCeli strélati 
na rumunje, koji su taki pobegü i poleg 
toga su nekoji bajeri 2ivi ostali.

— Veliki plien. Novembra drugoga 
opet su osztrák—magjarski regimenti lépő 
napreduvali, kad su od Predeala na zapad 
vu rumunjske äance vdrli i rumunje odo- 
nud vun sbili. Zaplienili su deset ätukov i 
sedemnajst maäinpuäkih i drugoga svako- 
j&Ckoga blaga.

— Hntant vet nctc letoe zadobiti 
boja. Glasovitne englezke novine piäeju, da
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