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A lftnírvftl k iró l oá "  ̂ két ország koronáját gyakran viselte ború cégéréül használni. Tarkaszinü, tetsze-Királyság. ugyanaz az államfő. De igazi vérrokonságot tős lobogóval kell kiáltani a küzdőtérre,
Kuk tábornagy lublini iőkormánvzó ™agyar éá ,eugyel íaÍ közölt a szabadság- hogy ha lehet, lelkesedésre serkentsék vele 

ubovarnrazáff fi* АпаИНя nmriKnn Ьл harcainkban együtt ontott vér teremtett. Mi- a katonákat s a világ szeme elkápráztaesék. 
S  « i Ä S E r t é l  « “ p-teotonktoU . .  ulolsó . . . .  Feaköll, nemes é r t e . . .  kell, 1,0«, l , „ „  .
császár nevében november 4 én proklamá- b a f  ágW c elbukotl Bem, Dembinszky 8 a jeligének mely a szmes zászlót díszít, S 
dókban kihirdették Lengyelország állami lobb> ezabadsághős hozzánk jött, hogy a m, az antánt jelszava eléggé hangzatos: .A kis 
függetlenségének föltámasztását A k,ált- 8zabadsá8u"kér‘ ° " lsa a véré>- néPek v*delm« és felszabadítsa.«
ványból nem lehet ugyan pontosan megái Összefolyt a könyünk, a vérünk s most Mindenki tudja, hogy ez a palástoló,
lapítani, hogy mely keretek közt fog létre- az uÜon8ó örvendezésben forrunk össze im- hamis jelszó a gyakorlatban sehogysem ér
jönni az ország önállósága, de a tény maga már szabad lengyf!l teslvé'emkkel! vényesült. Ugyan melyik kis országot sza-
Lengyelország felszabadítását, az orosz iga ------------- badí‘°.Ua fel az aD,ftn*: raely,ket védle
alól,a világháború legnagyobb eseményévé Nincs még veszve Lengyelország! sau , ! 2 J S I S  to"ÍTT á r ™ » g n í T ' S d i

A lengyel királyság proklamálása egy Közönséges öldökléssé alacsonyodik le S most megjeleu a szövetséges ural-
felszabadított nemzet álmainak megvalósí- a háboiú, ha eszményi alapja шпез. A fegy- kodók manifesztuma, mely uj lengyel ki- 
tását jelenti. Belső viszály és külső tárna- ver használatát csak ideális célok engedhe- rályságot támaszt fel halottaiból! Nem ver- 
dások törölték el Európa térképéről a há- hk meg. Aki e téléi ellen vét, az vélkezik tűk előzőleg a nagy reklámdobot, nem igér- 
romszor felosztott Lengyelországot 120 év- az emberiség, az emberiség legszentebb jo- tünk éveken át féayes előadást. Minden szi
vei ezelőtt s két nemes uralkodó szabad- 6ai ellen. nészi póz nélkül világtörténelmi aktust vit-
ságszeretete és politikai előrelátása teni jóvá Jól tudják ezt az antántállamok, ame- tünk véghez: felszabadítottuk az orosz járom
a história hibáját. Harci riadók kürtjén tu lyeknek igazi háborús célja nem egyéb, mint a ,a l* sínylődő lengyeleket,
datják a lengyelekkel a felszabadulást, mini nyerészkedni a nagy vérontáson. Egyik ki Eszünkbe jut, hogy a párisi Pére la
két hatalmas uralkodónak haduri jogain a akarja túrni veszedelmessé váló kereskedő Chaise és a Montmartre-lemetőkbm szám
lapuló akaratát, A népek és parlamentek versenytársát. A másik a tőle visszahódított tálán sírja van a lengyel emigránsoknak, 
majd visszhangozzák a fejedelmi szózatot, országterüteteket akarja újból elkaparintani, Eszünkbe jut, minő rajongó lelkesedéssel 
S mi magyarok rögtön hozzáfűzhetjük ősz sőt ennél jóval többre is áhítozik. A har- fogadták és dédelgették a franciák a cári 
királyunk atyai szavihoz a mi testvéri iid- madik meg éppen nem elégszik meg azzal, dezpoíizmus elől Parisba menekülő lengye- 
vözletünkef. hogy a földön náiánál terjedelmesebb és leket. Eszünkbe juhiak a fényes szónoklatok,

A magyar nemzetnek régi vágyát s po- egyúttal abszolutisztikusabban kormányzott meleg kézszorílások, heves ölelések, a szív- 
litikai törekvését teljesítette meg az uralko- ország nincs, hanem még tovább akarja ki- érzelmek lúláradásának e lelkes megnyilvá- 
dói kiáltvány. tolni földrajzi és abszolutisztikus határait, nulásai. óh, Parisban szerették a szegény,

Lengyelország visszaállítása szinte ma- nem is szólva a kisebb negyedikről, aki a hazátlan lengyeleket!
gyár nemzeti programm volt mindig. Meri nagy rablólovagok sorában talán a legna- S mit tellek érettök? Szövetkeztek a
a két nemzet szinte ezredéves szeretetlen gyobb étvágyú, de közöli ük az apró zseb cárral és eltemették őket a párisi temelök- 
forrott össze. metsző jelentőségén felülkerekedni nem tud. ben. Ezt értik ők a kis népek felszabadítása

Egymás szabadságáért sokszor véres- A huszadik században, melynek géni- j alatt. Mi azt értjük alatta, hogy mindenkép- 
tüak együtt s az elnyomás korszakaiban sí usza gyanánt állítólag a humanizmust lisz-lpen becsületesen meg kell őket védeni és
rattuk egymást. telik, az ilyen önös célokat nem lehet a há- — ha lehet — még a holtakat is életre

M . .  . Ez itt a létér. lmomra még egy ősz, egy ilyen fájdalmasan szo-Uszi hangulat . . . .  A hervadó természet csendes mélabújába j morú s mégis oly nyugodtan boldog ő s z .. . .
Irta: Kelemen Ferenc. igy kapcsolódik bele a dühöngő háború gyilkos — — — — — — — — — — —

„Hervad már ligetünk, ordítása. A búgó 6hzi szellők gyászdalra emlékez- i Most lefelé indul a Nap. Bagyadtfényü rúdja
díszei hullanak stb.u szent h arm ó n iá já t igy rontja meg az üvöltő nyugatnak hajlik s a megtört sugárkéve lankadtan

Mint valami illatos, napsugaras siciliai táj, gépszörnyetegek pokoli zenéje .... szórja szét a búsúló néma világon erőtlen fényét,
olyan kedves volt nékem az idei nyár. Emléke л !ljl)onli ez ,  vérszagú szörnyeteg, mely Az !z“8tszinü [“ M  fen‘ • magasban egyre
melegen bent él még lelkemben. Perzselő heve, silká ̂ farkává! végigver az egész szenvedő vilá- ső réb b  árnyalatot kap, az ég nyngati peremén
ringó aranykatászai, sajnos, a múlté már. Bekü- gon .jg i3 nierjeszletle polypkarjait s az ellen- világosodnak тэд * nehéz,
szontőtt helyettük a szomoró ősz, a szerelmes Miinek szánt gyilkos golyók süvftésével igy rontja ter e9.’ sö|ítkék felhók----
forró nyár után, lelkem legszebb időszaka . . . .  nlg ena k a poetiko, őszi hangulatnak szem Í#1m ' Й ' Й  " 'Ж  ' . o f  °i‘ *

Bágyadt mosollyal trónol a magas zenitben nését H k4t szomorú felhő közül előtüz a hanyatló Nap
a lankadt Nan я чИЫ гпрч чпчпИчч’Г! véciofúi a re<-zenesei----  arany korongja. Tisztán meglátszik kerek, izzó
hervadó elsárgult leveleken a búgó őszi szég| 3 Elhallgatom a pokoli zenét s eszembe jut a arca, mintha tüzesen végig nevetne a hervadó

Itt a macvnr Sahara zöldlombú oázisán tavalyi ősz, mikor még magam is ott álltam a Természeten. Bíborvörös lesz tőle az egész ha-

S a t t i i S Ä B  s ä » »  r s t f r r s r

jobb a halrn » " imk „ i S "  T I  ,  öleltem a véletlenül hozzám vetődött kis, sárga |4tózik égő arcának. Fájdalmasan integetek neki, 
búsan o l h ^  levélkét. Akkor cs.k ennyi jutott nékem a Tér- két kezemmel hívogatom vissza. Hiába I Mint á
szellő Olv hán.ina nlv C7nmnni p7 kén nékem mészet színpadán évenkint megismétlődő négy fel- dagadó tengervíz a homokos partot, úgy nyeli el 
bvht, í  i  h / '  Й З т а  vonás e legszebbikéből. A szivem akkor még bá- valami ismeretlen nagy Erő, mindannyinnk kőrös 
А«а|11агГ«^.Л^оп^^|1»1|«кк»|!^ ! |ГГЕ010м ^huHóa- natosabb volt s a leüemen mázsányi súllyal e- Életerejét, a Napot. E ltűnt.’. . .  el vele együtt a 
ranv 'kannvl gult levelekke s a klldt a minden pillanatban bekövetkezhető halál bársonyos biborpir is, csak egy-két reflex sugár
ran, könnycseppekkel . ,e8Üj(6 f4lelme. rezeg még атЫ на |&tőhaUron . . . .  b
géppuskák ka?tognak0nil0k9,V % ^  I Sohasem hittem volna akkor, hogy lesz szá- Szürke, sötétkékes lesz köröttem a vidék, t
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kell ébreszteni. Ezt tettük mi a derék len
gyelekkel — jelszó nélkül.

Senki jobban nem örül a lengyelek 
nemzeti szerencséjének, mint mi magyarok, 
akik évszázadok óta igaz szívvel rokonszen
vezünk velők. Hiszen közös fejedelmünk is 
volt és sohasem fogjuk elfelejteni, hogy a 
mi szabadságharcunkban velünk együtt vé
rüket áldozták!

Adja Isten, hogy a világháború nagy
jelentőségű első eredménye Lengyelország 
tartós boldogságának kezdete legyen!

Pályázati hirdetmény.
A m. kir. pénzügyminiszter az uj egye

nesadótörvények végrehajtásához szükséges 
ideiglenes adóügyi biztosi állások betöltése 
céljából pályázatot hirdet. Az adóügyi biz
tosi állások három csoportba osztatnak és 
pedig évi 3600, 2600 és 2000 К fizetéssel 
s a megfelelő háborús segély és lakáspénz 
élvezetével. A háborús segély 1916. évi no 
vember hó 1-jétől 1917. évi október hó vé
géig havi 93 33, 75 83, 58 33 K. A lakás
pénz а VIII, IX, illetőleg X. fizetési osz
tályba tartozó állami tisztviselők lakáspén
zével egyenlő. Ez állásoknál a következő 
előképzettség szükséges:

Az ehő csoportban ügyvédi oklevél vagy 
az érettségi vizsgálat sikeres letétele és ezek 
mindegyikén felül legalább öl évi gyakorlat 
a kereskedelmi könyvvitel terén

A második csoportban az egyetemi, vagy 
jogakadémiai tanulmányoknak szabályszerű 
bevégzése, a keleti kereskedelmi akadémiá
nak vagy a kereskedelmi akadémia akadé
miai tanfolyamának szabályszerű bevégzése; 
a selmeczbányai bányászati és erdészeti fő
iskola négy évi tanfolyamának elvégzése; a 
gazdasági akadémiai, illetőleg a gazdasági 
akadémiával egyenrangú gazdasági taninté
zeti tanulmányoknak szabályszerű bevégzése 
és ezenfelül legalább két évi gazdasági gya
korlati alkalmazás.

A harmadik csoportban a községi köz 
igazgatási vizsgálatnak sikeres letétele vagy 
a felső kereskedelmi iskolai (kereskedelmi 
akadémiai) tanulmányoknak bevégzése és az 
érettségi vizsgálatnak sikeres letétele és e- 
zen felül legalább két évi pénzintézeti vagy 
kereskedelmi gyakorlat.

jámbor pusztai fák lombjai elmosódnak s az egész 
nappal oly ragyogó tiszta Élet átvedlik egy sötét, 
misztikus rejtéllyé, amelyen hiába töpreng hosszú 
életen át a gyenge emberi értelem pislogó mécsese.

Csend van már körültem. Némán tündököl 
fejem fölött a sok ezer csillag. Derűs az égbolt, 
csak itt-ott látszik egy-egy elmosódott felhő, mintha 
valaki haragjában végig húzott volna egyet rajta 
szürke festékbe mártott ecsetjével. . . .

Lágyan, sejtelmesen, majd meg ijesztően su
hog végig az őszi szél s a sötét lepellel takart 
falombok némán, hervadtan ekóznak utána . .  .

Hot itt most a rezgőfényü napsugár, a me- 
lankólikus ősznek ezerpompájú szinvegyüléke? 
Hová lett a daloló madár, a zajos katonasereg, a 
dübörgő ágyuk, a kattogó géppuskák ? Hová, hová ?

Minden elnémúlt. Minden elpihent-----Mély
álomba merült a hős vitéz, csendesen szundikál 
az örökké tevékeny Természet. A nappal hangos, 
fényes birodalmát átvette az Álom csendes, sötét 
Angyala. . . .

Igen az álom ! Az örök, a végtelen Álomnak, 
a Halálnak, egy csekély töredéke, egy kis kóstoló 
abból a fenségesen borzalmas sötétségből, mely 
egy arasznyi lét után milliókat és milliókat nyel 
el könyörtelenül. . . .

Megreszketek___

A második csoportba tartozó állások 
betöltésénél előnyben részesül az, akinek 
legalább egy évi ügyvédjelölti gyakorlata van.

Az adóügyi biztosi állásra való alkal
mazás kinevezés utján történik s a kineve
zett állásának elfoglalása alkalmával az elő
írt hivatali esküt teszi le.

Az állással egybekötött illetmények (áta
lány, háborús segély és lakáspénz) a hiva
tali eskü letétele után fognak folyósíttatni.

Az adóügyi biztosok kizárólag ideigle
nes minőségben két év tartamára alkalmaz
tatnak, kinevezésük a pénzügyminiszter által 
bármikor visszavonható anélkül, hogy az il
lető valamely más állásra való elhelyezést 
vagy bármibő ellátást (nyugdíjat, végkielégí
tést) igényelhetne.

Az adóügyi biztosok az 1912. évi LXV. 
törvénycikk értelmében nem tarthatnak i- 
gényt ellátásra, de azok, akik ilyen minő
ségben legalább két éven át kifogástalanul 
működtek és rendszeresített állásra elhelyez
hetők nem voltak, az adóügyi biztosi aíkai 
mazás megszűnésével az átalány egy évi 
összegének megfelelő végkielégítésben része
sülnek.

Az adóügyi biztosi állásokra a már al
kalmazásban álló állami tisztviselők is pá
lyázhatnak, de csak akkor, ha megvan az 
adóügyi biztosi állásokra nézve fentebb meg
kívánt előképzettségük.

Az adóügyi biztosi állásokra ideiglene
sen vagy véglegesen nyugalomba helyezett 
állami vagy vármegyei tisztviselők is pályáz
hatnak, ha megvan az adóügyi biztosi állá
sokra nézve fentebb megkívánt előképzett
ségük. Amennyiben ilyen nyugdíjasok adó
ügyi biztosokká kineveztetnek, nyugellátá
suknak teljes élvezetében megmaradnak és 
2400 К tiszteletdíjban részesülnek. Az igy 
kinevezettek azonban az adóügyi biztosi al
kalmazás megszűnése esetén sem a fentebb 
említett végkielégítésre, sem pedig arra nem 
tarthatnak igényt, hogy nyugellátásuk az 
adóügyi biztosi alkalmazásban töltött idő 
hozzászámításával újból megállapíttassék.

A pályázók kötelesek kimutatni magyar 
állampolgárságukat, születési helyüket, élet
korukat, vallásukat, családi állapotukat, fedd- 
hetlen előéletüket, a fentebb megkívánt elő
képzettségüket, nyelv- és szakismereteiket, 
egészségi állapotukat, valamint azt, hogy ka-

Mintha ismét puskák ropogását, a gépször
nyetegek bömbölését hallanám. Mintha látnám 
százezer szurony villanását, csatadalok ordítását, 
sebesültek jajkiáltását, haldoklók szivettépő nyö
szörgését. S a pokoli koncert kellő közepén mintha 
ködfátyolos, mély szemüregü, csontvázalak seré
nyen szedegetné az időelött elhalt hős ifjak drága 
é letét. . . .

Elmúlt. . . .
Körülnézek, minden olyan szép, csendes kö

rültem. Csak álom volt tehát, nehéz lidércnyo- 
mású álom ! ___

Pedig ki tudja, hogy annak a többezer kilo
méter hosszú kigyóvonalú barlangnak, melyben ma 
egy felbőszült világ tombolja ki, tán örök időkre 
keble minden viharát, nem gyúlt-e ki ép e perc
ben valamelyik kamrája s nem temette-e maga 
alá sok ezer szép leventének, sok komoly család
apának, fiatal férjnek, fiúnak, apának, dicső életét. . .

Az 6 tetemükre ráborult már a sejtelmes ö- 
rök éjszaka nehéz gyászlepedője___

Ott távol keleten küzködve, harcolva tépi 
szét a szürke selyem Hajnal az Éjszaka fekete 
fátylát. Hajnalodik . . .  Mi még élünk. Nekünk még 
most feltámadt az aranysugáru Nap. . . .

De, hogy meddig, ki tudná azt megmondani ? !
Örkénytábor, 1910. november hó.

tonai kötelezettségüknek miként tettek eleget 
és hogy ezidőszerint mely okból nem telje
sítenek tényleges katonai szolgálatot.

tfa a pályázó magát valamely állomás
helyhez vagy állomáshelyekhez kötné, ezt 
az állomáshelyet vegy állomáshelyeket pá. 
lyázati kérvényében megjelölheti, azonban 
az ilyeu pályázóval szemben előnyben ré
szesülnek azok a pályázók, akik nem kötik 
magukat valamely állomáshelyhez.

A pénzügyminisztériumhoz címzett és 
kellőképen felszerelt pályázati kérvényeket 
az állami szolgálatban nem álló, valamint 
a n y u g d íja k  legkésőbb 1916. évi novem
ber hó 30 á g tartoznak ez illetékes főispán 
(főpolgármester) utján a pénzügyminiszté
riumhoz (II. főosztály) juttatni, a már alkal
mazásban álló állami tisztviselők pedig pá
lyázati kérvényeiket, felettes hatóságuknál 
legkésőbb 1916 évi november hó 20 áig 
nyújthatják be.

S z ere te ta d o m á n y o k a t k é r  a Had
se g é ly e z ő  H iv a ta l 1

Á tv ételi különítm énye, ÍV . Váezi- 
ntca  38  sz.

K Ü L Ö N F É L É K .

M i k e l le n e  n e k ü n k  ?
ö r e g e k n e k :

E a e r  p i p a d o h á n y ,  m e l l é  ö b l ö s  p ip a ,
K i c s i  f e h é r  h á z b a n  h o g y  a z  e m b e r  s z í ja .
C sók o s  s z á jú ,  é d e s ,  k i c s i  a p r ó s á g o k .
F e h é r  á g y b a n  o t t h o n  c s ö n d e s  b é k é s  á lm ok  
A p a ju s s o n  s z e r z e t t  ö t v e n  h o l d a s  s z á n t ó :
M e l l é  ek e , m a r h a  s  a  c s i l l a g ,  a  R á ró .

I f j a k n a k :

E z ü s tp i t y k é s  d o lm á n y ,  i l l a t o s  s z iv a r k a ,  
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— Halálozás. Vidák József, 78 éves 
veterán tanító, f. hó 8 án hosszú beleges- 
kedés után elhunyt Csáktornyán. Vidák Jó
zsef már évek óta élvezte tanítói állása u- 
tán nyugdíját. De a háború íolyamán előál
lott tanílóhiány következtében Kerkaszent- 
királyon helyettes tanítói állást vállalt. A 
tanév végén visszajött Csáktornyára — be
tegen, de ígéretet kellett tennie a szentkirá
lyiaknak, ha jobban lesz, visszamegy he
lyettesíteni Kerkaszentkirályra. Az öreg nap
jaiban is buzgó tanító azonban nem vált
hatta be tett Ígéretét Más világra, jobb ha
zába költözött, ahol talán már nem kell ta
nítania. Meghalt. Kilencedikén d. u. temették 
eh Özvegye siratja. Nyugodjék békében!

— Adományok. Özv. Bernyák Károly- 
né koszorúmegváltás címén 20, Beszterczey 
Gáborné 20 s egy ismeretlen 1 К-t voltak 
szívesek adományozni a Csáktornyái Kér. 
Nőegyesületnek, amiért köszönetét mond az 
elnökség.

— Uj püspök. A dunántúli evangélikus 
egyházkerület eddigi püspöke, Gvurátz Fe
renc lemondott és nyugalomba vonult. A 
Nagykanizsán megtartott kerületi gyűlésen 
Gyurátz utódjává Kapi Béla szombathelyi ev. 
lelkészt választották meg, aki mindössze 39 
éves.

— Állandó mozi. A Rákóczi utcai áll. 
mozgó színház mai előadásainak műsora.
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Psilander házasodik, félig vidám, félig szo
morú játék 3 felvonásban; Május királynője, 
dráma 4 felvonásban. — Kezdete 3, 5 és 
g árakor. — Jön dr. Gar el Наша 5-ik ka
landja.

— Eskiidtszéki tárgyalás. Ez év május 
20 án Légrádon szerelmi viszonyból kifolyó 
lag Szabó Ágnes budapesti szakácsnő revol
verrel fejbe lőtte Balog György fogyasztási 
szövetkezeti üzletvezetőt. Balog György nem 
halt meg a lövés következtében, meggyó
gyult, de a golyót még mindig a fejében 
hordja. Ebben az ügyben f. hó 6-án volt az 
esküdtszéki tárgyalás Nagykanizsán, mely 
alkalommal tettéért Szabó Ágnest felelős
ségre vonták. Szabó Ágnest az esküdtek el
marasztaló verdiktje alapján 3 évi fegyházra 
Ítélték. Az ítélet jogerős, mert a felek és 
ügyész az ítéletben megnyugodtak.

— A gyorsvonat beszüntetése. Értesü
lésünk szerint a Déli vasút igazgatósága kö
rében azzal a tervvel foglalkoznak, hogy a 
Budapest—prágerhofi vonalon a gyorsvona
tot beszüntetik. Az elhatározásra az igazga
tóságot a személyzet hiány s a kevés moz
dony késztetné.

— Az utazási idő nem számit a sza
badságba. A szabadságra menő katonáknak 
eddig szabadságukba beszámították az uta
zási időt is. A hadvezetőség most elrendelte, 
hogy ezentúl a tizennégy napi szabadságra 
menő katona tényleg tizennégy napig legyen 
szabadságon. Ki kell számítani, hogy az oda 
meg a visszautazás mennyi időt vesz igénybe 
és a szabadságot annyi idővel előbb kezd
heti meg és ugyanannyi idővel később 
tartozik bevonulni. Ez a valóban humánus 
intézkedés már életbe is lépett.

— A személyforgalom korlátozása az 
élelmiszerforgalom érdekében. A cs. és к ír. 
középponti szállítási vezetőség kénytelen az 
illetékes vasúti középponti hivatalokkal e- 
gyetértően korlátozást elrendelni a személy- 
íorgalomban, hogy az ilyen módon nyert 
szállítóeszközök segítségével az Ősz utóján 
fokozódó, az idén a megszokottnál is na
gyobb irányban megnövekedő élelmiszerfor
galmat a szükséghez képest lebonyolíthassa. 
Ez az elháríthatatlan intézkedés, melynek a 
közlekedésre való kellemetlen hatásával il
letékes helyen teljesen tisztában vannak, 
amelyet azonban a népnek élelmiszerrel 
való ellátása és a legfontosabb szükségleli 
cikkek szállítása elkerülhetetlenné telt, na
gyon természetesen csak a föltétlenül szük
séges időpontig mared érvényben. Ennek 
az intézkedésnek azonban szüksége van a 
nép megértő támogatására, amit olyankép
pen tanúsíthat, hogy az utazást csak a föl
tétlenül szükséges utak megtevésére szó 
rítja. Egyéb utazások, mint kirándulások, 
kéjutazások stb. a legközelebbi időben mel
lőzendők. Nyomatékosan ajánljuk tehát min
denkinek, hogy ilyen utazásra ne is gondol
jon. A valóban szükséges utazások megte
vésére az ezután közlekedő vonatok és ren
delkezésre álló járómüvek elégségesek lesz
nek Ajánlatos továbbá nagyobb utazás előtt 
az utazás lehetősége iránt a pályaudvaron 
érdeklődni. Éppen ilyen szükséges a pálya
udvaron kellő időben való megjelenés és 
az utipodgyásznak a legszükségesebb mér
tékre való csökkentése. Akinek megállapított 
napon kell utazásának céljához érnie, he
lyesen teszi, ha valamivel korábban utazik 
el kelleténél. Az illetékes vasúti hatóságok 
a*t hiszik, hogy a nép hazafias belátása és

megértése elegendő annak a megismerésére, 
hogy a népnek élelmiszerrel való ellátása 
érdekében ezek az intézkedések elkerülhe
tetlenek és hogy a nép ez intézkedésekkel 
szemben való magatartásával hozzájárul ki 
tartásunkhoz, mert a kitartás keli hogy te
gyen a jelszavunk itthon is.

— Nincs többé aprópénzhiány! Ennek 
a fontos problémának a megoldása a Had 
segélyző Hivatal üdvös munkájához fűződik. 
Az aprópénzhiány Ъгга a gondolatra indí 
tolta a hivatal vezetőségét, hogy keltő-, négy-, 
hat-, nyolc-, tiz- és tizenkélfilléres aprópénzt 
pótló papirjegyeket hozzon forgalomba az
zal a kötelezettséggel, hogy azokat a be
mutatónak beváltja. Ennek az eszmének 
eredményességét az a feltevés biztosítja, 
hogy egyrészt a tehetősebb közönség nem 
fogja a papirjegyeket beváltani, hanem szí
vesen átengedi azok értékét az özvegyeknek 
és az árváknak, másrészt pedig abban bízik 
a Hadsegélyző Hivatal, hogy a papirjegyek 
bizonyos százaléka, épp úgy, mint az igazi 
pénznél, elkallódik, ami szintén az özvegyek 
és árvák jótékony alapját fogja gyarapítani. 
A Hadsegélyző Hivatal nemes törekvése a- 
zonban сзак úgy járhat sikerrel, ha a kö
zönség, valamint az ipari, pénzügyi és ke
reskedelmi világ ebben támogatja és a pa
pirjegyek elfogadásánál nem emel nehézsé
get. A szükségpénzek százas csomagolásban 
kerülnek kiadásra és megrendelhetők a hi
vatalnak Budapesten, Akadémia-utca 17. 
szám alatti irodájában akár levél utján a- 
kár szóbelileg.

— Az erdélyi utazáshoz nem kell ka
tonai engedély. Az erdéiyrészi menekülteket 
illetékes helyről figyelmeztetik, hogy laká
saikat ne mondják fel elhamarkodottan, mert 
a szállítási nehézségek következtében egye
lőre még nem indítanak különvonatokat. A 
mikor a különvonatok indíthatók lesznek, a 
menekültek erről jóval előbb fognak értesí
tést kapni. Arra is felhívják az erdéiyrészi 
menekülők figyelmét, hogy a visszautazás 
céljából az elsőfokú rendőrhatóságok által 
(Budapesten az államrendőrség főkapitány
sága, vidéken a községi elöljáróságok is) 
kiállított személyazonossági igazolványok a 
visszautazásra külön katonai engedély nél
kül is érvényesek. A külön katonai enge
dély (Passirschein) tehát az előírt formájú 
személyazonossági igazolványokkal ellátott 
menekültek visszautazásához nem szükséges.

— Változások a postaforgalomban. 
Lembergbe ezentut az eddigi 5 kg.-os súly
korlátozás megszüntetésével 20 kg.*ig küld
hetők csomagok és azokon érték is nyilván
tartható Express- és utánvéleles csomagok 
ebben a viszonylatban továbbra sem küld
hetők. A magyar osztrák csapatok által Szer
biában megszállott területen Raca, Slepak 
és Zabrez helyeken felállított II. osztályú 
hadtápposlahivatalokal a magánpostaforga- 
lomba is bevonták. E helyekre küldhetők 
közönséges (nem ajánlott) nyitott levelek, 
levelezőlapok, nyomtatványok (hírlapok) ёз 
áruminták az említett területtel való forga
lomra vonatkozóan fennálló általános sza
bályok mellett. Az említett helyeken felállí
tott II. osztályú hadtáppostahivatalok egyút
tal a hozzájuk utalt katonai parancsnoksá
gok, csapatok és intézetek postaszolgálatát 
a tábori postahivatalok számára előírt sza
bályok szerint szintén ellátják s ezekhez 
tábori magánpostacsomagok is állandóan 
küldhetők.

— A csomagokért való szavatolás. Az
értéklevélért és csomagért való szavatolásra 
nézve úgy a belföldi, mint az Ausztriával 
és Bosznia-Hercegovinával való forgalomban 
a nemzetközi értéklevélegyezmény, illetve a 
nemzetközi csomagszerződé9 határozatai lép
nek halályba a fentidézett 16. §. 1 . pontjá
ban foglalt eltéréssel. A kártérítésnek, úgy
mint eddig, mindenkor a valódi kár megál
lapítása szolgál alapul az értéknyilvánitás 
határán ill. az értéknyilvánitás nélküli kül
deményekre megállapított maximális határo
kon belül. Ugyancsak a nemzetközi értékle
vélegyezmény, illetve a nemzetközi csomag- 
szerződés határozatai érvényesek a Német
országgal váltott értéklevelekért és csomagért 
való szavatosságra nézve is. Értéknyilváni
tás nélkül feladott csomagért azonban a kár
térítés összege a csomag súlyának minden 
500 grammja után nem lehet több mint 3 
K, illetve 3 márka (500 grammnál kisebb 
súlyú csomag továbbra is 500 gramm sú
lyúnak tekintendő: 500 grammon alul ma
radó sulyrész 500 grammnak számítandó.) 
A Németországgal való forgalomban a ké
sedelmes szállításra és kézbesítésre vonat
kozó intézkedés mint külön határozat elesik

— Eltűntek kutatása az ellenséges fo
golytáborokban. A »Katona Nyomozó Jegy
zék«, mely a Magyar Vörös Kereszt Egylet 
budapesti Tudósító Irodája vezetőinek: Bat
thyány Lajos gróf és Hadik Barkóczy Endre 
gróf kiadásában jelenik meg, már eddigi 
kutatásai során is jelentős eredményeket ért 
el. Sok olyan eltűnt katona sorsára derített 
világosságot, akinek személyét illetőleg a 
hivatalos nyomozás holt pontra jutott. A 
szerkesztőségnek legújabban sikerült bizto
sítania a wieni Gemeinsames Zentralnach
weisebureau utján, hogy a Katona Nyomozó 
Jegyzék minden száma az ellenséges fogoly
táborokba is eljusson s ezzel újabb lehető
séget nyitott arra, hogy kutatásai még több 
esetben és még eredményesebbek legyenek. 
A Katona Nyomozó Jegyzéket B. Virágh Géza 
szerkeszti. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bu
dapest, IV., Váczi-u. 38, I em, ahol a Ka
tona-Nyomozó Jegyzék közlési feltételei és 
minden egyéb felvilágosítás megtudható.

— Uj váltóürlapok. December elsején 
uj bélyeges kincstári váltóürlapok kerülnek 
forgalomba. Az 1916. évi XXVII. törvény
cikk szerint az első fokozat tételeinek meg
felelő ig 10, 20, 40, 80 fillér, 1 korona 20 
fillér, 1 korona 60 fillér, 2 korona, 2 ko
rona 40 fillér, 3 korona 30 fillér, 4, 6, 8, 
12, 16, 20, 24 és 28 korona bélyegilleték 
alá eső váltók lesznek. A régi váltók az 
átmeneti idő alatt széljegyzet nélkül kerül
nek forgalomba. A föl nem használt régi 
váltóürlapok 1917. február 28*ig az uj vál- 
tóürlapokkal ingyen kicserélhetők.

— Kukoricakenyér. Tisza István gróf 
miniszterelnök kijelentette, hogy sor kerül 
a kukoricával és árpával kevert liszt hasz
nálatára. Egyelőre a két keveréket csak a 
felsőmagyarországi és erdélyi vármegyékben 
vezetik be, ahol normális időkben is tiszta 
árpa-, vagy kukoricakenyeret ettek. A keve
rést azután szükséghez mérten terjesztik ki 
az ország többi részére is.

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

H a d s e g é l j e z ő  H i v a t a l  l ő p é n z - 
t á r a , K é p v i s c l ő b á z .



PoijsKa ie odlrüina od №je i opel т Ш ш  hraljsvina pstala.
Novine nasih neprijateljov od mira piseju. Rumunjski kraljevié je vu- 
mrl. - Ruski kraljevié vu pogibeljnim betegu lezi. - Bulgarski i nemski 
seregi su se prevozili prek Dunává i vu Rumunjsku vdrli. - 1500 rus- 
kih novih zarobljenikov. - Tal|ani su od 1-ga uovembr.a do 5-ga 4000 
zarobljenikov izgubili. - 1900 növik zarobljenikov, 8 stukov i 20 ma- 

sinastih puskah smo odzeli od rumimjov 5-ga novembra.

Kall stojino na bojnom poljo?
(M. J.) NajznameniteSi dcgodjaj je, da 

su naS kralj i nemSki cesar svim orsagom, 
narodom i vladam 5ga novembra na zna- 
nje dali, da su Poljskog orsaga na novo 
vtemeljili i poljsku kraljevinu opet postavili.

V Se, как 100 let je Poljska izgubila 
svoju samostalnost. Rus ju je podjarmil. Je
den dél Poljske Galicija je к nam, a jeden 
dél к NemSkoj prikloplena bila, ali najveé 
je sebi pridráal rus. Vu vezdaSnjim taboru 
smo mi i nemei od rusov odzeli najvekéi 
dél Ru3ko-Poljske, pák sada je vréme doS- 
lo, da se Rusko Poljska za navék odtrgne 
od Rusije i nazaj se postavi poljska samos 
talna dr2ava.

Poljska je skoro jezero letah vu save 
zu bila s Magjarskom B io je vise magjars 
kih kraljev takaj, koji su zajedno i poljski 
kralji bili. Óva nova kraljevina med Aust- 
rija-Magjarskoj, NemSkoj i med Ruskoj Ie2i, 
s nami i s NemSkim orsagom bude vu sa- 
vezu, zbog toga bude ov növi orsag i za 
to dober, da nebuderr.o v susedslvu s naSim 
neprijateljem, rusom

Proklamacija, tojest naznaéenje naSega 
i nemSkoga cesara, s kojom su Poljsku dr- 
2avu opet vtemeljili, je jako va2na stvar 
ne samo za historiju, nego i za vezdaSnji 
labor, ar bude vezda i nova Poljska s oru2- 
jem branila svoju novu slobodu.

Znamenito je i to, da novine naSih 
neprijateljev opet vnogo piSeju od mira. Öve 
novine veliju, da budu balkanski taborski 
dogodjaji, osobito pák rumunjski zgubiéki 
veliki upliv naéinili za mir. Ako budu ru
munjski Seregi do kraja biti, onda je vréme 
doSlo, da se od mira govori. Ruski, rumunjski, 
taljaneki i francuzki politiéari su vu tem 
mnénju. Jedino englez ne 2eli mira, dók na 
morju ne pretrgne jakost NemSke.

Rumunjski kraljevié je vu tifusu zbe- 
te2al i 4 ga novembra umrl. Kraljevié ru* 
munjeki je zbog tabora zbete2al, ar je ov 
beteg od onda nastal vu Rumunjskoj, od 
kad je Rumunjska proti nam tabora po 
Cela voditi. Rumunjski kralj i minist 
ri, koji su taboru zroki bili, su pred

narodom vu velkoj nepriliki zbog toga, ar 
rumunjski narod boáji bié vidi, da j»m je 
kraljevié vumrl. — Ruski kraljevié je ta
kaj jako zbt.U*2 il. Pred nekol*kth létah ga 
je jeden znameniti nemSki doktor izvraéil 
iz ovog islog betega. Vezda su pisali tomu 
nemSkomu berlinskomu doktoru, da bi opet 
dog I vu Petrograd izvraéiti ruskoga kralje
vié 1. ali berlinski doktor zbog rata nrée iti 
vu Rusiju. I tu nam Boája ruka mora vu 
pamet dojti.

NaSi neprijatelji vidiju, da s onimi ve 
likimi napadajami, kője su vu juniuőu po- 
Celi proti nam i nemcom, nikaj nisu mogü 
dostié*. Zbog toga su na svakim frontu avom 
svojom silóm na novo velike napade po 
Celi, da bi pred zimom bar как mali nap- 
redek dostignuti mogli. Svigdi su velike 
bitke, ali naSi i nemski Seregi se svigdi dob- 
ro dráiju i bijeju neprjatelje.

Rumunji su vu proSlim tijedou pri Or- 
Sovi, pri Predealu, pri Vöröstorony, Tö’cs- 
vár i Tömös zvanim klanjcu, pák vu Dob- 
rud2i opet biti bili. Broj polovljenih rumu 
njov se joS nezna, ali zgubiéek rumuniov 
vu tulikih mést h veliki mora b ti.

Jako va2ni i dober glas je za паз, da 
su bulgerske i nemöke Cete pri RuSCuku íz 
Dobrudáe se prevozili prek Dunává i vu 
Rumunjsku vdrli. Odvud vre nijedaiekodo 
glavnoga varaSa Bukaresta. Vezda bulgarski 
i nemSki Seregi na tri kraje pritiskavaju 
rumunjsku vojsku, i to: iz erdélyske strane 
pri Karpatab, pri RuSCuku i pri Crnavodi

Rusi su takaj veliku navalu poéeli, da 
s tem braniju Rumunjsku. Navale au bile 
pri Naravki, ali potlam как su rusi navalu 
izgubili, su nemski i na pomoé doSli turéins- 
ki Seregi protinavalu napravili i ruse iz 
evojih dekungov iztirali.

Pri Lucku su rusi takaj navalu poéeli 
1 ga novembra, ali nemski Seregi su jakSi 
bili i potlam su ovi navalu poéeli, koju su 
dobili i od rusov 22 cfic:rov. 1500 zarob- 
ljenih vojnikov, 3 Stukov i 10 maSinaslih 
puSkah odzeli.

Tabjani su poéeli svoju devetu velku 
navalu pri Isonzou. Novembra 1-ga, 2-ga i 
3 ga su navalili vu dvéjuh rnéstib, na kojih

su bilku izgubili. Od prvoga novembra su 
taf ja ni pri ovih i drugih mést.h ober 4000 
zarobljenikov izgubili.

Vu Francuzkoj francuzi i englezi su 
takaj oStro navalili na nemce, koji se vezda 
samo braniju, pák neprijatelju velke kvare 
zrokuju.

Sledeée najnoveSe glase smo dobili:
Pri Predealu su 5 ga novembra rumu

nji izgubili 1747 zarobljenikov, 8 Stukov 
i 20 maSinastih puskah Pri Vöröstorooy 
zvancm klanjcu su naSi hon védi 150 ru
munjov polovili

U igraőnici.
Bio je to nieke hladne jesenske veCeri 

godine* 18.., ksd je nieki elegantni gospodin 
iz theatra izraven prama miestu sastanka 
plemenitaSev, tak nazvanomu plemenitaőko- 
mu klubu stupal. Takovi klubi, dragi Cita- 
telj, su hrpe gospode, koji se na stanovitom 
m estu u stanovito vrieme sastaju na za- 
bavu, na igru, a i na politiéka razglabanja. 
Véé je dcSil u blizinu visoke, sa vÍ9okemi 
razsvietijenimi obioki kuée, te jevidel, kako 
iz nutra mimo oblokov lenje simo tamo 
hodeé h zginjavaju i se opel pojavljuju.

Gróf N. stupi u ve2u velikih vratah 
kuée, posve zamiSljen. Jeli je bil zamisljen 
□ ad komadorn, kojega je netom u theatru 
Cul, ili nad svojim lahkovetnim 2ivotom, 
kojega je izbilja i vodil, ili nad ulanjem na 
dobitak u igri, kője igre su mu skoro véé 
cielu herbiju po olcu progutale, — jednom 
rieéju, ónak zamisljen se pod vrati na ne- 
kaj popikne, a to je bila mala dievojéica, 
koja je tu, valjda i od glada i zatrudjena,
glavicom na-etup naslonjena sladko zaspala.
Polag spavajuée na zemlji je stala koSarica 
sa nekoliko snopiéih povehnjenog evietja, 
kője je oéito maia po danu okolo trilla 
B iedo mrSavo lice spavajuée male kazalo 
je dietinsku neduánost i nevolju u áivolu, 
pák je milosrdnostju i pomilnvanjem zavzet, 
groí potegnul kesu iz 2epa, iz kője je vzel 
cekina te ga pot.ho metnul u ruku spava* 
juée, koja ja ónak u snu kakti hvalu ne* 
razumljivo zmrmlala.
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Gróf j« otiSel dalje i za nekoliko mi- 

nulah je ved bil u svctlo razsvietleuoj sáli 
jgraön'ci. Takova igraCa sala, i igraCa ápilja | 
nazvana, naliCi nemorutnoj propasti, koja 
pod leskajuCom se povrSinom kakti zdvoj- 
nost, skvareuost a negda i smrt sakriva. 
tfeidi mlad da onamo, neidi ti, kojega 2edja 
га uíivanjem razkoSi onamo vieCe, a 
najme ako te je sudbina dobremi material 
nimi okolnostrni obdarila, neidi! — Gróf je 
doáel, tu je viadala tmurna tiáina, samo se 
je Calo izgovaranje brojkah i ákrebetanje po 
stolu se koturajuCega zlatnog i srebemog 
novca. Tko bi znanostja duSevne razpolo 
íivosti lica igraCah iz daleka promatral, 
mogel bi iz njih razlC ta Cutenja duáevne 
uzrajanosti za dobiCkom iii zgubíókom t. 
táti, od zimiőlivog ufanja pák do najskraj* 
njega zdvojenja figure lica promafrati. Da- 
pace ie iz ovoga ili onoga I ca vidili b!is- 
kavicu, koja ka2e da se priblí2ava soirtni 
udarac, a to sve Cini pohlepnost za novcem.

Siromaáki gróf N., как bude tebi iálo!
»Gospodin gróf je dobit!« — cuje se 

bankir i gróf polegne dakate iz 3tola i túri 
u 2ep. Oa je imái sreCj, ali sreCa je skliz- 
ka, pák se rada posmekne iz ruk. I lu se 
je posmeknula, jer na jedan krat se Cuje: 
»Banka je dobila!« — i bankir pofegne sve 
dtikate u banku. Sad je grot imái samo joá 
nekoju stotinu krunah u 2epu. Ол se odlu- 
Ci: ili ostal ili propal, pák je sve na jedan 
krat hiti na stol Kocka se kopiCe po stolu, 
a sad je ттпа. Bankir vikne: »Binka je 
dobila!« — i prigerne cielu hrpu grofovoga 
novca u banku.

Gróf se polagano d'gne, tobo2 miran 
izvana, как da se nije nikaj dogodilo; ali 
kad se je pribh2 1 izlaznim vratam sale, 2u- 
ril je u njega iz velikog zrcala, na sti 
eni njegov kip i prilika розуе izobliCnim 
1 cem. Videl se je л zrcala, da neizgie* 
da tako mirno kako si je on to predstav 
Ijal, misleCi, damu anutarnji nemir izvana 
nije poznati. MekaniCki je u garderobi ob- 
lekel svojega ogrtaCa, kojega je jedan pos* 
pani podvornik na njega metnul, zatim si 
je vu2gal cigaru; bila je to njegova posli- 
ednja. Jedan od podvornikov je oCmi na 
migaval drugomu: »Opetse je jedan vlovil!«

Pak izbilja, bliskale su mu se kroz 
mo2djane straáne misli, nearetiiomu grofu, 
pak ako se angel Cuvar kakti po3rednik ne 
umieäa, ta se mo2e za ferlal ure ánjim svaä 
ta dogoditi. U crne misli zadubljen stupal 
je po onih ßtengah dole, po kojih je malo 
prije gore iäel. Njegovi koraki su bili viäe 
teturanje nego hod, i tako se je, nikaj ne 
pazeC', opet zadel nogom о spavajuCu die- 
vojC'cu dole pod vrati, na koin je u svojoj 
uzrujanosti posve zaboravil. Tu je sedela na 
dolnjoj ätengi как i prije, mirno, polagano 
dihajuCa, как da je u blazinah u postelji а 
ne na kameou. Bilo je videti, da je яра* 
vala neprekidno, jer ie u maloj ruC’ci joá 
nepronvenjeno le2al dukat, kojega joj je 
Rrof pri svojem dohodku u igraCnicu u ru- 
ku bil vteknul.

Jedna misei, na pol iz praznovierja а 
na pol iz zdvojnosti preleti grofu kroz mo2d 
jane. »Kako bi bilo« — rekel je sam sebi 
hitrije nego je mislil — »da bi ti tim zla- 
tiäom, koj je u neduinoga dieteta ruki po* 
Cival, tvoju sredu opet pokuäal?« — te 
strahomce kakti zloCinac se naokolo ogle 
davaju(5:, jeli ga tko nevidi, prigne sc к sj 
PavajuCemu dietelu, odpre mu pazljivo stis*; 
njenu äekicu, te mu oduzme leskajuCeg sei

cekina. Strast igre, lakomnost za novcem — 
je plemenitu narneru od prije unidtilo.

Dakako da grofovo srdce nije bilo tak 
pokvareno, da nebi sanjajuCi od velikog 
dob.tka bil nakanil porobljenomu dietelu 
ßjegov zlatiá sa kamati vratiti. Kakti stekli 
bie2al je natrag u salu te liiti zlatiäa na 
zeleni stol. On dobi. Ou opet postavi i opet 
dobi. SreCa ga je tak prevzetnim uCinila, da 
je cieli dobljeni kup zlata na jedan krat na 
jedan broj postavil. 1 opet se коске mieäa* 
ju i padnu na stol —  grof je opet dobil.
1 joä jedan krat cieli kup c?kinov na je 
dan broj — na jednu kartu, — ili sve iz- 
gubiti ili banku razbiti . . .  коске padnu. 
karta padne — grof je dobil! — SreCa ga 
je tak sprovadjala, da je za jednu urusilne 
novce dobil.

»Siromaäuo diete«—govoril je sobom
— »sada dobiá za tvoj cekin obilnu odáte 
tu, tak, da cieli svoj 2ivot neCeä stradati.«
— NeobiCnoin naglostju odbie2i van tak, 
da njegovi kameradi u igri, koji su tu nje* 
govu 2urbu gledali, si tu cielu stvar nisu 
znali protumaCiti tim vise, álo je u obCe 
poznato, da put iz igraCe Spilje nevodi med 
hrpu siromaákih ljudih, da im u nevolji 
pomoC pru2a.

Viáe be2eC nego hodeC iuril se je grof 
niz Stenge dole, za da svojemu dobromu 
srdcu, koje je u ovom hipu bilo na dobro 
Cin odluCno, udovolji i da, как si je u sebi 
moral sam priznati, ukradeni zlatiS povrati. 
SiromaSno diete, koje je njegovomu iivotu 
spasiteljica bila, jer tko zna jeli u zdvuj 
nosti nebi samoubojstvo poCinil, как se to 
го igraCnicah Cesto dogadja, to siromaSko 
diete mora sada po njemu biti doi votno 
sretno. On dojde do vugla, gde je diê e os- 
tavil, ali ov je bil — prazen. On se je 
zgledaval na sve strane na okolo, ali die* 
vojCici nigde ni tora nit glasa. Oa potrCi u 
blifcnju ulicu, po njol dole do kraja, zgle- 
dava se lievo i desno, ali nigde niti 2ive 
duSe a joS manje Irag dietetu, sve spava, 
sve je tiho, samo vuliCni lampaSi joS gde 
koj tamno svieti, jer dogoreva, — em.se 
veC od iztoka priCme ruditi zorja, poSto 
uovi dan nastupa ... —

Djboko raz2aloSCen, pritiSnjenom savi* 
estju, osramcCeri u duäi, tetura grof domov, 
ne dabisemozbitonako prekonoCen, zatrud 
jefii na poCinek legnul, veC da mirno u fo- 
teilu sedeC doCeka uru, kada Ce moCi spo- 
I cijom zajedno izvedjivati za dievojC com, 
koja je sada u njcgovu saviest zabodeni trn 
postala. Zajedno je prijavil dievojCicu i svim 
oatalim oblastim izvan policije, ali niti ovim 
nije uspielo trag dietetu najti. Sirota dievoj- 
Cica je izginola, te ju nije bilo moguCe u 
cielom varoSincu pronajti.

Ali jpdna plemenita duSa, koja je na 
krivi put 2ivota zab’udila, te je onde izgi- 
nula, bila je najd;ena. Mladi grof, tim ne 
navadnim sluCajem duboko u duSi uzdr- 
man, postal je dielnikom milofCe bc2ie, os- 
tavil je sviet i njegova Calarna veselja, za 
da svoj buduCi 2ivot od sada posve Bogu 
alduje. »

Njegovo ime pako oviekoveCava jedan 
asyl, iliti sirotiSte za sirotCad (dieca bez ro- 
diteljah) u Bivarskoj, koje je on utemeljil 
iz onoga u igraCnici one noCi dobljenoga i 
joS svojega nepotroáencg imetka, te se je u 
fralerskoj halji reCenomu zavodu postavil 
za predpostavljenoga, gde joS i danas kakti 
takov 2ive i zavodom upravlja Cil i zdrav starac.

Em. Kollay.

Hindenburg od bojnoga poloiaja.
Hmdenburg nemSki general i céla voj- 

ske vodje s vojim pomoCnikom, LudendorfT 
generálom skup su se spominali pred jed- 
nim poslanikom neutralnoga orsaga i ovak 
su govorili od deneSnjega bojnoga polo2aja:

— Za vezda izvanredno stojimo na 
bojnom polja i tak mislimo, da i nadalje 
sve bude dobro isio. Kak dugó bilde joä 
boj trajal, to samo ~od ^aSih neprijateljov 
visi. Ne zahvalno delo je vu boju proroku- 
vati najbolje je ako se stöm nisei ne bavi. 
Boju joS nője konec, to je jedenpnt stalno. 
More se pripetiti, da 1917 ga leta se budu 
dogodile odluCne bilke. latina, da mi to nez- 
namo, ali bude tak, neprotivno pak je i to 
istina, da niti drugi n.SCi nezna. Samo to- 
liko znamo, da ovoga boja do konca mo* 
ramo lira ti i to tak, da slavno i odluCno 
ga zadobimo. Mi smo Cisto se odluCili, da 
s célom moCjom i znanostjom dalje budemo 
harcuvali.

Nadalje veti Hindenburg;
— Ja to dobro razmim i vu srdcu 

Cutim, da sveposud Cekaju mira. Mi takod- 
jer sviskupa 2elimo, da jedenput mir nas- 
tane. Austrije-magjarske narod izbilja je poö- 
teno sverSaval vu ovim boju svoje du2nosti 
prama kralja i prama domovini. Svi skupa 
su sve alduvali, kaj je moguCe bilo. Ali ко- 
пас joá nője doáel. Joá nője sve dovráeno, 
kaj dovráeno mora biti. JoS vékái aldov 
moramo donesti, ako hoCemo, da su do 
vezda doneáeni aldovi né za badav bili.

PoveCte doma svojim prijateljom samo 
jeden jedini put je к tomu, da strabovitna 
borba prestane, tojest da nebude joä du2e 
vremena trajala. Cvrsto volju moramo i- 
meti, da boja slavno zadobimo. Svakomu 
vu srdce se mora ova volja zatemeljiti. 
Svaki na svoj naCin, vu sVojim okrugu 
mora harcuvati za domovinu, ili как vojoik 
ili как civil. Svaki to mora Cutiti, da samo 
boj more sklopiti mira- Boja nebudu gra- 
nati zakljuCiü, neg duäevnost naäih vojni- 
kov. Kaj pak se toga tiCe, moramo reCti, da 
nernáki, magjarski, ausztrianski, bulgarski i 
turski vojniki pokazali su svétu, s kakvom 
duäevnostjom vojujeju. DrugaC, как nepri- 
jatelji, koji neznaju zakaj prelévaju krv.

Morebiti, da s jednim odluCnim koraC- 
jom zakljuCili budemo boja. To nam doj- 
duCi dogodjaji budo pokazali. NemoguCnosti 
néga na svéto.

Rusi budeju vpeäali. Za to pak se naj- 
predi sami ruski vodji briniju. NiCesa néga 
toliko, da nebi jedenput zmenjkalo. Naravno, 
da vu Rusiji vno2ina Cordih se joä podurkne 
gori iz zemlje, ali to nam nikaj ne ökodi. 
Najpredi i mi imamo joä doeta naroda. Vu 
Nemäkim je joä doeta rezerve, vu Austria 
—Magjarskoj takodjer. Joä smo jako dalko 
od toga, da bi vpeäali.

Jednost&vno pak mi od vno2ina rusa 
nigdar smo se né bojali. Mi nepoznamo lu 
réC, da je neprijatelja puno viäe, как пае.

Nadalje povédal je glaaovilen general, 
kakve bitke trajaju vu Fracuzkim pri Somme 
vodi, gde su francuzi vu jednoj offenzivi 
vekäu stran soldacije zgubili. Ako eoglezi 
na proluletje opet takvu offenzivu budu 
zahtévali, Francuzki orsag zgubi zadnje re
gimente. Dakle njim je bole sila, da mir 
nastane, как nam.

Vu Erdélju izvanredno dobro idejű posli. 
Rumunji retiréraju sveposud, mi pak njim 
dobro budemo naplatili sve, kaj su si zas-
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luáili. S  jednom réCjom ja sem se najbole 
veselil rnmunjskoj navali, jerbo jim moramo 
sahvaliti, da smo von dodli is jarkov, vu 
kojih как krti fivimo i opet friöke bitke 
smo mogli zapoCeti, kője smo sve sadobili.

Na evejo fronti trajajo strahovitne bitke, 
i tak sa to céli svét samo rumunjskoga 
fronta gledi, gde smo tak slavne bitke sa
dobili. Mackensen vu Dobrudái tak je  zbil 
neprijatelje, da sn se jim Seregi Sírom ráz* 
beiali, как zajci. Pretirani i Sírom raztirani 
Seregi né 8U znali kaj drugo, neg cserna- 
vodinskoga Sesnajst^ilometrov dugoga mosta 
su vu zrak spustili. Antanta orsagi zdvo- 
jeno poeluSaju öve glase. Francuzki, eng- 
lezki, talijanski i ruski oficiri sami veliju, 
da rumunjski Sereg vu strahovitnom polo* 
fajú je. Rumunjski kralj pák, koj паз je 
tak dugó varai, kad je glasa dobil od stra* 
hovitnih bitkah, od plaCa velikoga krCa je 
dobil. Так kaét'ga Bog izdajn’ke.

Bulgarski soldaCki minister je javil, da 
rumunji i rusi vu DobrudSi Ceterdeset jezer 
zarobljenikov i stodvajsti jezer mrtvih i ple- 
zéranib su zgubili. Ostalni ruski i rumunj
ski Seregi pák raztepeni beSiju vu svét, sami 
neznaju kam.

Da se рак mi neprebojimo pred kim 
god, videti je stoga, da petdeset svakojaC- 
koga naroda vojuje proti nam. Proti cent* 
ralnim orsagu vojujeju: francuzi, marok- 
kovci,kabili,senegalci,arabi,malgasajci,anami- 
ti, antillisci, madagarkasci,englezi,Skoli,iri,sin* 
duinCi, ujzelandianci,sereóeni,rusi,tonkinginci 
dahomiti, négri, kamordáainci, monakoinci, 
fiani, polaki, litvani. (atari, kirgizi, kalmiöki, 
tunguzi, turkmeni, gruzi, ruméni, burjati, 
srbi, rumunji, talijani, esti, portugáléi, mon* 
tenegrovci. albani, grki i joS nekoji takvi, 
kojim je ime niti spisati né moCi. Как vi* 
dimo érnoga, Sargastoga, barnastoga i béloga 
spola ljudi med kojemi su éisto divji i na 
pol divji ljudi.

Svih skupa se nebojimo, zakljuéil je 
govor naS i nemSki — Hindenburg.

SVAKOJAÖKE NOVOSTI.
Ylovleni pazitelji. Na Alfüldu pri 

jednim dobrim gospodaru dvajsti ruskih za
robljenikov je polje obdelavalo. DeCki jako 
dobro su se Culili pri gospodaru. Magjarski 
gazda izbilja tak je zdrZaval zarobljenike, 
как goste. Na robe su dva Cehi pazili. Cehi 
su se veC svega dobra navolili i jeden dan 
lépő stiha su skoéili. Céloga ristunga zasvim 
skup su tam ostavili i tak su od Síi, da ni
ti s bogom su né rekli. Gospodar prestraSil 
se je, da mu zemeju ruse, ako nebude nisei 
namje pazil. Pozval je skup ruse i dal jim 
je na znanje, da brséas budu morali oditi. 
Rusi su se takodjer prestraSili, jerbo jako 
dobro jim je bilo tam i veC su lak mislili, 
da izdraven vu Svarmliniju budu morali iti. 
Skup stisueju glave i za malo vréme, ki na 
lévő, ki na désno, hajdi za Cehi. Na veöer 
s velikom slavom dotirali su obedva. Od 
potlam rusi paziju na Cehe, da nebi joS je* 
denput skoCili.

Yadasija na Deutschland. Sve nép- 
rijateljske novine tak piöeju, da strahovitno 
va2na stvar je to, da je Deutschland nemö- 
ka podvodna ladja opet vu Ameriku mogla 
dojti. Englezi su na to najbolje srditi, jerbo 
jim je najvekéi Spot. Zvrho toga englezki 
admiral veliku flottu je poslal, da Deutsch
land» proganja i da Deutschland» ne pusti 
vun iz postajaliöCa amerikanskoga Da skim

bolje budn mogli proganjati na morju Deutsch
lands i francuzke taborske ladje su zapo* 
ved dobile, da na pomoC idejű englezkoj 
flotti. a .

Ako je Deutschland ladja mogla prék 
svih englezkib ladjah vu Ameriku dojti, se- 
gurni smo, da i nazat bude doöla i stém 
Cetrtiput predere englezkoga lanca.

Zadnji telegrammi od toga govoriju, da 
Deutschland ladja s velikom mukom i vu 
velikim pogibelju je mogla 3Voj cilj postiCi. 
Najmre pak tri dni je takov viher puhal 
na morju, vu kakvim niti jedna velika lad
ja, koja je navék na morju, dugo nemore 
zdr2ati. Dvajstipet marinerov, med jimi je
den petnajst lét star, dan i noC su vu sluibi 
bili i niti jeden je né svoje mesto ostavil 
Tri dni predi, как je ladja vu Ameriku doö- 
la, potiáilo se je morje i vu tihim, mirnim 
vremenu bez svaké zapreke su doöli vu 
Ameriku.

S neprijateljskami ladjami samo jeden- 
pnt se je zisla Deutschland i poleg toga 
deset vur dugo je morala pod vodom ostati.

Pred New-Londonom je veC Cekala 
jedna amerikanska ladja Deutschlands i ona 
ju je vu postajaliSCe odpelela, takodjer ova 
ladja tak stoji za Deutschlandom, da nikak- 
v» druga ladja nemore do nje dojti i vu 
njoj kakov kvar napraviti. Na ovoj ameri* 
kanskoj ladji stanujeju Deutschlands ma- 
rineri.

Mircea romanski kraljevic je vu- 
mrl. Iz Bukareäta telcgrefiraju, da Mircea 
kraljevic \umrl je v Cctrtek.

Mircea herceg, romanskoga kralja sin, 
pred tremi tijedni je sbeteéal, kad je rumunj
ski kralj i céli obitelj odiéel iz Bukareéta. 
Romanski doktori tak Spotlivo su vraCili 
beteinike, koji su tifusa imeli, da se je ti- 
fus po célim varaSu jako razéiril. Kaljevski 
Cinovniki, koji sn vu kraljeskoj palaCi slu2bu 
svräavali, takodjer su dobili toga betega. 
Od njih pak je dobii kraljevic. Od poCetka 
betega, tajili su pred narodom, ali potlam 
svaki dan su prijavu dali vu novino, как 
je kraljevic. V 9rédu vu tak hudim polo2aju 
je veC bil, da su doktori izrekli, pomoCi ga 
viöené. V Cetrtek odpoldan je doöla slu2* 
bena prijava, da Mircea herceg vumrl je. 
Odmah su vu Bukareöto i Jassy varaöu 
érne zastave deli vun Так dogodjaj praz- 
novérno Romaniu jo§ bolje je splaöil.

Po odluCnoj sednici, Maria kraljica ru- 
munjska ovak je zakriCala: 4

— To je moj boj!
Céla Europa se je presenetila na ove 

peklcnske i oholne réCi. Svi smo znali, da 
ruskoga plemena kraljica s antantom dr2», 
znali smo, da ona je kriva tomu da je malo 
poétenja vréden Ferdinand odluCil, da nam 
boja poruCi (ojest как tolvaj za hrbtom nas 
doli vudri, ali da bi jedna 2enska tak oholna 
bila i tak cCivestno valuvala, to nije misül 
niSCi.

Za kralko vréme, как je kraljica ove 
réCi izrekla, doölo je céli Sereg bitkah, vu 
kojih su rumunje krvavo svigdi sbili, po- 
Cela je Marija kraljica menje gizdava biti. 
Rumunjskih maternih kletve su posluhnuli 
vu peklu i denes rumunjska kraljica ravno 
tak se place, как i vno2ina materih po Eu- 
ropi. Tifusa je boj dovlekel vu Bukarest i 
to je zaklalo Mircea hereega.

Smrt krvoloka. Pred par tijednov 
Hankovics József tavankuti krCmar opome- 
nul je 2andare da Schanlich M'kloS 86 ga 
regimenta vojnika podjednoma doma vidjara

Schanlich je to poful i za nekoji dan mrt- 
voga su naöli krCmara, Schanl'ch pak je 
zniknul. Taki su znali, da to krvoloCnost 
niSCi drugi néje napravil как on. Pred ne- 
kojim dánom opet su javili 2andarom 
da Schanlich je doma i da se je zaöancal 
vu hi2i. JediiU gliboku grabu je skopal pred 
vratroi, da prvi koj vu sobu dojde, nuter 
opadne. Zandari su obkolili hi2u i opome* 
nuli su razbojnika, naj se préda. Na to je 
epuökom odgovoril. Zandari su vu sobu vdrli 
i kad je jednoga sekirom étel vudriti, drugi 
ga je tak prepicil, da je odmah vumrl.
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K A J JE NOVOGA?

Taborska pösma iz Rusije.
Poglednem ja  v sivo nebo visoko,
Predi как spiSem to pisino maliöko,
S bölim rubcom moje suze brisal bum,
V Medjimurje ovu pésem poslal bum.

Medjimurje, как si v toplem mestu ti,
A ja  tuáen vnogu noőku neprespim,
Pri Brodiju straSna zima velika,
Dekungi nam su s cementa jakoga.

V ruskim polju raste jedna Sumica,
Vu gumiéi moja hladna noCkica,
Vu gumiéi moja hladna noőkica, 
áalosti se za me moja dragica.

2 alosti se za me moja dragica,
Piáé listek áalostnoga srőeca,
Zalosti se moja draga grlica,
Kaj nej opal do hladnoga grobeka.

Tretje leto как sam veC vu taboru,
Daj dal Boáé, kaj bi 2ivel vu miru,
Boáé dragi, jenput vre na nas gledi,
Da se nemo dugo jog vojuvali.

Dvajseti regment honvedski je prvi,
Ki su vu Volhiniji rusé zbili,
Po Sumicaj ruáice su nam cvele,
Dogla zima, sve su se nam povehíe.

Vu gumiéi nezpévaju ptiőice,
V áalosti su medjimurske dévojke,
V áalosti su medjimurske dévojke,
Da nemreju ve grliti junake.

Vetrek zpuhne, kiticu mi odnese,
Vnogog junaka kuglica vubije,
Spuhne vetrek, kiticu mi zatrgne,
Dojde gránát, ruku mu pak odtrgne.

Pugi vetrek iz slavnog Medjimurja,
Zacéli mi predi morti rukica,
Doleti mi ptica iz Medjimurja,
Ka donese od me drage lisleka.

»PreCitaj si dragi golub listeka,
Pak se zmisli na Jézuga dragoga,
Ki te bude Cuval v nőéi i vudne,
Da nedobig rusku kuglicu v prse «

Na ruskim bojnom polju. N ovák V ince 
vojnik iz Bottornje.

— JSíhíta je bcteácn. íz Parisa javiju, 
da Nikita je nevarno sbeteíal. Zadnje vréme 
opet se je vnogo Culo od Nikite, koj je bez 
orsaga ostal Francuzi presiliti su Steli Ni
kitu, da se zahvali i da копию prék da 
Sándor srbskomu kraljiCu. Moraju se malo 
jóé srbom vklanjati, jerbo joS imaju nekaj 
eoldaCije. btina, da K»ragjorg}e\iCi 8̂  srdiju 
na antanla, jerbo kaj ?u predi Srbiji obe* 
Cali, sad bi ^nu Romaniji öleli dati. Srbi 
joö vezda krv prelévaju \uDobrud2i, dakle 
treba jim nekaj obeCati. Pokehdob pak drugo 
némaju как Montenegro, sad su njo obeCali 
Srbiji. Poleg toga je stari Nikita tak jako 
&bete2al.

— 413 jezer englezov jeden meeec.
Englezke novine piöeju, da Englez’ja od ok-
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tobra prvoga, do oktobra zadnjega öetiriato 
Irináját jezer vojnikov je  sgubiia vu mrtvih 
i plezéranih. Od toga su dvajstijedno jezero 
pet sto oficirov. Ako Englezija i na dalje 
bude lak vojuvala, za kratko vréme nebude
soldaCije imala.

— Srbeka puetolovína vu SzaloníM.
Svajcarske novine jednoga lista sa spisale 
od MikSiö Ilia srbskoga bivSega ministra, vu 
kojem prosi antanta, da naj bolje öuva 
srbskoga naroda, jerbo vu Macedoniji stra- 
hovitno vnogo srbskoga vojnika krv preljalo. 
Ako srbe podjednoma vu prvu liniju budu 
rivali, onda za kratko vréme зато  ime os- 
tane srbskoga naroda.

— Bitbe prí prcdcalu. Novembra 6 
ga od Predeala na zapad vu jednoj oStroj 
bitki zavzeli su naSi i nemSki Seregi jako 
zaSancanu poziciju na Clabuceto bregu. Po 
ovoj bitki joS jedenput su isii na Sturmu i 
iz druge linije takodjer su pretirali rumunje. 
Vloviii su nádi ov dán 14 oficirov i 647 
drugih vojnikov. Zapliénili su к tomu osem 
Stukov i dvajsti maáinpuSkih

— poljeha hraljevtna. Stodvajsti lét 
je spala Poljska как jeden mrtvipod ruskim 
jármom. Jezerosedemstodevetdesetpetoga leta 
su razdelili tretjiput Poljsku zemlju, najveö 
je ruski medved dobil. 1916. novembra 5 
ga Ferenc József naS kralj vu Lublinu, II 
VimoS nemSki cesar pák vu VarSovi na glas 
su dali vu jednim krasnim manifestumu, da 
nazat postaviju Poljsku kraljevinu. Poljska 
opet kralja dobi í po boju svoju soldaéiju 
bude imala. Né su se to poljaki nadjali, 
ravno svrho toga etrahovitno veselje je po 
céloj Poljski zemlji. To je prvi uspjeh krva- 
voga bója. Poljska opet slobodna bude. Tri- 
deset milljun poljaka se je ov dán oslobo- 
dilo ruskoga jarina. Prebudtla se Poljska i 
vide se nebude dala vuniStiti. Céloga svéta 
je to veliko veselje. Sad vidi svét, da mi 
neéemo ljudsku zemlju. íz svojih rukah 
smo zeli vun Poljsku zemlju i dali smo 
nazat poljskomu narodu. Evő tu je, to je 
vadé!

Antant zasegurno joS viSeput bude pró
bál nazad zadobiti Poljsku zemlju. Ali mi 
smo vu naäim poslu segurni. Rusi veC nig- 
dar nebudu mogli Polj9ku zemlju podjarmiti.

— Deutschland na m orju. Deutsch 
land ladju vu Newlondonu su véé pred ti- 
jeden dánom Cekali. Kak se öuje, nemäke 
trgovacke podvodne ladje veC nebudo iäle 
vu Baltimore, neg vu Newlondon, jerbo tarn 
su puno segurneäe. Vu ovim postajaliSöu 
amerikanske podvodne ladje der2iju slu2bu 
S velikom radostjom su prijeli gori König 
kapitana, koj je povédal, da vnogo su trpeli 
na morju poleg velikih vihrov.

— Rutnunji vu Rustju bciiju. Iz 
Bukareäta joS podjednoma se seiiju. Jassy 
kam su najviäe odiäli iz Bukareäta tak je 
Pun veö, da se né moCi gibeti. Véé niti po 
krfimah, niti pak vu privat h 2ab néga tu- 
liko mestah, da bi barem beteánike pod 
krov mogli spraviti, ravno zato begunce koji 
°a novoma dojdeju vu varaä, odmah je 
dalje odpraviju, najviäe vu Bessarabiu i vu 
Dolnju Rusiju. Med begunci ga vnogo poli- 
tiCarov i ablegatov. I med ovih ga veö niti 
jednoga néga vu Bukareälu. Iz Dobrud2e 
«И Seregi be2iju prék Beszarabije vu Rusiju. 
Najmre pak idu vu Odeszu, Kiew i Cher
en  varaäe. Begunci povédaju, da Cisto vu 
uüru budo spraznili Bukareäta. Kuliku sta- 
uovnika je veö ostavilo Bukareäta, to se 
°ajoolje po vulicah i po kavanah vidi, koje

su Cisto prazne. Antanta poslaniki i konzuli 
takodjer su veö ostavili glavnoga varaäa.

— falltenbayn vu prabova doltnf.
Na célim rumunjskim frontu trajaju oötre 
bitke. Od tölgjeöi klanjea do bodzái klanjea 
su probali rumunji napré vdrti, ali Artz 
generala Seregi svigdi su je nazat sbili i 
svoje pozieije svigdi su zaderiali. Najmre 
od Predeala na zapad su naäi odluöno sbili 
neprijatelja i zavzeli su naproti Arugi 2506 
meter visokoga La Amu brega, koj brég je 
najva2neäi na granici. Poleg toga lépi savéi 
imaju nádi Seregi od Predeala na poldan i 
od Campolunga na sever. Vu Olt dolini ta
kodjer sve poleg napré napravjenoga piama 
ide. Vu Szurduk klanjcu opet su poöeli ro- 
mani navalu, ali naái su je krvavu nazat 
sbili. Zanemito je to, da rumunjski vodji, 
od ovih bitkah takve prijave poSilaju, da 
su rumunjski seregi lépő napreduvali nazat 
vu Romaniu. Vu ovih bitkah su naSi deset 
oficirov i prék jezero rumunjov polovili. Vu 
Prahova dolini Falkenhayn generala Sereg 
Sirom je rezbil rumunje i vnogo svakojaö- 
koga blaga je ovdi zaplienil. Rumunji su 
ovdi sedem Stukov s munieijom i jedenajst 
maSinpuSkih sgubili. Falkenhayn joS je od 
öve bitke né slu2beno prijavu postal.

— Ruefti car je beteten. Car i care 
viö ostavili su fronta i odputuvali su vn 
Szentpétervár. Carski obitelj du2e vremena 
kani ostati vu Carskoje Selo. Kak se öuje 
car je za to odiSel iz fronta, jerbo je bete
gen i vraöiti se mora.

— Bruezilov mumetju zabtéva od 
englezfje. Bruszilov oStro zahtéva od Eng- 
lezije i Francuzke, naj mu vise Stukov, naj- 
mre pak 2mehke Stuke i munieiju poäleju, 
jerbo drugaö presiljeni je nazat potegnuti 
Serege. Cuda vu hujSim po!o2aju je, как su 
englezi prvo Ieto bili. Poleg toga, da néma 
dosta Stukov sam svojemi oömi je videl, 
как su mu neprijatelji na hiljada i hiljada 
vojnikov poklali. Так du2e nemore vojuvati. 
Rusija je veö Sest milljun vojnika sgubiia. 
Na mesec зато trideset jezer granatov rao- 
reju vu ruskim napraviti.

Brusilov takov odgovor je dobil, da 
Englezija sama je vu veliki teSkoöi i ne
more vise munieije i Stukov poslati, jerbo 
sama néma dosta.

Ruske novine same piSeju, da Rusija je 
opet vu hudim polo2aju i néje se moöi 
nadjati, da bi Brusilov ov ili drugi mesec 
nekaj ve2noga mogel napraviti, da nebi joä 
jeden zirnski boj bil. Tretji zimski boj puno 
oätreSi bude, как je prvi ili drugi bil.

— )Vfir vu JMacedonijt. Na macedons- 
kim frontu mir je nastal. Englezka navala 
na Struma frontu veliko 2rtvu je zahtévala, 
barem je né na nikakov hasén bila. Eng
lezi i francuzi né su mogli pred Monaszti- 
rom fronta predrti. Francuzki i englezki sgu- 
biöki su orijaäki. Srbi oktobra Sestoga su 
poöeli navalu pri Kocsider seli. Jeden me
sec je minul od pollam, pak joS su tarn, 
gde su i bili.

— ©laei od mira. Svakojaöke novine 
piSeju, da vu Haparandu glasoviti nemäki i 
ruski politiöari su se ziSli i tarn su med 
sobom rasgovor imali svrho mira. Razmi se, 
da ov glas niti od jedne strani je slu2beno 
né potvrdjeni.

— Calíjant i Brbija. Hervi vu Vito- 
rul zvanih novinah jako zahtéva od Kalije, 
da odmah naj poälc velike Serege na Bal
kan, naj poöistiju Srbiju od neprijatelja.!

Ktomu pak stém i Romaniji budo jako oa- 
pomoö.

Dalko au talijaui od toga, da bi do 
Srbije mogli dojti, gde pak je to, da bi ju  
i poöistiti mogli od naöih Seregov.

— Zabvalnoet T ílm oé ccearu i na- 
öemu kralju . Poljaki koji 8ü nazat dobili 
svoju domovinu i sloboäöinu vu jednim 
krasnim listu su se sahvalili Vilmos cesaru 
i Ferenc József kralju. Vu pismi nekoji red 
ovak govori :

Veliki vladar! Veliko veselje je doSlo 
na naS narod on dan, kad je poöul, da 
opet pod svojim kraljom bude mogel dalje 
2iveti, svojega kormana i svoje Serege búdé 
imel в kojemi se braniti bude mogel proti 
negdaSjemu neprijatelju, proti rusom.

Tvoje Serege, koji su nam oslobodili i 
preskrbeli VarSovu i Vilnu, néje moöi pre- 
obladati. Polski narod zan&vék zahvalen 
bude prama tebi i prama tvojemu velikomu 
savezniku.

Podpisali au lista fläkaljuSi, doktori, 
mjerniki, profesori, popi, trgovei i zemeljska 
gospoda.

Ravno takov telegramm su poslali i na- 
Semu kralju. Vu VarSovi on dan, niSöi je 
nikaj né delal Так veliko veselje je bilo, 
da nepoznati ljudi su se po vulicah kuSu- 
vali. Na veöer velike parade su bile svepo- 
sud. Po vulicah su banda igrale vu orsaö- 
kim teatru pak je velika sveöanost bila.

— Zelcznati dva fillért. Magjarski i 
austrianski kormani odluöili su, da iz 2el- 
jeza budu dali dva fillérnate peneze kovati. 
Iz jedne kile 360 komadov dojde. Vu Mag- 
jarskim dva milljun öetiristo jezer, vu Aus- 
triji pak pet milljun Sesto jezer korun vréd- 
nosti budo kovali. Sedemnajst milimetrov 
bude novi penez äiroki. Od osem milljun 
korun vrédnosti vise nesmeju kovati. No
vembra desetoga su doSli novi penezi vu promet.

Sad budemo na jedenput dosta drobnih 
penez imali. Malo su se prekesno smisliliza to, 
jerbo veö i predi bi bili mogli to napraviti.

— j4a taljaneftim  fron tu. Minuöi ti- 
jeden talijani opet na célim frontu veliko 
navalo su zapoöeli. Nezmerno municije su 
potroSili i etrahovitno krvi su preljali opet 
zabadav. NaSi hrabri vitézi sveposud su je 
nazat sbili i niti jeden koraöaj su je né 
napré pustili.

Zrakoplivci su opet talijanske varaäe 
bombardirali i talijanom vnogo kvara uapra- 
vili. Najmre pak Varmegliano i Monfalcone 
je vnogo terpelo od naSih bombih. Vu 
ovih varaSov sve kasarne su bombe poru- 
Site i vnogo talijanov zaklale.

— ©de jc Carp p e te r?  Stari i séri 
Carp od poöetka bója zmirom je proti boju 
vojuva! i joS na zadnjoj sednici v oöi je  
kralju rekel, da to néje poSteno, kaj on déla. 
Ferdinand rumunjski kralj je na öve réöi, 
как jeden pojaclin к staromu stupil i rukn 
mu je ponudil s ovimi réömi :

— Mi zato dobri prijatelji ostanemo!
Tri dana je to dobro prijateljstvo tra-

jalo. Veö je drugi dán doSel Carpu Bratia- 
nov poslanik, Tiurdescu tajnik, da pemori 
staroga. Carp je vu postelji beteten legal. 
Tiurderescu silnoga po&la je imel i zahté
va! je, da ga к bete2niku pustiju. Od betet- 
nika zahtéval je, da podpiäe jednu pismu, 
vu kojem i on prevoli к boju. Carp néje 
diel nik&j podpisati.

— Ja joS imam poätenje, kője neöem 
zgubiti! rekel je starec. Ako je kralj prés-
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tapil svoja réő, to je njegva briga. Od lógj 
je  oo odgovoren, ja nigdar к tomu nebu 
dem preelupil.

Za par vur sara kralj je pobodil Carpa 
Bratiauu ministerpredseduik pák mu je lépc 
cvétje poelal. Popoldan pák su doöli Brati- 
anuvi tajni detektivi eve ormare su odprli 
i sva pisma kaj su nadli, sobom su odnesli 
Carp je proli tomu proteötiral razmi se da 
sabadav. Tretji dán pred Carpovom h>2om 
postai je jeden automobil, iz kojega je Во* 
ciat detektív kapitan stupil vun i 2uril se 
je к beteániku, kojega su iz postelje vau 
potegli i odpeljali su ga sobom. Jód denes 
né je znati kam. Так se Cuje, da vu Ru 
siju. Dakle Carpa su zatvorili nekam jed* 
noga jedinoga praviCnoga sina célé Roma- 
nije. Ón bi jód mogel bit katastrofu zasta- 
viti, koja Ceka Romaniu. Denes je veC negdi 
vu Rusiji, ako je samo 2iv.

— Razbojntfce vozi rueha flotta. 
Rusi ravno tak délaju, как njihovi savez- 
niki, francuzi i englezi. SvakojaCke totvaje 
i razbojnike skup pobereju i odpelja ju je 
vu takvo mesto, gde néga bulgarske solda 
Cije. Ovi nikakvo soldaCku s!u2bu ne zvr- 
davaju. De!o jim je to, da mirnim stanov- 
nikom vufcgeju seia i kad su veö sve spo 
robili i podgali, onda opet odideju na ladje, 
da je drugam odpelaju. Так harcujeju rusi, 
francuzi i englezi, koji dirokom lampom zi- 
jaju, da za civilizaciju vojujeju Takva ci- 
vilizacija ie denes pri nad h neprijateljih.

Pri Crnim morju céli dereg obCinah3u 
tak vunidtili. Siromadkim stanovnikom nikaj 
ne ostaviju, sve jim vunidtiju.

GABONA ÁRAK/CIENA ZlTKA
M É T E R M Á Z S A  1 M E T E R C E N T  К

B ú z a .... Pdenica.............................. ...  41 50
R o z s ...........H r2 ............................. 34'—
Á r p a .... JeCmen............................. 32 —
Z a b ............. Z ob ............................. 40.—
Kukorica uj . . . Kuruza suha . . .  36 —
Fehér bab uj . . Grah beli.........56.—
Sárga bab . . . .  Grah Suti......... 56.—
Vegyes bab . . . Grah zmeden. . . 56.—
Kendermag. . . . Konopljeno seme 80.—
Lenmag........L e n ............................. 80 —
Tökmag.KoáCice.............................100 —
Bükköny .Grahorka.........................40.—
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