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xtt’1 , , ' lapja, hogy Páris sem húzódoznék a béke tünetek, melyek az általános békevágyat
VYllSOH 6S ä DÓK0. közvetítővel való tárgyalásoktól. Wilsonnek mutatják. Jellemző például, miképpen á-

. csak meg kellene jelennie a színen, hogy a ruija el akaratlanul békevágyát a »Times«,
A központi hatalmak és szövetségeseik világot izgató kérdéseket nem a véres harc- mondván: »Győznünk kell, de mindjárt!« 

katonai sikereik alapján ismételten kijelen- tereken, hanem zöld asztalok mellett intéz- A győzelem áhitozása harcias hangulatra 
tették, hogy hajlandók tisztességes békét zék el vall, de a győzelem sürgetése már világo-

„,H ® I Vnalame‘L  Semleg,es « '•» **8 ". Wilsoo! Újraválasztását a béke gyö 8an tükrözte« vissza a nép valódi, békére
béke megélhetése ,гШ  «íme gyanánt ünnepelték és azzal a biz- hajló hangulatát.

t.iitinánoi’vhan nnh.inM 'V, v8gy K" ns tos reméunyel üdvözölték, hogy legelső dolga Mi nem lankadunk és biztosan gyöz-
m tonnl ki m óit /ílék' blzonVos> hogy |esz a békét helyreállítani. De ez a remény zük a háborút addig, mig ellenségeink Nem- 

nem tenné k. magát elutasításnak. edd:g még nem teljesült. W.lson elhatározá- csak győzzük, de győzünk is. De mialatt
Anglia és Oroszország kormányférfiai sáról még semmi hiteles hírünk nincs. rendületlen elszántsággal folytatjuk a hábo- 

ugyan fülsiketítő csatazajt csapnak, de ezek- Habozásának magyarázatát csak abban rut. mindaddig, mig biztonságunkat újabb 
nerM.aZE-?,r8Zf g°*,nak a Lnépe' " em k,abálnak lehetne találni, hogy Anglia elutasításától ellenséges megrohanások ellen meg nem 
velők. Ellenkezőleg. A békevágy a népekben lart Anglláva| ped,g mjnden áron jó vi- szereztük, mindenkor az volt és az ш lesz 
hatalmasan megnovekedett és kérdés, vaj- S20uyban akar lnaradnii hogv vele együtt a * kívánságunk: hogy abban a percben, a- 
jon a békekovetelés hangja nemsokára nem lei)gprek ura lehessen A japán imperializ- melyben erre lehetőség kínálkozik, azonnal 
fogja-e tulharsogni a háborureudezők fenn- mU8 ellensúlyozásra legcélszerűbbnek tartja megkössük a békét —  akár Wilson segltsé- 
hangú frázisait. az дПц||̂ УЯ| Való szövetséget. Az ut ehhez Bével, ak^r anélkül.

Anglia népéről nem lehet állítani, hogy a szövetséghez azonban csak az európai ------------
kedvére volna a hosszú háború. Hetenkint békekötésen át vezet. Amerikának tehát Ab* a 1 + 6
átlag százötven népgyülést tartanak ott és érdeke, hogy Európában mielőbb helyreáll- Aki másnak УвГШвЬ aS.
ezeken* a szónokok nem kelnek ugyan sikra jón a béke. _
a minden áron való békéért, de sürgetik а т ebel ur.i*0# nincs tisztá- aDgol?k elérkeztek a kukoricake-
* * te s * *m  bélre kötését. Oroszországban ban Jo^Ln K s í b a  mavátazeh nyérhe* éS a hústalan napokhoz; nincsenek
sem má« a hanmilat Híáhn .ft|pnti t. Тгр ban zza 1 “°8Уап oiwosILa magát az ei [ódonban pástétomok, kalácsok, fehérsute- sem mas a hangulat. Hiába jelenti ki Ire- uta8Ítás ellen, mely presztízsét mélyen sér- m,rkV_. * anffol ’ lament ’ ik -ápt
pov. az uj miniszterelnök, hogy a háborút • л «я ióhi47Pmü'ec' akariuk meaitélni yL k és az ango1 P*r**ment ®8Y'k *arl
véffig kell kii7drni F 7» * fciip|pnhs*t прш letJé• Ha Jöniszemu.eg akarjuk megiieini u^sében most nemcsak háborús kérdésekkel, 

gg  kei küzdeni. Ezt a kijelentést nem sz$ndékait, úgy a békebarálok Amerikában . . iab098áff élelm ezésének
ь'ьа.\° ГТ и  П Рх l8aZ‘ han8UlHla’ me,Yet tartott gyűlését békeközvetítési akciója elő- 

sokkal h.vebben és erőteljesebben juttattak készítésének tekinthetnők. Mert bár bizo.1prob,ém4J4 g
kifejezésre azok a dumaképviselök, kik a üyog hogy a háború utáni béke biztosítása A központi hatalmak kiéheztetői tehát 
békekötést követelve, háromnegyed óráig egyel’Cn, csak akadémikus értékkel bir, még- immár félnek attól, hogy önmaguk sem fog
nem engedték Trepovot harcias beszédének gem derülheti el a figyelmet, hogy az ame- nak jóllakhatni és az angol sajtó nem is 
elmondásába fogni. J.)kai békegyülésnek buzdíló üdvözleteket vonakodik megmondani a kormánynak, hogy

Az olaszországi békemozgalom óriási küldtek Grey, Briand és Bethmann Holweg. a tengeri hatalom gyakorlásában nem felelt 
terjedése is bizonyítja, hogy jóakaró, befő- Nem kellene-e Wilsonnek ebben kedvező meg a várakozásoknak Ez év augusztus 
lyásos közvetítő Rómában sem találna zárt előjelt látnia? hónapjában az angol államférfiak ki jelen
ajtókra és annak a feltevésnek is van a- Vannak azonban még más jelek, más tették, hogy Anglia nem fél az ellenség

Te nem azért teremtetted az emberiséget, Isten ! Szeretet helyett öldöklés í Hová ju-
Z a g o r á b a n  m a g a s  h e g y e n t  hopy ölje egymást, hogv ezrek és ezrek porba tott az em beriség?... Elég! Elég legyen e meg

hulljanak s a győztesek a véres földön fetren- p róbálásokbó l, hogy akik életben vannak még, 
Zagorában, magas hegyen a  tanyám, cőkre rátaposva kérkedjenek, hogy most ők az bízva bizhassanak Irgalmasságodban, Jóságodban!
Hol a szél is ellenségként fű reAm; urak f t Nem ! . . . Mikor lesz már e8>szer v^ge ? Nézd a TÍ-
Dacos szíriek fenyegetik éltünket, *’ ’ ’ . . . lágot, melyet Nagyhatalmasságod porba dönt. Nézd,
Ha lezuhan, ott temet el bennünket. . Az anyaföld elég nedvesi s mint■“ " * * *  hogy sülyed fokról-tokra s ha engeded és tovább

ezután is meghozná a maga gyümölcsét, anél , törö(  ̂ a nagy semmiség egy napon csak elnyeli. 
Hull a golyó, mint a  zápor a földre, hogy emberi vérrel kellene azt öntözni. i Óh ! ne engedd, ne engedd e z t !
Székely baka bátran rohan előre, Csupa vért husdarabokat, csontot, kezet) Nézd az özvegy anyákat, a zokogó árvákat,
Tüzes golyók hasítják a fa ágát, |ábal lál most az ember s ha egy fillért talál, kiknek fohászuk Tehozzád kiált az égre!
Székely anya igy veszti el a fiát. többre becsüli mint ezeket az emberi roncsokat, Egyedül Tőled várják bajuk orvoslását. E-

S Ä S T  Ä Ä f Ä -
“ З ж я г  “ -

B a k á c s  I m r e .  Isten! Nézz le már a gyilkosokra s sokaid j| jt lát az ember mostan? Halált, mindenütt
Muraszerdahely. kéményseprő. meg véres tetteiket. Vess véget e rettenetes mé- halált, mely arat s ebben csak a Te Nagyhatal-

szárlásnak! A Te fiaidat ölik, csonkítják, kiket másságod akadályozhatja meg; s ha nem, ágy po- 
Te azért teremtettél, hogy kedved teljék bennök, *oI |0Я2 minden!

Y\\v7 k\k \ amint imádnak Téged! Óh! hozd meg már, mit annyi ezren kérnek„Uimber, küzdj és bízva bízzál I k e|öre ^  Tőled, hozd meg a galambezárnyú békét!
Irta: Steinauer József state- Szent Ä «  kiállják, mikor leszúrják a Te te- , M̂ ‘ Te könTörületes »agy, Te engedsz. Te

Mily könnyű ennek a komoly mondatnak a remlményedet, azemberti GyilkolfaúBa TeSzent m«8 „g“ -bimnnszainak ezrei törnek Feléd a
leírása és kimondása: .KBzdj és bizra bízzál И Neved -  Uram I N  eigb^

Óh! Mindenek Cra Te látod, ha soha, de Nevedet e moczokkal egy időben emHtsék ! Te, ,Afdott gI úr Szent Neve. I
7éK o \ í f  7 eh”zeT Í rehotzáterk: IxZ- mte"s ime e “szeretet most véres öldöklésben Ш6. nov. lé-én egy ceata ntán Bnkovináben.

tolsó emberig! nyilvánol meg.
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tengeralattjáróitól, de azért az élelmiszerek Adakoammak ля  elemeit kőaők  éte- sárnapokon az ipari és kereskedelmi árusí- 
behozatala körül sohasem voltak oly nagyok veg je i éя á r v á i  J a v é ra  t  tás és házhoz szállítás a magyar szent ko-
a bajok, mint éppen most. Hadmepéijead H ivata l tő  pénz- róna országainak egész területén esti hat

Ami az angolokat leginkább nyugtala- *Arm, K ép vise lőkéя. óráig végezhető legyen.
Ditja, az a gabonaárak rohamos emelkedése. _ -  A Mav. karácsonyi forgalma. Híva-
A »Times« czimü újság dühöng a fényé* K. (j L  0  N  г  E  L  Ё  k .  talosan a következő figyelmeztetést teszik
getö kellemetlenségek miatt, panaszkodik a ------ közzé: A karácsonyi ünnepek alkalmával a
népszerűtlen és alkalmatlan rendszabályok V itéxn ek  s x ű le te tt  _ _ _ más években szokásos különvonatok és má
miatt, melyek zavarba hozták az angol to- sodrészvonatok az idén a fenlorgó rendkí-
gyasztókat és fenyegetőig felkiált, hogy a Vitéznek szü le te tt  Mert ha  éa z iev e tte , vüll VISZ0ny0fc következtében nem helyez-
. „ « » t i  t a r iM  « Л , . .  .'« '.l*- « к  forgalomba. Miolho«, padi, , m „,
tás hiánya miatt dugultak be.« Ennek a Biábu ia Aanak ő  m ind ig olta lm at. közlekedő személyszállító vonatok száma az
haragnak az alapja mindenekelőtt az. hogy utazóközönség igényeinek kielégítésére már
a bérmunkások izgalma az élelmiszerek H arcokkal vo lt t e lv e  M ostan i s  csak  ú g y  van, most sem elegendő a magyar királyi állam*
törvénytelen és folytonos felverése miatt Mvasut a legnyomatékosabban
már aggasztó méreteket ölt. E llen ség n em  tudta. H ogyha tám ad ja  őt. figyelmezteti a közönséget, hogy utazásait a

A vidéken naponként népgyülés^ket maga jól felfogott érdekében a legszüksége-
tartanak, melyeken hevesen kritizálják a ^ vaab^ van  A k arja  sebbre kormozza, >lletv з csak azok kelje-
tej, kenyér, cukor és burgonya mai árai» es vtoesen*™ győsí?* nek uíra- halaszthatatlan teendőjük
a kereskedők, gyárosok, bányatulajdonosok E llen ség ha  m arja . van. Végül ajánlatos, hogy az utazóközön-
és gazdák kapzsi eljárása ellen erélyesen Saivoncsik  A ntal. 8ég néhánY órával a használni szándékolt
állást foglalnak. *___  * vonat indulás* előtt az állomásnál érdek-

A kiéheztetök legnagyobb csalódása —  IV. Károly király Budapesten. Ká- ^djék, vájjon az illető vonat közlekedik-e 
nyilvánul meg abban, hogy angol lapok az roly király e hó 12 én, múlt kedden reggel —  Karácsony a harctéren. A harctéri 
események ilyen fordulatán megrőkönyöd- 7 órakor Becsből Budapestre érkezeit. A katonák karácsonyi megajándékozására io
nok. Gondatlanul és dicsekedve, amint az nyugati pályaudvaron a király fogadtatására dúlt mozgalom, a Had segélyező Hivatal .ia 
angol miniszterek a háború első napjától Boda Dezső dr. főkapitány és Bárczy István a Vöröskereszt együttes akciója a legszebb 
kezdve viselkedtek, sohasem engedték ma- dr. polgármester is megjelenek. A pályaud- eredményeket Ígéri. Pénzintézetek, vármegyei 
gukat az élelmezési kérdés fontosságától és varról a király és kiséiele autón ment a és községi hatóságok, egyházak, iskolák, a 
sürgősségétől meggyőzni; mig azt a véle- Várba, melynek krisztinavárosi szárnyában vidéki Vöröskereszt fiókok nemes vetélke- 
ményt terjesztették, hogy a központi hatal- száilolt meg. A király a nap folyamán ki- j déssel küldik adományaikat és remélhető, 
mák éhségtől gyötörve békéért fognak kö- hallgatásokat adott. Elsősorban fogadta a hogy példájukat egyre többen követik. A 
nyörögni, most láthatja az angol közvéle- kormány tagjait, azután a főrendiház s a katonák karácsonyi ajándékainak csomago- 
mény, hogy ebben a kérdésben éppen úgy képviselőház elnökségeit, a kúria elnökét, a lása is megkezdődött és nagy apparátussal 
megcsalták, mint a katonai kérdésekben. közigazgatási bíróság elnökét. A főrendiház folyik. Adományok a karácsonyi szerefetado- 

Az országos gazdasági hivatal egy köz- elnökségét d. e. 10 órakor fogadta a király, mányok 8880. sz. csekkszámlájára külden- 
leményéből értesültek az angolok, hogy az A miniszterek, a főrendiház és a képviselő- dők az együttes vezetőséghez, Hadsegélyező 
idei búzatermés másfél millió quarterrel ke- ház elnökségének tagjai fekele dlszmagyar- Hivatal, V. Akadémia-utca 17. sz. 
vesebb, mint tavaly, ami megfelel annak a ban jelentek mpg a kihallgatáson A teg- —  Állandó mozi. A mai előadások 
ténynek, hogy negyedmillió acre-rel keve- n”P' °I?a.d.la.,á ôn. Вш1аре®1 székesfőváros szenzáclól jelentenek, mert Herczeg Ferenc 
sebb földet vetettek be. törvényhatóságának és tanácsának a képv.- 3zenz4ciós szinmQve, A dolovai nábob lánya

Ehhez a következő megjegyzést fűzi a Л®/ " p f 6 en.e. a k l r f  y e ö ' A k“ ' kerül színre. A darab egy egész előadást tölt 
.New Statesman«: »A kormány hívei ebben d , !  а| п ы П г т Д » е г Г п ^ Т /^ Г л г я п ’ be A darabot f,lmre alkalmazta dr. Jano- 
kétségtelenül nagyszerű bizonyítékot találnak ykivü, Pm(tgá п*п!л mroL*hIirtl«of hT vics Jenö- aki a d,rab е8У|к szereplője. Ki- 
arra, hogy lehetetlen volt a gazdákat több zottaá l taebSf állóit А к rálv d í  4 őrá- VÜ‘e még iátszanak BerkY Lili- Csorfos és 
búza vetésére bírni. Ámde mindenki tudja, ko. „?ЧЯ7Л Я7пИ r 1 4Up t  „ ™  Mészáros kiváló fővárosi színészek. Egyik
hogy Anglia, ha helyesen felismerte volna пй|УЯ1.н* яггЛ,Вё Ь ugyancsak y legközelebbi előadás szenzációja I. Ferenc
a szükségességét és például oly helyzetben 8 P y “ . . . . . . . .  . . . József király temetése lesz.
lett volna, mint a blokált Németország, ezt „ . . A KOziflázgataei bizottság U] tagjai- _ Jótékony mozialóadis. A Vörös ke-
a lehetetlenséget is legyőzte volna. Hogy mi, fLtiazM tfJT  м л К Л гЫу reazl egyesület Csáktornyái fiókja, alaptöké-
akiknek két esztendő állott rendelkezésre MP4.,ruá.v ienfl ri g T . . J '  jének gyarapitására ötletes módot talált. Jó
nemzeti segélyforrásainknak a háborús vi- p. ... .... Y . \  Г7, . “г РУ . . ц. ' tékony mozit rendezett, mely szép összeggel
szonyokhoz való alkalmazásához, kevesebb У 8 restaurálta a Vöröskereszt anyagi viszonyait,
búzát termelünk, mint béke idején, egysze- v * a me*' Az előadás e hó 13 án folyt le Petőfi János
rü, tagadhatlan és gyalázató» tény és a szó- Orosz fogságban. Kotzig Károly hon- vjiézének bemutatásával. Az egyesület meg
noklat legremekebb művészetével sem lehet véd föbad!?a*y' aki a háború kezdetétől har- ,ehe, e|égedve a közönség támogatásával,
ezért a miniszterek felelősségét elhárítani.« colt a különféle harctereken s közben meg vjszont a közönség is hálás a Vöröskereszt-

Be kell vallanunk, hogy ezeket a ki- ” ЬЯ ввЬа f j «  T  , 2 ' ‘ “ 5 ? “S Í S  nek- ho«Y a ma«Yar ^odalom remekét, Pe- 
rohanásokal elégtétellel és élvezettel szem- ban tartLkodik ahonnan яггМ Гг pitti^ák Wfinek bá'os költeménYét a vásznon színre
léljük. Jelentkezik a megtorlás azért а po- ГГ„„а. и Л  ’f i^  к 1 Г  hozta A darab mW a«ága, remek kiállítása
koli szándékért, hogy háborúban álló or- l°my4U “ Üle,t’ hogy egé3r3égü ____  a a régi legendás időkre emlékeztető haza-
szágok fegyvertelen lakosságát kiéheztetés ^ А00га*пУ- 0zv Deutsch Jenőné fiaa motívumok mindenképen alkalmasak
által az angol zsarnokság és a czárizmus с ^ к4огпУ^г01 férje elestének évfordulója voltak arra, hogy a darab a háborús viszo- 
önkénye alá akarják kergetni. J alkalmából 50 К-t adott át a város előljá- nyok közepette hazafias felbuzdulást váltson

a  «orom mA|va< aw e * ... róságának a harctéren küzdő Csáktornyái kj az áldozatkész közönségnek minden jóra
nekünk A«t.k’ .mi? !«f *míT ? ak P°lgárok iUhon maradt segélyre szorult hoz- hajló szivéből Fokozta a darab hatását a
leír n so /h ü íi „ Г| wt gí  TéDI '  zátartozólnak segélyezésére. Amiért köszö- bájos interpretálás, mellyel Hajas Irma és
L g nembtnHi. !  fc°rmányoak, netet mond a város elöljárósága. Hirschmann Böske úrhölgyek a mozielőadá-

gy onndiaitói <?e8h>n vi népe\ ** é ®'  —  A karácsony és ujóv előtti vasár- sokat bevezették. Gyönyörű előkészítése volt
szereoet játszik ^ H í ik á n ^ ^ J  naPokon e8te 6 óraiö az Uz az ügyes prolog a darab meséjének Prtőfi
lemi visszahatás* ^яг inana.i 1л* •**** letek. A hivatalos lap közli a kereskedelmi keresetlen, szinmagyar szavaival való ismer-
nvil mplvpt fpiAnfc Ó,ra 18 Г miniszter rendeletét, amely szerint a hadi- tetése, melynek hatása az egész előadáson
tant és meflsebeaíti maoát я nviia7»9828̂  * állapot folytán érezhető nyomasztó gazda meglátszott. Fokozta a hatást a zene is, mely 

es megsebesíti magát a uy.last. sági he|yzpl az üeleti pangág enyhítése ér- cigánykisérettel alkalmazkodni igyekezeti a
Létezik még megtorló igazsági dekében kivételesen megengedi, hogy a fo- darab hangulatához. Még megjegyezzük, hogy

-------- —  lyó évi december 24-ére és 31-ére eső va- a vidékről is számosán élvezték a remek
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előadást. A jótékony előadásokon ielülfizet- a hadsegélyezés mai mérve és rendszere anyák büszke gyászában él a görzi csaták 
tek: Kayeer Lajos 40; Mesterics Aladár 30; milyen vonatkozásokban nem elégíti ki a poklának a Monte Sant Michéle sötét ka- 
Özv. dr. Kraschovecz Ignácné, Mayer Armin tényleges szükségletet és rámutat arra, hogy vernáinak és a Valóne völgy nagy magyar' 
és Stádel János gépgyáros (Győr) 20— 20; a hadisegélyek megszabásánál figyelembe temetőinek emléke. Szabó István, akinek ta- 
Pataky Kálmán 16; özv. Csikvándy Már- kell venni a megélhetési eszközök megszer- valyi könyve, a Kárpáti hó most jelent meg 
tonné, Benedikt Hermann 12— 12; Gráuer zésének minden terén három év alatt elő- harmadik kiadásban, újra a honvédekről ir, 
Miksáné, dr. Hajós Ferenc, Heissenberger állott óriási drágulást, Az »Esti Újság« szer- az élet és halál forgatagába került magya- 
Ferenc (Felsőrnihályfalva), dr. Isoó Viktor, kesztösége kéri a közönséget, hogy a hadi* rokról olyan színekkel, olyan közelről és az 
Kováts Emil (Szentrókuspuszta), Nagy Ele- segélyzés terén szerzett eddigi tapasztalatai* átélésnek akkora erejével, mint még keve- 
mér (Szentkereszt), Pálkai Jakab, Pethő rói számoljon be neki, javaslataivá), pana* sen. A Doberdó, melyet BenkO Grill udvari 
Jenő, Scheffer Rezsőné, Wollák Rezső, Wol- szait, tanácsait írja meg, hogy ezzel az il könyvkereskedése ad ki, nemcsak tartalmá- 
lák Rezsőné és Zrínyi Károlyné 10— 10; letékes körök figyelme olyan szempontokra ban, de külső köntösében is művészi meg- 
Hirschmann Adolíné 5; Bakonyi István, is ráterelődjék és olyan sérelmekre is fel- lepetése lesz a karácsonyi könyvpiacnak. 
Benedikt Béla, Csakathurner Hermann, Pá- hivassék, amelyekre a hadisegélyzés első Négy koronáért már most megrendelhető 
lya Mihály és özvegy Szalmay Józseíné megállapításánál gondolni sem lehetett. A minden könyvkereskedésben.
4— 4; Hajas József, dr. Heilig N. törzsor- hadisegélyzés ügyében írt leveleket az »Esti _  A »Vasárnapi Újság« közleményei között 
vos, Kun Lajos, Nauta Ferdinánd, dr. Gros- Újság« szerkesztőségének címére kell kül- a főhelyet a király temetése és a herczeghalmi 
sár N., Szöltes Mihály, Horváth Ferenc, Rí- deni Budapest, V., Kálmán-utca 15. szám. vasúti katasztrófa foglalják el. A király temeté- 
tabunek N., Jurisics N., Fodróczy Albrecht, —  д háimrú. Bukarest bevétele ulán Béről teljes fogalmat adnak a képek, mintha az 
dr. Diósbi N. és dr. Klein N. 3, özvegy Ki- nagy erővel törtetnek elő hős csapatjaink. ember ott lett volna: bemutatják a koporsó ntját 
rály Lajosné 2 40, Föides Böske, Gráner ,Az akadályok egymásután leomlanak. Az a fóbb pontokon, a ravatalt, a kisérók főbb cso- 
Béla, He'sler N. és Neumann Janka 2 ^»|oláhok és oroszok egyesült seregei nagy portjait, köztük Károly királyt nejével és a kis
özv. Deutsch Edéné, dr. Huszár Pálné, N. fujva adják fel egyik védelmi vonalat a trónörökössel, az idegen uralkodókat stb. Thal- 
N., Pecsornik Ottó, Schwarz Mór Tömör mAsjfc után. Ilyen védelmi vonal a Jalomita lóczy Lajos tragikus haláláról czikk és arczkép 
Boldizsár, Zakál Margit 1 1 К-t; Cirkovics i f0|yő volt, de Mackensen itt is tönkreverte szól. Szépirodalmi közlemények: Szőllősi Zsigmond
Katalin 40 fillért. Fogadják a nemesszívü • őket. Hasonlóképen járt a második védelmi és Pantoppidan regénye, Tomcsányi János czikke 
felülfizetők ez utón is az elnökség hálás, vonal, Buzeu is, melyről Bukarest bevétele Koeciuskoról, tárczaczikk a hadikölcsönről. Egyéb
köszönetét. után azl hire3Zteltek, hogy itt tartóztatják közlemények: az elfoglalt Bukarest képe, franczia

—  Adományok a Vörös kereszt javára, fel a szövetségeseket s tönkreteszik minden hadikölcsön-plakátok s a rendes heti rovatok. —
Szabolics Rezső drávacsányi körjegyző nagy eddigi sikereiket. De hát ez is hiú beszéd A »Vasárnapi Újság« előfizetési ára negyed évre 
elfogultsága dacára is kiváló munkásságot, volt. Mert bizony csapataink itt is bebizo- öt korona, a »Világkróniká«-val együtt hat 
fejt ki a Vörös Kereszt egylet támogatású-1 nyitották fölényüket a handabandázással korona. (Budapest, IV., Egyetem-utca 4. sz.) 
ban Majd minden héten érkezik körjegyző-i szemben Buzeu birtokunkban van s a sok —  Д béke felajánlása. A fenomenális 
ségéből az ő közvetítésével hozzánk pénz halotton és sebesülten kívül az oláhok 4000 sjfcerek után melyeket a központi hatalmak
adomány. így a legújabb küldemény Zeni- j foglyot is veszítettek. Más baj is érte az Románi4ban’elérlek 9 egyáltalában a világ-
darics Györgyné született Novák Magdolna oláhokat. A bolgárok Felemmel (Csernavo- lényednél fényesebb
drávacsányi lakosnak 14 K-s adománya, dával szemben) át keltek a Dunán. —  Az háborúban ed g г Y e у dd
Ezenkívül Rodi Ignác szelencehegyi plébá- Erdős Kárpátoknál is fölényben vagyunk, eredmények alapján a központi hatalmak 
nos is 20 к-t küldött a Vörös Kereszt ré itt meg az orosz offenziva teljes csődöt elérkezettnek látták az időt, hogy az iszonyú 
szére, mint karácsonyi ajándékot Mindkét- mondott. Egyik legérdekesebb mozzanatja s ezentúl már céltalan és hiábávaló vérengt 
rendbeli adományért köszönetét nyilvánítjaIazonban a múlt heti krónikának a görögök zéönek véget vessenek. Ez okból a múl 
az elnökség I magatartási:, akik az ellenségeskedést az hé| derekán kö2ÖS megüll.podás alapján

—  Uj ötvenkoronások 68 egykoronáeok. |antánttal szemben megkezdték. ajánlatot tellek a semleges államok diplo-
A pénzügyminiszter rendeletet adóit k, azj _  A hivatalos oyáaz idején a magyar- mácjája utJ4n az ellenségnek, hogy a IÖ- 
UJ ótvenkoroná*. és egykoronás bdrujegvek j ság mély gászáuak legszebb és egységes ki- ... vérenczést szüntessék meg s táreval- 
kibocsátásáról. Az ötvenkoronásokat decem-1 fejezöi a Hadsegélyező Hivatal gyászpajzsa, . .... д u*_nnn»: |я,я|тйк ,
bér 18 áról, az egykoronás papírpénzeket j (kartonpapirból, tűvel, egy darab ára 20 fii Ják a békél A .kozpontl hatalmak ezt a
pedig december 21-én kezdi kiadni az Oszt-1 lér.) és gyászérme (az elhunyt király kép javaslatot fölényük s biztos győzelmük In 
rák Magyar Bank. Az uj ötvenkoronás 160jmá8ával 1830 1916 felirattal, lekete alapon, dalában tehették meg anélkül, hogy a lehr- 
milliméter széles és 100 milliméter magas, fQnüshelö, ára 1 korona) viselőik egyúttal tetlen s mindamellett fennhéjázó és elbiza- 
egész terjedelmében vízjeles papíron kettős,aJE e|esel, katonák özvegyei és árvái alap- ko(j0tt anlánion kívül valaki ezt az eljárá 
nyomtatással készült, az egyik oldalon ma- j4, is növeiik. Kapható a Hadsegélyező Hi- sukat félreérlhetné) vagy gyengeségüknek 
gyár, a másik oldalon német szöveggel. A vala|n4i Akadémia utca 17. és nagyobb . . . . M ® . . ., *
magyar szövegű oldalon a jegykép rajza fe d ő c é g e k n é l.  magyarázhatná. Most már az ellenségen a
kéksziiiü. A jegy legszélső jobb negyede a- , . . . . . . .  sor’ hogy betetőzze az óriási felelőssége t
lul a magyar szent korona országainak dí A kézipodgyazzban ezaDaa eieimi- azért a példanélkül való cselekedetért, hogy
székkel övezett tarkan nyomtatott címerét **ert vinni. Az gos z eme* *1 1 д világháborúi felidézte s hogy az anyrgi
ábrázolja. Fölötte a szám és a sorozat kö- kjвд °re* de,eet 9Zerint a podgyász-vizs- javak miliárdjai mellett millió ős millió ár-

mar a d ó° z é n° Г Ы  á a d 8 а Ь к b a n * e s z ni é n у ̂ gálattal megbízott közegek a rendelelek hi- lattan emberi a halálba bebekergetett. Blz- 
női fej van amelyet*  ̂fehér keret övez Az bás értelmezése következtében az élelmicik ,0sak vagyunk afelöl, hogy a gőgös antánt 
osztrák oldal körülbelül ugyanilyen megöl- beknek a városokba valö bevüe'ét töbt. e fittyel fog hányni a központi hatalmak bé- 
dásu de a címer helyett a császári sas lát- setben megakadályozzák Ezen a kózélelme kejavasjatának s tovább fogja folytatni ki- 
ható rajta. Ugyancsak az osztrák oldalon van *ésre feiel lehátrnyosoru m n  у |4tástalan küzdelmeit. Azért csak hadd dö-

Й -  * " Г Г ,Ц " ,Ы” П . .  1.1 *
tékmegjelolések: igazolvánnyal sem szabid szállítani. Kézi- az antánté a világtörténelem előtt minden

—  Fölemelik a hMiMflelyt. Az I e es d йд2̂ ап ellenben az ország halárain elhulatott csepp vérért, mi pedig folytatni 
körök mint értesülün —  af ^  belül szabad élelmiszert vinni. A hazai vá- fogjuk győzelmes előnyomulásunkat s le

w r t f K B s s a
ezt a méltán népszerű tervét nagy appará- . »egéijeM é M ir Mimit
tussal támogatja az .Esti Újság., amelynek -  Doberdó ~  1 £  í,i T A o r t  IV .
uj korszakával éppen lapubk mai ezámá- cember közepén Saabó István uj bábon» uicm  3 8  . . .

ban foglalkozunk. Az »Esti Újság, egy cikk- könyve, J“ * * “ * X w  т е с т и  ------
sorozatban tárja fel adatait arra nézve, hogy piroslik ez a kénkövee ezó, ahogy magyar
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Prvi koraki к mirul
Polovica rumunjske je nasa.

Bukarest smo predobili. - Od 1-ga decembra do 8-ga smo 80 jezer ru- 
munjskih vojnikov vu suzanjstvo odegnali i 184 stukov odzeli od njih. 
Zgubicek rumunjov je do 10-ga decembra: 300 jezer vojnikov, 448 
Stukov i 286 masinastih puskah. - Rumunjska vojska bezi pred nami. 

Krunitba mladoga kralja bude 30-ga decembra vu Budimpesti.

Ы tfojino na bojnom poljtt ?
(M. J.) Neje modi izpisati, как je zna- 

meniti tijeden bil za nas i za naá h savez 
nikov proSli tijeden. Izdajíca rumunj je po- 
ga2en! Gdo bi bil misül pred tremi meseci 
gda au rumunjske Cete vu Erdélj vdrle, da 
bumo njim tak friSko naplatili njihovo grdo 
delo: vu2iganje hi2ah, vubiiauje i vu robs 
tvo odegnanje mirnih ljudih, razpustoSenje 
cirkvah, Skolah, pohi2tva, pol ja, gorice, sa- 
dovnjake i t. d. Ako bi bil takov. koj nebi 
veruval vu Boga i vu bo2ju pravednost. on 
vezda slobodno rede : »Moj gréh, moi pre- 
veliki gréhU ar se ie vu proSlim tijednu 
dokazalo, da s ciganijom i vkanjljivostjom 
se neda íiveti.

Rumunj je od poCetka (abora s nami 
dr2ul, i tak je kazal, как da bi nam na 
pomod idei, ako bi vu stiski bili. A gda je 
inislil, da je vréme doSlo da nas vuniStiti 
more, — ar smo slabi, — onda hajd na nas!

Ali pravednost bo2anska je naSu pamet 
i naSe oru2je zaoslrila pák smo:

Prvid: vu Dubrud2i poäteno nadvladali 
vkanljivce s pomodjom nemcov, bulgarov i 
turCinov

Drugod: iztirali smo rumunjsku vojsku 
iz Erdeija

TretjiC.NaSe vojske su prek Karpatov, 
vojska naSih saveznikov pák prek Dunává 
vdrli vu Rumunjeku, vu bitkah njihove Se
rege potukli i pretirali, njihove varaSe i 2el- 
jesnice prevzeli i osvojili.

A na zadnje: prevzeli smo njihov jako 
potvrdieni glavni varas Bukarest

Polovica rumunjske zemlje je vu na- 
iimi rukami. Mi smo tarn gospoda. Jeden 
dél rumunjeke vojske je pobégla, druga je 
na bojnom polju pokopana, tretja pák vu 
su2anstvo odegnana. Samo od prvoga de
cembra do oemoga smo polovili osemdeset 
jezer rumunjov i odzeli od njih 184 Stukov.

Svega skupa do vezda ovak кя2р ra-’ 
Cun od poCetka tabora s Humunjskom :

1. Vu Dobrud2i smo polovili 412 ofi 
cirov i 36,100 vojnikov, odzeli 119 Stukov 
i 174 maSmastih puskah

2. Vu Erdéiju smo polovili 362 oficirov 
i 34,300 vojnikov, odzeli 134 Stukov i 112 
maSinastih puskah.

3. Vu Rumunj-«koj smo polovili 37.500 
vojnikov i odzeli 109 Stukov.

To je svega skupa 774 oficirov, 107,900 
vojnikov, 448 Stukov i 286 maSinastih puS 
kah Ov broj se svaki den povekSava, zbog 
toga se joS nezna céü dobiCek, ali to ie se- 
gurno, da je rumunjska vojska s mrtvimi, 
plezéranimi i zarobljenimi skupa vre tristo- 
jezer izgubils. To je skorom polovica ru 
munjske vojske

General Mackensen vre vu Bukareslu 
v kraljevskoj palaCi stanuje. Kaj je naSa i 
savezniCka vojska vu Bukarestu i vu drugih 
méstih osvojila, to se nemre probrojiti. Ru
munjska vojska je tak hitro morala ostaviti 
Bukaresta, da nije imela niti tuliku vremena, 
da bi sobum vzeti, ili vuniStiti mogla neiz- 
merno vno2nu pSenice i drugoga 2itka. koju 
je orsag englezom prodal i stranom, koju 
je za evője potreboCe skup spravljal vu 
magazine.

Gdo nebi misül na Bo2|U kaStigu, koj 
gori pomenute broje Cita i koj se malo pre- 
misljava, как se je boj s rumunjom poCcl?!! 
Oni su nas i NemSku, koji smo jim navéke 
dobri prijatelji bili, rezdrobiti i vuniStiti Steli, 
a vezda budu oni rezdrobljeni i vuniSéeni! 
Vu svih turnov Magjarske, Horvatske, Au- 
strije, NemSke, Bulgarske se je zazvonilo, 
gda smo Bukaresta zavzeli i hvalju dali 
gospodinu Bogu, da nam je pomagal.

Rumunjska vojska, koja je joS ostala, 
be2i, как more, da se zjpdini s ruskom voj 
skom, koja ioj na pomoC ide. Ali kaj to 
hasni Rumunjska vojska se je tak prepla-

Sila, da njejni vojniki su vre za nikaj od 
straha. Rus jim nemre pornóéi. Ima on dosta 
brige vu Galiciji i doma, af je svagi den bit!

Za mir je veliki hasén takaj preobla- 
danje rumunjov, ar budu si naSi i nemcovi 
neprijatelji previdli da nas nemreju preob 
ladati, kaj budu goder izmislili. Svi bi se 
rád; pomirili, samo gizdavi i napubnjeni 
englez небе popustiti. Bude i on popustil, 
gda bn videl, da je sam ostal. I njega dos- 
ligne kaStiga Bo2ja.

Vu GrCkoj, как smo vre javili. su fran- 
cuzi. englezi i taljani svoje Cete namestili, 
da bi na buigare za hrbtom napali NaSi 
neprijatelji su grke prisiliti holeli, da jim 
njihov kralj svoju vojsku na pumoC daje. 
GrCki kralj nije privoljil tomu. On je Stel 
svojim narodom vu miru gledati ov veliki 
tábor, vu kojem su prisutni skorom svi 
europejski orsagi i narodi

Na zadnje su naSi neprijatelji 2eljeznice 
ladje, Stuke i vojsku potrebuvali i silóm od- 
zeti hoteli od grkov. Ve je vre i grókomu 
kralju dosta. Izrekel je kralj, da naSim nép* 
rijateljem nikaj neda i dal je svoju vojsku 
skupljati, pák ako bu treba, bude svojom 
vojskom proti naSim neprijateljem iSel. GrCki 
kralj je dal one francuzke oficire poloviti, 
koji su najvekSu bunu delali vu njegovim 
orsagu Vezda je zbog toga svadja med gr- 
kom i med naSimi neprijatelji. Samo je ne- 
koliko dnevih treba, da bude grCki kralj 
svojom vojskom na naSe neprijatelje iSel, 
ako bi oni i nadalje haraCili vu niegvim 
orsagu.

Taljani i írancuzi, lak takaj rusi svaki 
den probaju navaliti na naSe i na nemSke 
Cete, ali se naSi i nemSki Seregi tak dr2 ju, 
da niti na taljanskim, niti na francuzkim, 
niti pák na ruskim trontu nikakve napredke 
nemreju dostignuti.

Dók se vu taboru ljudi koleju, dotCas 
se pri nas vu Magjarskoj pripravlaiu na kru- 
nitbu mladoga kralja, koja bude 30 ga ovoga
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meseca vu BudimpeSti obdríala Orsaöki za- 
shipniki vu orsaökoj hi2i vezda spraviSde 
drSiju da dokooöaju, na kaj bode s e -moral 
mladi kralj pnsegnnti, gda inu kurunu Sve  
toga Stefana na glavu deneju. Druge komi 
Síje pák si s tem tereju glavu, как bi se 
mogla krumtba s vekáom svecanostjom do- 
vrSiti. Lépa i veliőanstvena bude sveöanost 
krunitbe, ali kajti je zimsk* dóba leta, bude 
se céla parada vn budimskim gradu izvr- 
flila. Tam pák je tak mali prostor, da budu 
samo oni videti mogli sveöanot koji biletu 
dobiju. Niti vezdaSnja taborska vremena 
nésu sposobna, da bi svi oni, koji bi hoteli 
prisutni mogli biti Ali po taboru bude se 
i za púk na novo velika sveőanost vuredila, 
koju svaki videti more, koj hoöe

NajnoveSe je na bojnom polju. da je  
B algarska svojom  vojskom pri Crnavodi prek 
Dunává dospela vu R um unjsku i predobila 
Kalarasi varasa.

Sve6eni6ka menjba.
ProSlo nedelju, tojest 3-ga ovoga me

seca su vu Kotor oböini takvu lépu, uzví 
9enu sveöanost obdríavali, kakva je samo 
pred 1 1  godine bila. i to onda, kada su 
presvétli biSkup, gospodin Krapac kotorsku 
obCinu osobno poöastili zato, da po Lisziak 
Lajosu, bivfli piebanuSu novoreno véranu  
lépu cirkvu posvétiju i zvanju  opet predaju 
S pratnjom  mno2ina puka i pod sgodnim 
nadpisu: »Benedictus gui venit in nomine 
Domini.« su stupili vu cirkvu, kada orgulje 
spanim gläsern zasvlraju  i éuje se milos 
tivno vugoden glas Skolnika: »Ecce Sacerdos 
rnagnus « I nekakova öudna toplota mira i 
radosti je prevzela du5u svijuh onih, koji 
su njihovo m ilostivno lice videli i njihov 
sveti govor sluSaü.

Isto tako su slavni farniki kotorske 
oböine sada svojega nuvoga plebanuSa pri 
mali.

Posle smrti plebanuSa Lisziaka, je vi- 
soka oblast, po Bo2ji volji, Ehrenreich Nán 
dóra dekanovskoga plebanuSa imenuvala za 
kotorskoga duhovnoga pástira, kojega 9U vu 
Kotoru veselo i ljubezno primali, ali od 
kojega su se moguée dékanfalvainski vrédni 
farniki áatostno razstavili.

Gospodin plebanuS su se 3-ga loöno 
ob 7*9 vuri iz Alsódomboru dopelali, gde 
su pri ondaflnjim piebanuSu prenoöili.

Pokraj oböine su njih primala Skolska 
deca s zastavom , obcinsko poglavar9tvo, 
druétva i mfrHligeneia. Goepon notarijuS 
Hajdú Lajos su njih vu ime oböine sn lep 
mi, oduSevlienemi rééi pozdravili i izrazili 
oböe 2elju kotorskoga puka, nek njim se 
ne krati i nadalje, da oni vu hramobofciem 
svemoguCega Boga. blafcenu devicu Marijn i 
Zveliöitela naSega Jezuöa KristuSa sa mo 
litvami i pobo2nemi popévkami materinskim  
jezikom s m edjimorskemi reöi Stovati i di- 
eiti morejn.

Gospodin sasvem  g^nut na lépőm do- 
öeku, odgovoriju: da sn oni zelenu granöicu 
mira i sloge sobom donesli i hoéeiu svoj 
2ivot a’duveti za mir, zadovolinost i poboí 
nőst Kotorskoga naroda. —  Opet su se vu 
zraku Cule uzviflene réöi: Benediktus gui 
venit in nomine Domini.« Mir s várni.

Sada эе pratnja gene. Naprvo deca sa 
uöiteljima, za njimi poglavarstvo i vnogo 
drugih vu kraja nevidljivom  redu. Ovim se 
predruíiju mnofcina ljudstvn poöetku cirk-

vene vulice, koji su zatoga pobo2no mohi
vá  svrSavali, doSavSi о cirkvu, opet eve 
puno sa staroSinama, koji pák tam 2elno 
éakaju svojega novoga otca duhovnoga. Kada 
se sve namiri, hitro lüsviraju  orgulje i ne- 
rod s punim grlom pobo2no, ali i veselo 
zaziva Duha svetoga po svojem materinskim  
jeziku v

Orgulje staneju i sprodikalnice se Cuje 
mili pozdrav: »Hvaljen budi JezuS KristuS.« 
Oster je bil glas kao strogcga otca, ali vu 
goden i milostiven, как dobroga paetira 
Bo2e sveti! Kak je rééi narod pobo2no i 
tiho posluáal —  v2ival — . как 2edjen put- 
n*k, koj vu vruöoj puSöini zviralo najde.

Pri je i posle govora su puka ljubezno 
blagoelovili. Predíki je btla cienjena ru2ica 
to, kada su se radostno spomenuli svojih  
bivSi farnikov Dékánfalve, med kojemi su 
zadovoljno i vu miru 2ive!i i izraziju onu 
2elju, da onoga mira i pobo2nost, kojega 
su tam v2ivali i ovdi najdeju. Vu srce ge- 
nute lépe reöi su svakomu oői sa suzami 
oblejale.

Samo tak se more spomenuli jeden 
namestnik JezuSa KrisluSa n\ zemlji 9 top 
lom Ijubavjom svojih bivéi farnikov i opro 
siti nőve, da budite i vi tako dobri meni, 
ja vám hoöem dober otac i pastir biti.

Роз1е avete meSe je bil magjarski evan
gélium i kratka magjarska prodika. pred ко 
jóm su svi ljudi n<rno vu crkvi ostali. S  
ovim öinom i svojem ponaSanjem pod cé
lom svecanostjom je kotorski púk dokazal 
svoju naobra2eno3t » intelligenciju.

Moguöe se ne varamo, ako si slobodno 
rnislimo to, da na ov dán su vu Medjimurju 
né vu lednom, nego dviuh mesti tak lépő 
9veöanost obdr2avali.

NaS vezdaSnji gospodn plebanuS su iz 
prodikalnice rekli, da je Bo2ja volja, najvi- 
SeSa oblast, kojoj se i kralji pokorjavati 
moraju, je hotela, da oni mesto menjaju. 
Mi pako »e ovoj svemoguönoj noredbi 
podlo2imo Posle viAe letoSnjega mraka, koj 
je öloveöju narav, Cud kakti te2ka megla 
terSil. oslobodila se je okova i svetlost ob 
senöi sve verne du9e, kője ее vu Boga za 
ufaju. Dika Bogu vu visini, a mir kotorskim  
purgarom na zemlji P ax ! Stemi reömi je  
pozdra*vil JeauS KrrstuS evője apoétole P ax! 
Stemi reömi эй pozdravili növi plébános 
kotoriböane. То smo si navek Éeleli, i to 
2elimo slavnim oböinarom Dékanfalvainskim.

Patak i V iktor.

OdluŐDe bitke vu Ronaaniji.
Minuöi tjeden i pred nekojim dánom  

takve bitke su bile vu Romaniji, kakvih ga 
jako malo bilo vu célim svétnim boju. Svi 
neprijatelji strahovitno te2ko diöeju od onih 
bitkab, kője smo s naSemi savezniki vu Ro 
maniji tak slavno zadobili i s kojemi smo 
Romaniju pogazili. Na drugim bojnim polju 
se ovo vréme nik.ij va2ne9ega né pripetilo. 
Céh svét samo Romaniju gledi, ovdi je sad 
eerdinka svétnoga bója. Naél Seregi slavne 
bitke su tam zadobili. Veliku kolu su nap- 
ravili i od tri stranih su uapreduvali proti 
glavnomu varaáu Bukareátu. Od sevra, od 
juga i od zapada su poöeli tiskati vlahe i 
ruse. Vlabi i rusi sdvojeni su probali naSe 
Serege zastaviti i barem to prepréöiti, da se 
Mackensen firtclopi sa Falkenhaynom. Ali to 
su né mogli prepréöiti i ovi dva Seregi sklo- 
pili su se skup i neprijatelja vu vifle menj

4ih i vu tri veliki bitkah napokali au. Naj- 
predi zadobili srpo od severne atrane Cam- 
polunga, na zapadnoj strani pák Piteati va- 
габа, vu napreduvanju pák dirom eu rezbili 
I. rum uüjskoga Serega. Kad su rum unji po 
•trabovitnom  zgubiöku proti B ukareitu  po- 
begli, jedenput samo pred sobom najdeju  
jednoga naSega Serega, koj jim je za hrb- 
tom prek Arge sül vode dodel i be2eöe ru- 
m unjske Serege po desetinil i vuniStil je. 
Ravno ovo vrém e na ju2nim kraju  Macken
sen je  odluöno zbil vlahe i ruse, koji su 
ga pri Dunaju zastaviti Steli. Vlahi straho
vitno vnogo m rtvih i plezéranih su ostavili, 
к tomu pák su tak Sírom rezbej2ali se, da 
эй niti Bukarests né mogli braniti.

Od decembra prvoga do devetoga vlo- 
vili smo prék sedemdeset jezer vlabov, aa- 
dobili su nádi i eevezni Seregi 1&4 Stukov i 
12 0  maSimietihpuSkih. Kaj sve pák su vu  
BukareStu naSli, to joS néje znati, jerbo to- 
liko svakojaökoga blaga i 2iveSa su naSli 
vu glavnim  varaéu, da to néje mcöi tak 
hitro preraöunati.

Na MikloSevu javilo  je soldaöko zapo- 
vedniötvo, da je Bukarest propal. Oglasili 
su se zvoni po célim oreagu i naznanje 
nam dali, da naS najgadneSi neprijatelj je  
ponizeni. Bo2ja pravica se je ekazala i po- 
nizila je Romaniju.

R avno sto danov je minulo, как su 
nas vlahi izdali i veö su naSe Cete ulazile 
vu glavni varaS Bukarest. Romania sgubila 
je glavni varaS i vekSu stran orsaga, Fer
dinand rum unjeki kralj more iti za Albertom, 
Petrom i Nikitom. Vlahi né su to augustuSa 
dvajsti sedmoga mislili, kad su tak nepoS- 
teno poöeli boja proti nam, kakti saveznikom.

Vlahi su na naSi karm ini Steli biti i 
eto za sto danov potlam ném aju veö glav- 
noga varasa skojim su s korom i céloga 
orsaga zgubili. Antant iakodjer je zloöesto 
raöunal, kad je misül, da Romanium triSko 
pomoö dobi. Sad Romania nuca rusko pomoö.

Dakle antant i vu Rom aniji je zgubil 
boja i sad samo to moremo pitati, da kaj 
joS vise hoöe? Rus je niti lak né moöem, 
da bi barem Bukarests bil mogel braniti, 
vu Fr&ncuzkiro né su mogli predrti nemSku 
liniju, talijan od poöetka nikam nemore zajti. 
Dakle sloboduo pitamo, gde i kaj hoöe jod 
antant? To svaki more videti, da s oru2jem  
nemoreju nas preobladati, s BukareStom o- 
pet smo jednoga orsaga zadobili i opet sla
vno smo zakljuöili jednoga boja.

Jeden kralj opet bez orsaga ostane 
jerbo rusi odredili su veö, da vlaSki kralj 
vu Kievu bude moral stanuvati. Jeden kralj, 
koj néma orsaga, niti vojniötvo. Sam o vnogo 
m rtvih i örnaduSno spoznanje ima. К tomu 
рак jako hude senje more imati i po kmiö- 
nih noöih pregovori mu duSno spoznanje.

—  Treba je bilo to tebi, Ferdinand? 
Kralj si bil vu jednom bogatom orsagu i 
denes kaj s i?  Ruski rob. Ako trésen osta- 
neS, joS i denee bi mogel vu BukareStu vu  
lépoj palaöi sedeti i premétati cekine, koje 
za pSenicu i za petrolium dobiS. Od dvejo  
stranih su te plaöali i skim menje robe si 
dal nemcom, stém su ti vise platili englezi 
Treba ti je  to bilo?

I kad duSno spoznanje zamuöa, prego
vori 2e n a :

—  Potrebno je to nam bilo, Ferdinand? 
Zgubili smo orsaga, naroda i najlepSe naSe 
déte. Mircea herceg od toga je vumrl, jerbo 
Crne koze зи bojni dani donesli. Ferdinand,
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ti si Clovek, ja sem samo jedna spotrta teo- 
aka, ako sem se ja vkanila, ti, kakti Clovek 
nebi se bil emel vkaniti.

Vlahi jód po Romaniji beSiju, ali bee 
orsaga ostajuCi Ferdinand vec is Jassy va- 
raöa je pobégel VeC po ruskoj semlji beii 
proli Kievu. Kievbude vlaökoga kralja glavni 
varad. Tam bude pod redtom, как je Albert 
va Havre/ Peter vu PariSu. Nikita pák vu 
Bordeauxu, vladki kraij vu Kievu. Treba je 
bilo to tebi, Ferdinand? Potrebna si ti toga 
bila, Mária, najlepda kraljica. To si rekla, da 
je to tvoj boj. Istina, sad je to tvoj boj!

Jedna mati.
Tuáno je opet postalo Majke zadnja nada bila, 
Njéno lice tvrdo, malo, Koja naglo ostarila 
Zasnzile suhe oói, Od Salosti, velke tuge, 
Videó, da nemre pomoói. Radosti nemala druge.

TretjegjZadnjegsinadaje, Branit treba domovinu, 
Da brani sve naáe kraje, Zato reóe tretjem sinn : 
2ivot alduje ói treba, *Idi sínek! i pokaái 
Protivnika zruői svega. Medjimurec ma kuraái!«

Naj imati nigdar straha,
Duámana vndri do praha,
Samo séói, vudri, koli,
Tvoja mati za te moli!

Stridóvár. Druiko Stefanija.

Odluéen koraöaj prama miru.
Krv teöe jód po boinim polju, jarke i 

dance kopaju jod po plodnoj zemlji, otci s 
pudkom vu rukah drvóeju vu zimi, ali mi 
domaj na vesel glas smo se prebudiii de 
cembra dvanajstoga. Ov dán Károly kralj i 
VilmoS cesar vu jednoj zapovedi na glas 
8U dali viteSkim vojmkom i célomu svétu 
da ponudili su antantu mira, jerbo veC nid 
Ci néma nikakov cüj, da se joS viSe krvi 
preléva

Centralni orsagi odluóen koraóaj su 
napravili, da se svét pomiri. Videti je veó. 
da centralne orsage néje moói preobladati i 
ravno za to centralni orsagi su prosili ne* 
utralne orsage, naj ua glas daju antant o r  
sagom, da poSten mir hoóeju sklopiti. Poleg 
öve prodnje centralni orsagi prevoliju к to 
mu, da se odmah poóne rezpravs svrho 
mira, da se takov mir napravi vu kojem 
svaki orsag nadalje bude poSteno mogel 
diveti. Vu onoj rezpravi obeCaju centralni 
orsagi. da nikoga neóeju osramotiti, kvar- 
noga napraviti ili vunidtiti.

Stém koraóajom opet su pokazali cent 
ralni orsagi, da samo za to tiraju boja, da 
se braniju i ravno vu ovim vremenu, kad 
su opet jednoga nepriiatelia odluóno preob 
lad ali, vu ovim vremenu, kad jednu slavnu 
bitku zadobiju za drugom, dakle vezda, kad 
céli svét se jim óudi niihovomu orudju, 
ravno vezda ponujaju célomu svéto mira.

Centralni orsagi neCeju joS dalje pro- 
ganjati neprijatelje i to né samo neutralnim 
orsagom su dali na znanje, neg i rim otec 
papi, koj se tomu segurno veselil bude i od 
evője etrani segurno s célom moójom nad 
tem bude, da prestane strahovitna krvo- 
loCnost.

Ako pák antant nebi dtel prevoliti к 
tomu i zahtéval bude, da jod na potoke se 
preléva krv, od toga pred cél im s vétóm 
4>n bude odgovoren i sva krivnja na njega 
•pad ne.

Centralni orsagi imaju nakanenje mir

napraviti, ali i к tomu imaiu nakanenje, da 
do konca, do zadnje vure, do sadnjega 
Cloveka ederdiju vu boju. Sdriali budu tak 
dugó, doklam jod bolje pokaíeju svétu da 
Nemdko, Auetriu, Magjarsku, Bulgariju i 
Tursku nigdar nebude antant preobladal.

Sam kralj veli vu zapovedi, koju je de* 
regom postal, da trsil se bude skim predi 
podtenoga mira napraviti svojim vernim sa- 
veznikom skup. Molil budem — veli — da 
ov koraóaj, kojega sem vezda napravil, mira 
bude donesel svétu.

KAJ JE  NOVOGA?

— M irko herceg pred kraljekom  ra- 
kum. Mirko montenegrovski herceg v petek 
s jednim nádim oficirom > sdvemi drugami 
Cinovniki odidel je vu kapucinski klodter i 
tarn vu gruvto pohodil je zadnjió nadega 
pokojnoga kralja. Fokiekei se je pred rakum 
i dugo je boga molil.

— Banffctd opet je doli etrclit jed
noga zrakoplova. Glasoviten nad zrukop 
livec, Banfield lejtinand, koj je veC vide ta- 
lijanske zrakoplovov doli strehl, tninuCi tork 
opet se je vu zraku vu boj pustil sdvemi 
talijanskih zrakoplovi. Ober Karsta je jed
noga tak pogodil, da je doli opa!. Vu zra- 
koplovu cetin sa bm smed kojih je jeden 
jako rajeni, dva pak lehko. Sve Cetiri su 
vlovili.

— Bitke okolo K irlibaba. Da rusi 
pomoreju nekaj rumunjom opet su poóeli 
vdirati proli Kirlibaba, ali nesreöno, jerbo 
krvavo su je na*i nazat na pokali. Proti 
Sumnatim Kárpátom takodier su sreCu pro- 
bali, ali i ovdi zabadav. Nadi su ovdi takve 
dance napravili, da iz ovih dancov rusi n'g 
dar nebudo mogli nade vun pretirati.

— Uvlacanjc nikkel dvajetifU lerab. 
Vezdadnji nikkel dvaistifilléri na decern 
bér 31ga dana u osobnim prometu zgubiju 
svoju plate2no sposobnost. F nanedirekeija 
dakle gori pozove obó.nstvo, d ; ove peneze 
skim predi pri orsacki blagaini naj nuter 
dobavlja; iliti pri ovih blagajnib, ali pak 
pri Osztrák Magyar Bank zavodi proti t e -  
Ijezne dvajstifillére skim predi naj zamieni.

— Hriierika joe pred bo£i£om bude 
potcla m ira dejati. Amenkanske novine 
jednoglasno pideju da amerikanski odsvu* 
nadnjih poslov minister jod pred boíióom 
bude próbál med neprijatelji mira delati. 
Ali bude amerikansko ministartsvo moglo 
to napraviti. to je jod Bogu vu rukah.

— ^ a  albanekim  frontu. Jeden lejti* 
nant lépő je spisal, как su zeznali, da je 
kralj vumrl. Vu jedni albanskim selo su 
bili nadi, kad je telefon dodel, da nad Iju- 
bezni kralj je vumrl. Odkraja né su veru- 
vali strahovitnoga glasa, ali kad su ga po* 
tvrdili. odmah poóeli zvoniti i albanci taki 
su se vu cirkvi skup zidli i na glas boga 
molili za pokojnoga, kojega su jako radi 
imali. Drugi dán i tretii i tak céli tijeden 
svaki dan su vu cirkvici se shajali i to na* 
pré albanci, odzaja pak magjari su stali.

— C rieto  jezer rueov . Pokehdob je 
Bukarest propal, rumunji vu veliki sili opet 
trieto jezer rusa prosiju od cara. Svrho toga 
vide oficirov i ministrov je vu Sent Péter- 
var odputuvalo, da se tarn pomoliju caru.

— Deutschland je dimo doéet. De
utschland, как iz Bremena pideju sad je 
predi dodla dimo, как su ju Cekali. Kad

je glasovitna podvodna ladja perviC idla vu 
Ameriku, onda je tri tijedne bila na putu. 
Juniuda petnajstoga je odidla i juliuda 9 ga 
je dodla vu .Baltimore amerik&nsko posta- 
jalidóe, odkud je augustusa prvoga odidla 
proti domu i augustuda 23 ga je dodlo vu 
Bremerhaven. Dakle ov put iz Amerike 
dvajstidva danov je trajal.

DrugoC je Deutschland septembra prve 
dann odidel i oktobra prvoga je ladja dodla 
vu New-London. Novembra 17 ga bi se bila 
morala odonut genuti, ali treenula se vu 
jedno drugo ladju i morala se je nazat 
obrnuti i poleg toga samo novembra dvajsti- 
prvoga je mogla oditi. Dakle ovoga puta 
né podpunoma dvajsti danov je napravila. 
König kapitana opet céli svét pozdravla. 
Svi neutralni orsagi veseliju se, da je opet 
englezke ladje ova mala podvodna ladja 
predrti.

— Zadnji put X. ferenc Xózeefa.
Nigdar s vekdom paradum né su mkoga 
pokopali, как Ferenc Józsefa. Ali zabadav 
zlato, zabadav srebro i velike sveCanosti, 
itak svaki dojde do zadnjih vrat, to рак 
je grufl. »Főszertartásmester« zlatom botom 
rut\ po vrati, Mi vrata se ne odpreju, neg 
jednoga kapucina pitanje se óuje:

— Sto je to?
— Ferenc József njegvo Veliéanstvo! 

— veli ceremonijih najvekdi medter.
— Ignosco! (nepoznam dto je to) veli 

kapucin i vrata se ne odpreju.
Drugoő poöneju ruíiti po vrati i jod 

glasnede se óuje odgovor na pitanje:
— Njegvo Velióanstvo, Ferenc József 

cesar i apodtolski kralj.
— Ignosco! (Nepoznam).
Vrata se opet ne odpreju. Sad s mi* 

ílim glasom tuíno veli na pitanje, dto hoőe 
nuter iti ?

— Jedna siromadna i grédna duda, 
Ferenc József prosi, da ga nuter pustite.

Dakle jed^n siromak i veliki grédnik./. 
Так je to prepisano. I kralj je samo jeden 
grédnik как smo i mi svi drugi.

Jod jedenput posvetiju grédno télo i 
stem deneju ga na vekiveóen pokoj med 
Rudolfa i med kraljicu.

Stém kralj ostavi grufta i svi drugi 
Vrata se 2apreju, kapucinski gvardijan zak* 
lene, kljuőa sobom zeme i 3tém je céli pa- 
radi, veliki sveóanosti konec.

Jedne grédne dude opet je menje na 
svéto.

— XV. K áro ly k ra lj vu Budimpcötu.
Nekaj léóe po zraku. Dvanajstoga decembra 
iz nenada pocii je glas, da nad mladi kralj 
i nemdki cesar svojemi savezniki ponudili 
su svétu mira. Ov dán je pohodil mladi kralj 
prvió svojega glavnoga varada, Budimpedtu.

Célo noó je putuval iz fronta, da za 
vremena more vu Budimpedt dojti i ovdi 
prijeti za vjeru svojih ministrov, od drugih 
i od Budimpedt varada. Na kolodvoru samo 
pet jih je őekalo kralja, kotega su slavno 
pozdravlali. S tém vide naroda je stalo po 
vulicah, kud se je kralj pelal, barem je dosta 
rano bilo i ktomu dezdjovno vréme. Od svih 
stranih se je Culo: »Éljen a k irály !« Kralj 
je veselo salutéral iz automobile na kojim 
se je vu kraljeku palaóu vozil. Pred pala- 
Com 38-mi pefiióki regiment je bil na stra2i.

Kralj je viöe orsaókim poslov zvrSil vu 
Budimpedtu i na veóer odputuval vu Beó. 
Kralj i kraljica decembra 27-ga dojdeju opet
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nazat vii Budimpeát. Tridesetoga decembra 
jib budn korunili.

— I s  S z itu ja  eve 8 «  odncetl ru- 
itiunjl. íz Szinaje vide magjarov je sreCno 
doálo vu Brassó Ovi su povédali, da kralj 
je veC pred petimi tijedni sve dal zvoziti íz 
Peles zvanoga kaátelja. Selbu su ponoCi vo- 
zili, da se stanovniki nebi bunili. Naáe Cete 
Cisto praznoga su naále kraljskoga kaátelja. 
Takodjer ministrov i bogatuáov kaáteiji svi 
su prazni bili. Kad sn kraljskoga kaátelja 
veC sve zvozli, onda je doála zapoved, da 
svi stanovniki moraju ostaviti varasa. Szi- 
naju su rurnanji spraznili. Magjare i oemce 
polovili эй i sobom su je odegnali.Tak zlo 
Cesto su snjimi baratuvali. Rumunji, da nebi 
naái i nemáki átuki vu lépi varaá strélali, 
viáe kilometrov pred Szinajom su se nasta- 
vili. Ovdi su je tak sbili naái, da izvanredno 
strahoma su bez svakoga reda pobegli prék 
Szinaje. Za njimi pák su taki doáli magjar- 
ski husari i nemáki dragoneri.

— Konétantin kra lj mobítízéra. Kon- 
átantin mobilééra, kreCiju antanta novine. 
Véé su vékáé Cete doále vu Thessaliu. Kor* \ 
man nezmerno oru2ja i mun;cijo poáila vu 1 
Larissu. Sva kola su rekvirérali za soldaCiju. | 
Po selah su na glas dali muftkarcom, к а к : 
stran poöneju zvoniti, odmah svi moraju 
pod zastavu stati. Как se vidi stém se bude 
juriá poCel Vu Lariszi Venizelosuve prija
telje ne vulicu su dovlekli i tarn sn je grdo 
bantuval* Ravno tak je bilo vu Volobi i 
Janini. Céli orsag s kraljom derZi.

— Hntant n ljc  nagovarja l Rom aníu. 
Zanemito piáeju jedne ruske novine od Ro
m a ni je :

— Savezniki nigdar su né nagovarjali 
Romaníu, da se vu boj pusti Romanija dvé 
leti je nas cecala i jako dobro se je dala 
platiti, Rusija je prosila Romaniu, jerbo Ro
manija tuüko je zahtévala, da to néie bilo 
moCi njoj dati vu íme pomoCi. ftamanija 
od svoje miseli je noCela tabora, koj je an 
tantu na vekáo ákodu bil. как na hasén.

Mi smo znali, da Romanija neznane i 
ne zvéZbane generale ima. Pod takvami vodji 
su morali rusi vojuvati. Antant je зато  
jedno falinga imH, proveC se ie veseM, kad 
je Romanija vu boj se pustila Denes veC 
niáöi se ne brini s Roman«um.

— R om ani vu JVloldavu idejű. Deveti 
Sereg veC je pred nekopm dánom pretrgel 
onoga puta, koj iz Bodzái klanjea vodi doli 
prestupil je Bozen vodu, od Bukareáta na 
ishod pak Jalomn cu R >manskoga áerega 
jeden dél prék Dunaja vu Staru DobrudZu 
hoCe vujti, gde S u ’.harov general ioá próba 
se drZat' Ali ov«)ga déla rumunjskoga áe- 
rega pluáiju one bulg irske cete koj#* su joá 
decembra áestoga prék Dunája doále i pót 
lám podjednoma napredujeju. Dakle nepri- 
jatelju najsegu^neáe m^sto ie Moldva Ako 
je joá ovdi sbvjeju, onda do kraja зр тога 
jo rusov vu ruke dati. jerbo rumunjei veC 
nikaj nebudu moguCni napraviti.

— 6 r k i  se knemcom budo prehlo 
piti. íz Pirenza telegrafiraiu, da Ko istant n 
kralj odluéil je, da se к nemeorn prok'opi 
i svrho toga odr*dil je m ibtlizaciju i velike 
Cete skupljaju vu Alheou i na ok >lic Fran- 
cuze i engl« za su ve л prel rali iz Athena.

— J4oví penezi. K^k je to veC na 
glas bilo dano. n kelski penezi s*mo do zad 
njega decembra budo valsli, i onda je von 
potegneju z prompts, jerbo na mesto 2el 
jezni penezi dojdeju Svun toga pak veC

délaju papirnafe korune, kője decembra dvaj- 
stiprvoga dojdeju vu promet. Stotrinajst rai- 
limetrov budo duge i áestdesetosem milimet- 
rov áiroke. Korune iz puno boláega papira 
budeju, как su deneánje dvé korune.

Nőve petdeset koráné takodjer budeju 
kője decembra osemnajstoga budo vu pro
met doále.

Osztrak-magjarski bank reztrgane pa
pirnate peneze premenil bude, ali pri sva- 
kim falatu deset fillérov dőli sí bude raCunal.

— Zavzcti emo Buzeua. Decembra
petnajstoga javilo je soldaCko zapovedniCtvo 
iz bojnoga polja:

Na ishodnim bojtiom polju: Vu Roma- 
niji eami rornani vuZiZeju sela, kője iz dal
ka videti ponoCi, как su vu plamnu. Sa- 
vezni Seregi trsiju se, da rumunje iz velike 
rumunjske doline skim predi pretiraju. Med 
bregi su se zastavili rumunji. ali veC i ovdi 
su njim predrli fronta.

Deveti Sereg Buzeua je zavzel i ovdi 
jeden dan Cetiri jezero rumunjov je vlovil.

Pri Felestinu vekSe bulgarske Cete su 
prék Dunaja vdrle.

Na erdéljskim frontu rusi su opel po- 
Celi vdirati, ali napré né su mogli dojti.

— Koruttenjc kralja. Glavnoga varaáa 
zastupnictvo sto petdeset jezer koron bude 
dal na one stroáke, kad vu glavnim varaáu 
korunili budo kralja. íz ovih penez budeju 
kinCili one vuiice, p j kojih proáecija iála 
bude. Takodjer glavni varaá bude platil i 
sve druge stroáke, как naprimer bakle, 
lampijooe i t. d.

— J4a macedonehtm frontu. Na o-
kolict Bitolije néje nikaj zamemtoga se pri- 
petilo. Pri Gserna vode laktu viáeput je i- 
áel neprijatelj na Sturmu, ali nazat su ga 
zbili. Opet su poéeli iz átukov strahovitno 
strélati i zatem joá jedenput su probali jed- 
noga brega zadobiti, ali sad su ravno tak 
morali nazat pobeCti, как i predi. Neprija- 
telj ov ti leden strahovitnoga zgubicka imel.

— 6trabovIten ruekí zgubtCek. Rusi 
da pomoreju Romaniji opet su vebko na- 
valu poCeli proti Kárpátom. Pred Mescilina 
bregom na h hada ruskih mrlvih le2i. Pri 
Kirlibaba zvanom mesto samo na jedni kra- 
tki liniji prék jezero mrtvih leii. Odovud 
né dalko opet céli bregi stojiju iz ruskih 
mrtvih pred naáimi droti. Kaliko niih je 
plezéranih to niti preraCunati néje moCi. 
Samo jeden dan vlovili su naái prék dvé 
jerzero rusov i petdeset i tri oficirov, zado- 
bili su ktomu Cetirinajst maáinpuákih. Vu 
ovi Cetiri dana trajuCi offenzív! dvajstijedno 
jezero vojnika su 2gubili rusi Na Kövesso- 
vim frontu na dán prék pet jezer imaju 
rusi zgubiCka.Tak valuiejo ruski zarobljeniki.

— Oeemdeeet kilom etrov od Buka- 
reöta. C°ntralnih orsagov Seregi od Buka- 
reSta na ishod osemdeset kilometrov dalko 
su doSli. Rumunjski Seregi pri Galacu sto- 
jiju, ali niti ovdi nebudo mogli dugó se 
dr2 >tv

Glas je doáel, da Mackensen vu Buka- 
reötu vu kraljsku palacu se nastanil. To 
néje istina Kad je Mackensen na automo- 
bilo vu Bukarest doáel, pred kraljskom pa- 
laCum je postal i b^z toga da bi outer bil 
iáéi, к sebi je pozval palaCe pazitelja i dal 
mu je naznanje, da palaCu niSCi nesme 
bantuvati, stém ie odiáel i vu jedni drug! 
palaCi se jo nastanil.

Savezn: Seregi prebii2avaju se к Buzeu 
varaáu, kojega zakratko vréme zavzeli bu

deju. Buzeu varaá od Szereik vode samo
sedemdeset kilometrov dalko stoji. Sbiti ru
munjski i ruski áeregi za ovom vodum se 
skupljaju i vodi hoceju joá jedenput probati 
naáe áerege zastaviti. To je pitanje, ali budo 
rusi moguCni vékái áereg sím poslati pred 
rumunje i ali imaju ovdi napré napravlene 
Sáncé. Ako toga némaju, opet vu veliko po- 
gibel dojdeju.

— Hntant I m ir. Centralni orsagi poä-
teno hoCeju boja zakljuCati, da jedenput 
prestane strahovitna krvoloCnost Engleze i 
talijanske novine sve proti tomu piáeju i 
tak veliju, da nemei su veC odnemogli i 
svrho toga hoCeju sad mira. NeCeju joá pre- 
poznati, da na svakim frontu su biti b ill 
Ako se med neprijatelji nebude poCela rez- 
prava svrho mira, nemei se strahovitno pre- 
pravlaju, da joá bolje potuCejo neprijatelje, 
как su jih do vezda. Neutralne novine opet 
tak piáeju, da centralni orsagi skazali su 
svoju moc i doálo je vréme, kad jedenput 
i svrho mira sr moraju neprijatelji spomi- 
nati. Centralni orsagi su vezda dali na to 
priliku i ovu priliku néje smeti iz rukah 
vun puetiti.

— Vu Ruekim  hoCeju m ira . Ruske
novine jedno stavno piáeju, da néje smeti 
nemáko ponudbo odh titi, jerbo to su po 
slu2benim putu poslali, dakle i po slu2be- 
nim putu mora se na to odgovor dati Pi
áeju nadalje, da ako englezi i talijani norca 
se délaju iz toga, lehko se pripeti, da se 
savezniClvo reztepe. Rusija je do vezda naj- 
viáe alduvala. dakle slobodno se vezda prva 
s pomina od mira. Na nemáko ponudbu na 
svaki naCin budeju odgovor dali. Od ovoga 
odgovora visi, ali se bude mogla svrho toga 
rezprava poCeti.

Najnoveáe.
|4ajnoveét g lae t: Decembra 12-ga je 

ministerprezident gróf Tisza István na or- 
saCkom spraviáCu prijavil, da su naáa, nem- 
áka i druge savezmCke vlade onim vladom, 
s kojimi nésmo vu neprijateljstvu, oCitovale, 
da smo pripravni mir eklopiti s naáimi 
nepnjatelji. To vCinimo mi i naái savezniki 
za to, ar smo jakái j ar smo pokazali, da 
nas naái neprijatelji nemreju preobladati. Mi 
i naái sevezmki neCemo. da bi dalje krv 
tekla na bojnom polju.

Vezda je rád na naáim neprijateljem. 
Ako budu oni privoljili, onda bude mir. Ako 
pak budu odhitili naáe mirno nakanenje, 
onda budemo joá s jakäom silóm na njih 
navalili, как smo dovezda.

Pésma vojnika.
Z ruske zemlje ti poäilara listeka,
Nesla bu ga tebi Crna ftiöica.
Napi9ano vu njem s malmi slovami.
Da je golub tvoj iSCe je med 2ivemi.
Najle se vi za nas jo5 2aluvati,
2ivi su vám joá medjimurski sini, 
Nebojimo se mi rusa, japana,
Niti pak od Calarnoga taljana.
Doáli nad nas svojom velkom paradom, 
Pokazali su se s dugastom bradom,
Stali su njim m««gjari fest na bradu, 
Pozabili taki svoju paiadu.

Nemreju si nigdi nikaj pomoéi,
Svoja mösta moraju ostaviti, 
Medjimurski sini medju straiiju,
V Medjimurje pösmice poäilaju.
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V Me<ttimuije péemice poäilaju,
Njive grlice si suze briáeju.
Naj se plakati grlica na draga,
Sudjena je meni puSka soldaöka.

Puékica soldaéka nara je grlica,
V ruski zemlji vu dekungn posteljka.
Nikaj zato. mlada su mi jog léta,
Öi ne vmeijem, bum se viival joS svéta.

Nemrem s konjicom do tebe jahati,
Niti desnu mku vu tvojp deti,
I tva béla lica slatko kuSnuti.

Da bi ja  te mog*d slatko kuSnuti,
S tobum draga lépu ljubav imati.
Al da dalko sam od tebe grlica,
Как v zimi kita od zelenog lis ta !

Zato ti piSem z Rusije ja  lista,
Vu njem ti poäiljam áipkovog cvéta 
Na Belicu tebi mlada dővojka,
Kaj bu§ znala za tvojega vojnika.

Na Belici gladka steza, áirok put,
Kud se Seőe ma grlica vnogiput.
Na Belici samo jedna ru2ica,
Koja v mojim sréecu zasajena.

Na bojnom polju. N ovak V in c e  lovász 
iz Bottornye.

Urednikova poéta.
Izmed nam na novo poslanih pésmah budemo elje 

deóe za novine Stampati dali.
1. Péema zalostna. (Zalaujvár. Zs. J.) moral 

imo ju vu viöe méstib popraviti.
2. Smrt mladoga junaka. (Békásd. J. A.) Dobrc 

je sloZena.
3. Jedna mati. (Stridóvár. D. é.) Dobro je izmiS- 

ljena ali nije bila dobro sloZena. Popravili smo ju.
4. Pésma od mu2a i zene. (Feleó-Vida-falva 

V. A.) Preduga je bila. Deeet verzuSov smo zbrisali, drugf 
pák popravili.

5. List iz tabora. (Na bojnom polju. P. F.) Mi 
leli nesu növi, ali dobro je sloZena.

6. Slozno! slozno! (Stridóvár. D. A.) Dobra je 
Drugu nemremo vu novine deti.

Nemremo vu novine postaviti sljedece nam poslanc 
pésme :

1. Pésem od mladoga junaka. <Bukovec.) Jakc 
je duga; 37 verzuSov je vnogo vu naSe novine postaviti, ai 
onda druge Stive nebi imele mesta. Iz run toga néje dobrc 
gloZeno. Na nikakvu viZu nepaSe.

2. Pésme taborska. (Tótfalu.) Nikak se neda 
popraviti, ar se neslaieju redi i réöi.

3. Pripovéstna pésma. (Na taljanskoj fronti, fi 
K.) Rvar, da se vu ovoj pésmi neslazeju redi i da se nemre 
popraviti, ar bi drugaö naSe öitatelje zanimalo, как vi ne 
taljanskoj fronti barcujete.

4. Tuguvanje nesreónoga muza. (A. D. — 
Sz. M.) Popévka je dobro sloiena, ali kajti su dini jedne 
poznate Zene izpisane vu njoj, nemremo ju vu novine pos- 
taviti. Dosta je Zalostno, ako se najdeju takve Zene, koj< 
si muZa ostaviju, dók on vu taboru za domovinu trp i. A 
I to je istina, da za takvu Zenu se nije treba tugovati, ar 
toga ona nije vrédna. Nevernost Zene bude gospodin Boj 
aaplatil vre i na ovom svétu.

íz drugih nam poslanih pésroah drugiput!
S pozdravom! (M. J .)
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Karácsonyi ás újévi ajándékok
nagy választékban és jutányos árban kaphatók:

> Rosenfeld I. érás ás á k m rá sz n á l ,
► Csáktornyán Árpád-tér (takarékpénztári épület).

Raktáron mindennemű inga-, fali- és zsebórák.
1 633 Tört arany és ezüst a legmagassabb Árban beviltatlk.

I

Nyomatott Fische! Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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РЧГ A m in ő s é g é r t  a g y á r  s z a v a t o l .  ~P I
Kérje  i r in d e n ü t t  a „ T u n g s r a m “ véd« езо ь— s

je gy gye i e llé to tt  lá m p á t.  G yártja  a z

Egyesült izzólámpa és Villamossági Részvénytársaság
H a za i g y á r tm á n y !  Ú jp e st  4. H a za i g y á r tm á n y !
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