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IV. Károly trónralépése.
ünnepi érzések közi fogadta Magyarország hü lakossága Apostoli kir. Felségének, IV. Károly magyar királynak legfelsőbb 

elhatározását, mely szerint a koronázást mielőbb foganatosíttatni kiváltja.
Vérzivatar közepette történik a trónralépés.
Még folynak az irtózatos mérkőzések, de már a napról-napra fokozódó sikerek, a mi és szövetségeseink hadainak ret

tenthetetlen bátorsága, az itthonlévőknek csüggedést nem ismerő kitartása közel hozzák a reménységet, hogy a küzdelem nem 
tarthat sokáig. Ütni fog a végső leszámolás perce, mely ügyünk igazságosságát elismerteti a világ itélőszéke előtt és meghozza 
számunkra az óhajtva várt békének áldásait.

Egy uj korszak nyílik meg nemzetünk előtt, a hasznos munka s miként Isten segedelmével és a honpolgároknak szen
vedésektől megtisztult lelkületétől reméljük: az áldásos nemzeti alkotások korszaka fog kezdődni.

Ezen uj nemzeti korszak küszöbére esik a fi ital király trónralépése és megkoronáztatása.
Az ifjú Uralkodó Párt a nemzet legőszintébb hódolata, alattvalói ragaszkodása, mélységes szeretete fogadja. Ujjongó lel

kesedéssel üdvözöljük legkegyelmestbb Urunkat és királyunkat* IV. Károly király őfelségét, amikor homlokát a nemzet legnagyobb 
kincse, a magyar Szent korona övezi és azzal alkotmányos hatalmának teljességébe lép.

Viselje a hatalmat bátor elméjének világosságától vezérelve, nemes szívének melegétől hevítve számlálhatatlan évek so
kaságáig a magyar Nemzet, a magyar Haza javára, Trónja fényességének folytonos Öregbítésére !

Lagbensőbb hódolattal üdvözöljük a kegyes fejedelmi Asszonyt, Zita királynét, buzgó imádságban kérve a Mindenhatót, 
hogy tartós erőben támasza legyen királyi férjének, háláe nemzete ^edig boldogan élvezze boldog emlékezetű Erzsébet védasszo
nyánknak Örökében anyai szereidének áldásait!

U j é v . I Igenis, legyen veled az Isten, akinek gedni. Az emberszeretel megmentése érde-
legmagasabb itélőszéke elé kerülsz és szá- kében akartunk sok mindent elfelejteni, an- 

Ismét eltűnt egy esztendő a múltba, —  mot kelt adnod sáfárkodásodról, felelni nap- nak védelme kedvéért kmállunk békét el
egy esztendő, amelynek súlya óriásilag íe- jaidnak véres munkájáról, kíméletlenséged lenségeinknek. Mert alapvonása lelkűnknek, 
lülmulja a békés esztendőkét. Az emberi- féktelenségéről, bosszuhintő magvetésed á- drága kincse életünknek a szereteten ala- 
ség fejlődésének tükrében : a történelemben gyulüzzel melengetett, vérrel öntözőit ke- puló erkölcsiség. A szeretet az az édes vágy 
nem találkozik korszak, amely oly éles kör- lesztéséről. Távozol —  de távozzál is! Hoz- az a titkos hatalom, mely a lelket neme- 
vonalakban mutatná fényárnyalatait, mint tad bár a hazafiul erények gazdag sokasá- siti. Szeretet és az ezen alapuló szabad er
ez a tőlünk elmaradozó év, amely után ha gát, hoztál bár babért, dicsőséget, de magad- kölcsiség az a nagy ereje lelkűnknek, mely 
nem is könnyű szívvel, de mégis némi meg dal akarod vinni az emberek egymás iránti az örök szépség, igazság é9 jóság eszméit 
könnyebbüléssel kiáltjuk a nem annyira kölcsönös szeretetét, melybe annyi konkolyt a világban megtestesítette, 
őszinte, mint inkább udvarias üdvözlést: hintettél. A szereteterkölcsiség szolgál annak я.
Jeten veled! Ezt a szeretet nem akarjuk veled elen lapul, hogy a gyermek enyelegve csüng é
* — —— =— . — * = » — *_________________ _ ______ _— —  -----------— — =—  ^  -и

лт ! „ . ,  , 1867-ben került ismét elő, hogy I. Ferencz József A szent korona a kápolnában volt elzárva,
AlUraKOZL le g é n y e k . király fejét ékesítse. még az ajtók is lepecsételve voltak. A pecséteket

De évszázadokkal előbb is eléggé regényes leszakították, a kulcsok segélyével benyitottak. Ott
Régi magyar ének Amerre csak mennek, vándorutat kellett megtennie a magyar szent ко- ismét egy lezárt ajtó várta őket, melynek kulcsai
Csendül a fülembe . . .  őket ünnepelik, rónának. a koronaőrnél voltak. Bé kellett törni a zárt, ami
Mennek a legények Mindennemű jóval Albert király halála után nagy zavarokban zajjal járt. Azalatt Kottaner Ilona imádkozott.
Messze idegenbe. S virággal ellepik. maradt vissza Hazánk. A török fenyegetőleg lépett Szerencsére a zajt nem hallotta meg senki. A

fel, a kormány gyeplőjére egy gyenge asszonyi kéz szekrény, amelyben a koronát őrizték, nagy és
Arcukon vígság ül Már is mint hősökre nem УОц ‘elegendő. erős volt, feltörni nem lehetett. Kottaner segftő-
Szívükben harci vágy; Tekintenek rájuk, л  m agyar  fóurak az ifjú harcias lengyel társa meggyujtotta a szekrény oldalát, hogy azon
Boldogok, hogy ők is Tán azért, mert Zrínyi Ulászlóra vetették szemüket és megkinálták a ma- nyílás támadjon. Nagy fáradsággal sikerült s végre
Védhetik a Hazát.. Vidéke tanyájuk. gyár koronával. Az országgyűlésen azt végezték, a koronát kiemelhették.
Harcizaj, h .lá lj.j Btl.zke lehet.« te föld, h? * yh e E" a<be'- А.'ЬвГ‘  “ **Й . 0?У.в* ув> kiг4ly,,Ö Меп"Т‘ a« M a l” on “ ? Dt k“ ? » “ '.... akar maradni, menjen nőül Ulászlóhoz. Kottaner Ilona, kitünilf saját szavaiból. Látomá
sét nem íjesz , » Erzsébetnek nem tetszett a terv. Hogy tehát п«ок tűntek fel előtte, hangokat, lépteket hátloít
F s X l^ v e s z ti  Z tavim óí Vére a királyi méltóságtól ne fosztassék meg és ne hallucinációja közben. ' ; ' i
Euét el nem vesztl Zr,nyi M,k,üe vére kelljen az ifjú Ulászlóhoz nőül mennie, a királyi ,  kftrona ke.Äben y* t elrejtette ear

lfj. Szivoncsik Antal, jelvényeket kellett megkerítenie s főleg a szent 8jetve távoztak ** J ЯГ

. ° POnDe ki vállalkozzék erre? Egy elhatározott Másnap az elutazásról kdlett
ПНШУЯГ кОГОПа viszo n taffsáffai. nő akadt, Kottaner Ilona, úrnőjének igaz hive. A szolga, kit Kottaner és segítőtársa felfogad tat)

Ä  * « * 4 111* 5 « *  ^  h’ gy 4IeUvel jáUfik> mikJor a ko8ronál eI tehénbórbe rejtette в párnát, melyben a korona
A magyar szent koronának nem volt mindig akarja vinni. ™lt, в Így mentek szánon a várból le. .

oly nyugodalma, mint most van neki Budavárá- Amikor az éj beállt, melyben a koronát el- Másnap, 1440. február 21-én, юегепсаваеп 
ban és pihenését csak arra a rövid időre zavar- orozni akarták s mindenki nyugodni tért, Kotta- Komáromba értek, hol az özvegy királyné várt 
iák, mig felavatták vele az uj magyar királyt. ner Ilona segítőtársa a várkápolnán át Kottaner reájuk, örömmel szorítva a vakmerő asszonyt 

Az 1848-iki függetlenségi harc után Onova szobájába osont s kelten elindultak, hogy eloroz- keblére, 
mellett volt elásva szent kincsünk s onnan csak zák a koronát. *

Л

XXXIII. évfolyam. Csáktornya, 1916. december 31-őn. 53. szám.



~ ' . ,4 . g.ent meieee hoev a koronát s a többi jelvényt az urai- nyai izr. nőegylet, Mesterich Aladár 50— 50;
dM rknirs lelkesítő ereje gyújtja föl az i*u kodó részére megfelelően átalakíthassák. Muraazerdahely 45 20; Seligmanné, Benedikt

a  koronázási jelvényeket 29-én d. e. Ad, W -4 0 ;  Hodoa, Vilmos 30; KoU.gKá- 
ÍSd jék  mindent ami szép, nemes, dicső! ... vitték a koronázás, templomba, ezután pe- roly, Megla Jusztin Drávacsány körjegyzö- 
§7 en(Ai; f í9 mnirasztoáitia fel a férfi dig az országgyűlés küldöttsége a koroiiá* ség, Murai Róbertné, Bordás Teréz és *-i- 
érzeUneit amikor vagyonát és életét is кос* zási ajándékot nyújtotta át a királyi párnak, mon Istvánné (Drávanagyfalu) 20— 20; ? lö‘ 
kára tenni kész a jog és igazság érdekében; mely aktus után a magyar nők hödoiö kút- ger Ilonka gyűjtése 17; Herzigonyáné, özv.

ez teszi a közbecsülés és tisztelet oly dötlségét fogadta a király és királyné. Szalmay Józsefné, Drávanagyfalu, Belicza 
különösen kiváltságos kegyeltjeivé az őre- Ugyanaznap d. u. fél egy órakor az körjegyzőség, Damása körjegyzőség, Hogo- 

. országgyűlés küldöttsége a királyi palota vecz Ferencné (Miksavár), Bártól Antal, Al-
8eK i h. „ erpie az emberi lé egyik dísztermében üdvözölte a király, ház szeghy Alajos 10— 10; Kelemen Béláné 5
, к t  ‘  Ä  vagy ürü tagjait s nevükben az egri érsek meghívta és Hirschsohn Jenöné 4 K. -  Természet
ieknek féktelenség, durva erőszak vagy suru ы koronázásra beni adományok: Kristóffalva 42 tojás és 1

^szeretet1 helyéY a gyűlölet, az erkölcsét az Szombaton reggel ismét együttes gyű- kis kosár dió Dénes Jolánba 5 dr. Ková- 
bxf . l iL ^ a  foslaiia el s iev keletkezik lést tartott az országgyűlés- Az együttes csics Ferencné 1 s Deutsch Jenőné 1 kg.

cszluíás a hábofu, « к м  köveíkezméneik- gyűlés után az országgyűlés két házának cukor; slridóvári körjegyzőség 200 drb. to
kéi az emberiségre. Ennek rémítőnél rémi- tagjai testületileg vonultak lel a koroná- Jés, Antonovics Józsa 400 drb cigaretta, 
több bizonysága» szolgáltalj* az az orkán, zásra s foglalták el a koronázó főtemplom-j Heinrich Miksa 12 doboz fényszóró, botor
a m é i mosl Europa földjén ábzánuldozik. ban kijelölt helyeiket. A koronázási ebéd: nyal körjegyzőség , drb tojás, 1 csirke 
amely mos, н i ulán l8mét a kupojaieremben gyűltek össze ligetvári körjegyzőség: 119 tojás, 7 kg. hús,

De U,b Ír ípnHárinmi fordulóDontot hâ  az együttes gyűlés folytatására, illetve а ко- 21/* kg. zsir, 7 kg. dió, 9 drb. csirke, 1 drb 
ez nemcsak ^ " ^ r  um fordu p , ronázásró| felveti jegyzőkönyv hitelesítésére, nyu': Pergál Muiska slridóvári lakos gyüj- 
pem nj korszakot. jele.^ «“ ^ en A koronázási ceremóniák d. e. 10 óra- t*e: 49 drb. tojás, 4 ■/, kg. mák, 12 kg.
jogaiba fog lápnu «  kor kezdődtek. dió; Szilágyi Dezsőné 200 drb. cigaretta és
együtt a népek boldogulása is. ------------  egy tálca sütemény: a Csáktornyái uroda-

Adja Isten, kogy úgy legyen ös min- . lom Heissenberger Ferenc föerdész útján 6
den magyar boldognak érezze magát ebben A  kfitOIlÜK K arácso n y i Ünnepélye. drb. karácsonyfa; Dénes Jolánka 28 kor

.  « * , .  igé,« .1 .k... lo l„  lo Karácsony S"> Ä . T Ä I t '

..... szenl esléÍén a Csáktornyái katonai kórház gü|t katonájYnk „Jvében a leghálásabb kö-
Á koronázási ünnep programmjaból. <*««*» osztályaiba,A. itt elhelyezett se- 3ZöneIünket fejezzük ki. Egyben őszinte hála

őfelsége a király és királyné 27-én d. “ ny S ^ ^ Z z l Í  m eg^  *  * Vöröskeres, Egy,e,, Kér. és
u. 2 órakor érkezett Budapestre nagy kise- felgyújtott karácsonyfák tövében a lársada- bjró йг„ак 6 Csáktornya elzártságának *08 
rettel. A felséges királyi pár a négy éves |0m adományaival Jézus nevében, melyeket . , \  .... }... f . . ..
kis trónörököst, Ferenc József Ottó kis her- Heilig József dr. törzsorvos protekturátusa .. 8 e«,|1 1 *0 ?^вь.Пя ’ \
cégét is magával hozta a koronázásra. A ajaU\  kórházak lelkésze, Kun Lászlö és ? “ * 'áld°z?  ™ " káJuk ál,al 
pályaudvaron a főváros nevében Bárczy egyik tisztje Nauta Nándor főhadnagy szü- ... i . 8,100Ш ЭГ C3onyes í a ar a-
István polgármester fogadta öfelségeéket. kebb körben gyűjtöttek. leKKOrnaznaD.
Habár a fogadtatásra a fővároson kivül más Az ünnepélyek hosszú sorozata d. и * cs*JvД *асД‘ _"La a '
téayezők külön meghívást nem kaplak, mé- 2 órakor a barakban kezdődött s a tartalék " * ’
gis a pályaudvar környékét előkelő közön- kórházban este 6 órakor végződött. Mindé- 4968/1916
ség szállta meg s lelkesedéssel fogadta a nütt pompásan és dúsan feldíszített kará H ir d e tm é n v .
fiatal királyi párt. Ez a lelkesedés kisérte csonyta s az ajándékokkal jól megrakott
az egész útvonalon végig, melyet a fővárosi asztalok várták az ünuepélyre összegyűlt Felhivatnak mindazon Csáktornyái la-
lakosság ezrei meg ezrei leptek el. А кого- katonákat és közönséget. Összesen 1092 kosok, akiknek egy hóra szükséges cukor-
názáson résztvett főhercegek, a diplomáciai katona és ápoló kapott karácsonyi ajándékot, készletük nincsen biztosítva, hogy cukorje-
kar s az osztrák kormány s birodalmi gyű- Az ünnepély magasztosságát Horváth gyük kiállíthatása végett ma délután a vá- 
lés tagjai másnap délután érkeztek meg há- József főhadnagy, Kun László tábori lelkész rosházán okvetlenül jelentkezzenek, 
rom különvonaton. és dr. Viola Vilmos orvos magyarúl, Szol* A  községi elöljáróság.

A király közvetlenül megérkezése után, tés Mihály főhadnagy németül 8 Fodróczy — — ■ - ■ ........-
mint legfelsőbb Hadúr, a királyi palota Habs- százados horvátúl fejtegették lelkes és ke- Szere ie tad o m án yo ka t k é r  я  Had-
burg termében a budapesti helyőrség tiszti- gyeletteljes szavakkal a szenvedő katonák seg é lyező  H ivata l / 
karát fogadta. Este 6 órakor fogadta a ki- előtt, mire a katonák énekeltek s kiosztat- Á tvéte li különítm énye, IV. Váczi- 
rály az országgyűlési küldöttséget, melynek ták az ajándékokat. Minden katona kalácsot, u tca  38 az.
nevében a hercegprímás a hitlevél terveze- cigarettát, pipát és dohányt kapott. Az aján- ~.........^  .................  _.т а ^ = =
tét s az eskümintát átadva az uralkodót dákokért Szántó Emil önkéntes mondott К  ß  L  Ö N  F É L É K .
felkérte, hogy magát megkoronáztassa 9 a köszönetét. ------
királyné megkoronáztatását is engedje meg. A karácsonyfák feldíszítésén s az aján- —  Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 
Ezután a királyné egy másik teremben dákok összehordásában dr. Krasovecz lg- XXXIV-ik évfolyam I-ső negyedébe lépett;
fogadta az országgyűlés küldöttségét, itt is nácné, dr. Hídvégi Miksáné, özv. Szalmay ez alkalommal tiszte lettel kérjük előfize-
a hercegprímás kérte őfelségét, hogy adja Józseíné, Pethő Jeuőné, özv. Trsztenyák Bó- tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, 
meg beleegyezését megkoronáztatásához. dogné és Kayser Ilona fáradoztak, akiknek a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban 

Másnap, 28-án, d. e. 10 órakor volt a ekörül Benedikt Adi, Benedikt Katalin, Dé- vannak, azt mielőbb beküldeni szivesked-
magyar országgyűlés együttes gyűlése a par* nes Низ, Dénes Mariska, Dobosy Böske, Grá* jenek, nehogy a lap szétküldésében fenn-
lament kupolatermében, ahonnan a részivé- Sári, Dobosy lrm*, Hajas Mariska, Ha- akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal, 
vők a kir. palotába hajtattak. Itt Ambrózy jas Irma, Hirschrnann Böske, Kovácsics Mar- Előfizetési árak
Gyula báró koronaőr letette az esküt, a mi- R'h Pecsornik Paula, Plichta Etus, Stőger . . . . . . .  К 12 —
niezlerelnök íredig átnyújtotta a királynak Ilonka és Tomka Jolán segédkeztek fárad- _
az általa már aláírt koronázási hitlevelet, hatatlanul. bél é v r e ...............................* b‘
melyet a király a hercegprímásnak, a her Vettük a következő sorokat: Negyed évre...........................» 3 —
cegprimás pedig a főrendiház elnökének, A sebesült katonák karácsonyára a kö- Egyes szám ára 30 fillér,
ez pedig a képviselőház elnökének adott át. vetkező adományok íoiylak be: a csák'or- —  Kinevezés. A in. kir. pénzügyminisz- 
Ez alkalommal a király a koronázást 30-ára nyai Vöröskereszt mozielő tdása 161 30; An* ter Hajós Elemér adóhivatali gyakornokot a 
tűzte ki. tonovics József, Csáktornyái Vöröskereszt zalaegerszegi m. kir. adóhivatalnál a XI fi-

Ugyanezen napon d. u. 3 órakor vitték egylet és Mayercsák Aladár és M mi 100— 100; zetési osztályba ideiglenes minőségű adóhi- 
őrzési helyéről a koronázási jelvényeket tar- drávavásárhelyi körjegyzőség 70; özv. Trsz- valali tisztté a perlaki m kir. adóhivatalhoz 
talmazó vasládát a király lakosztályába, tenyák Bódogné, Rosenberg Lajos, ciáktor- kinevezte.
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— Előléptetés. A cs kir. szab. déli va 
sut budapesti üzletigazgatósága Mastnak Jó
zsef zágrábi forgalmi fónőköt soron kivü) 
ellenőrré léptette elő.

—  Halálozás. Súlyos csapás érte Be 
nedikt Ármin Csáktornyái kereskedőt: E'za 
leánya f. hó 27 én életi 23-ik évében, rövid 
szenvedés után az Urban elszenderült. A 
boldogult hült tetemét f. hó 29 én d. e. 10 
órakor helyezték örök nyugalomra a Csák
tornyái izr. temetőben. Nyugodjék békében!

—  Koszorúmegváltás. Az oly ifjan és 
váratlanul elhunyt Fischer Imre magántiszt
viselőnek barátai, koszorú megváltás cimén 
49 К-t adományoztak a Vörös kérészi Csák
tornyái fiokegyletének, melyért ez utón is 
köszönetét fejezi ki az elnökség.

—  Városi közgyűlés. A folyó hó 16 án 
megtartott városi közgyűlésen Scsáp Már
kus belatinci és Váradi (Vreszk) Mihály szom
bathelyi lakosok itteni illetőségét megtagadta. 
— A Csáktornyái áll. polg. leányiskolával 
kapcsolatos internátusnál fennálló városi a- 
lapítványi helyeket a képv. testület Gacsár 
Margit IV. és Meszárics Anna I. oszt. Csák
tornyái születésű tanulóknak adományozta a 
képviselőtestület. — A képviselőtestület to
vábbá tudomásul vette az elöljáróság előter 
jesztését az 1917. évi bor és husfogyasztási 
adó kezelésére vonatkozólag. Egyebekben az 
általános drágaságra való tekintetből a ké
ményseprőnek a városi épületek után eddig 
fizetett seprési dijakat felemelte; valamint 
a Búzáson leégetteknek, a köze. legelőn ter
mett és nélkülözhető berekfából épületfát 
adományozott. A városi sámadások átvizs
gálására Gráner Miksa, Pátkai Jákó, Mózes 
Bemát, Fejer Jenő, Strahia Károly, Petries 
Ignác, Masztnyák József képv. test. tagokat 
küldte ki. — A képviselőtestület az 1917- 
ik évre a pénztárvizsgaló bizottságba dr. 
Kovács Lipot, Fejér Jenő, Benedikt Béla 
tagokat választotta meg.

— Hadikötceön. A muraközi nép hadi- 
kolcson jegyzéséből Kotor község polgársága 
is kivette a maga részét. A Kotori Takarék
pénztárnál többnyire csekély birtokkal ren
delkező kisgazdák jegyeztek összesen 39200 
К-át az ötödik hadíkölcsönre. Az általános, 
tartós szárazság és kétszeri árvizsújtotta 
község lakosságának igazi hazafiasága é3 
bizalma nyilvánult meg, amidőn 100—200 
к-ás jegyzésekkel ily tekintélyes összeget 
áldozott hazánk oltárára. A fillérek össze- 
halmozása körüli ügybüzgóságban Pataki Vik
tor ottani áll. el. isk. igazgató fejtett ki di 
csérendő tevékenységet.

— Hadikölcsön. Csáktornya város kö
zönsége a városi képviselőtestület határoza
tából az V. hadíkölcsönre 40000 К-t jegyzett; 
a Csáktornyavidéki Takarékpénztár 130000 
K-t.

— Hadinövények gyűjtése. A Csáktor
nyái tanitóképző-intézet a hadiszükségletek 
pótlására ebben a tanévben 38 kg. szeder- 
cserje levelet, 48 kg. csalánt és 35 kg. gu- 
bacsot gyűjtött. Az intézet igazgatósága em 
litett haditerményeket rendeltetésük helyére 
juttatta.

— Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál
landó mozgó szinház vasárnapi műsora: 
Sascha-Messter hél, (harctéri felvételek); A 
bánya áldozatai (dráma 3 felv). Két szék kö
zött (vígját.3 felv), — Újévi műsora: Sas
cha- Messter hét; Az élő csomag (dráma 
3 felv); Egyezer volt Budán . . . (vígját. 3

felv). Az előadások 3, 5 és 8 órakor kez
dődnek.

—  Koronázási kiküldöttek. A koroná
zási üoepólyre a Csáktornyái járásból Tkál- 
csec Pál csáktornyakülvárosi és Verbánecz 
Pál Csáktornya-búzást polgárok küldettek 
ki, akik szokásos ünnepi öltözetükben vettek 
részt a koronázási ünnepélyen. A kiküldőt 
tek szabadjeggyel utaztak az ország székes- 
fővárosába a koronázásra s Budapesten való 
tartózkodásuk alatt ingyen elszállásolásban 
és ellátásban részesültek.

—  A ezétdarabolt 2 koronások órtéke. 
A Magyar-osztrák Bank kijelentése szerint 
a jövő esztendőben a fél- és negyed két 
koronás bankjegyrészeket ép úgy tartozik 
mindenki fizetőképes pénz gyanánt elfogadni, 
mint eddig. Erre a kijelentésre szükség volt, 
mert ezeket a darabokat veszély fenyegette, 
úgy kezdtek velők egyesek bánni, mint a- 
melyek az uj egykoronások forgalomba bo
csátásával értéküket vesztették.

— Cukor — cukorjegyre. A Csáktor
nyái járás részére, 38951 sz. rendelete a- 
lapján a vármegye alispánja egy hónapra 
280 q cukrot utaltatott ki a Cukorközpont 
által. A kiutalt cukorból 50 dk. e3ik íejenkint. 
A cukorjegyeket családonkint a megfelelő me- 
nyiségről,jelentkezés alapján, a községi ha 
tóság állítja ki. A cukrot mindenki lehetőleg 
annál a kereskedőnél veszi át, ahol többi 
szükségleteit is vásárolja. A cukrot a Cukor- 
központ legfőkép azért utalja ki, mert a 
cukrot eddig sokhelyen és sok esetben e- 
gyes kereskedők a maximális árak kijátszá
sával és cserekereskedés utján hozták for
galomba.

—- Muraközi tojás. Nem is tudtuk, mi
ért oly nagy az ára a muraközi tojásnak s 
miért jutunk oly nehezen hozzá. Most tud
tuk meg, hogy a muraközi tojás az ország 
legkiválóbb tojásai közé tartozik. Elárulja 
egy fővárosi komuniké, mely hírt ad a ko
ronázási ünnepélyek alkalmából arról, hogy 
az udvar részére a tojást egy ismert buda
pesti tojás nagykereskedő szállítja és hogy 
ennek az elsőrangú válogatott árúnak jelen
tékeny részét a muraközi tojás képezi. A 
muraközi tojáson kívül csak még bácskai 
tojást használnak a királyi Várban és ké
szítik belőle a jó piskótákat s egyéb enni
valókat.

—  Elismerés. A magyar szt. korona 
országai Vöröskereszt egyletének igazgató
sága a Vöröskereszt egyesület Csáktornyái 
fiókja elnökéhez, Kayser Lajos grófi titkár
hoz intézett átiratban, a fiókegylet elnök
ségének, tisztikarának és választmányának, 
valamint a betegek segélyezése és ápolása 
körül közreműködött hölgytagoknak sok
oldalú és sikeres működésükért teljes elisme
rését és mély köszönetét nyilvánította.

—  Hadikölcsön. A király halála tudva
levőleg több napra megakasztotta a hadi
kölcsön jegyzését, úgy hogy a rendelkezésre 
kiszabott időt nem lehetett teljességgel ki
használni. A határidő 22 én járt le, azonban 
a pénzügyminiszter az említett körülményre 
való tekintettel úgy intézkedett, hogy az 
összes aláírási helyeken 1917. január 10 ig 
bezárólag folytassák a hadikölcsönjegyzé- 
seket.

—  Népesedési statisztika. Születtek: 
Szepesi Zoltán, Dömötör Ilona, Karancsy 
Katalin, Novincsák Jenő, Goriczai Erzsébet, 
Venczel Ernő, Eberhardt István, Horváth 
Katalin, Kolmanics Miklós, Jabuka Anna,

Mosmondor Miklós, Vinecsák Viktoria, 
Kristofics István, Németh László, Mlinárics 
Jolán, Thorday Katalin. Meghaltak: Glavnik 
Imre (10 é), Horváth Mari (13 é), Trestán 
Rósa (14 é), Jannsics György (37 é), Bél 
Pálné (47 é), Lőbl Hedvig (55 é), Balog 
Ferencz (66 é), Tomka György (66 é), 
Tresztián Ilona (4 é), Magyarics Mihály (62 
é), Verhár József (61 é), Hadrovics István 
(74 é), Kodba András né (39 é), özv. Segovics 
Imréné (78 é), Horák Borbálya (41 é), 
Golub'cs István (38 é), Tkalecz Péler (38 
é), Tomka Ferencz (19 é), Podvezanecz 
András (30 é), Kolmanics Ferencz (76 é), 
Goriczai Erzsébet (2 n), Vidák György (78 
é), lliás Sándor (13 é), özv. Hochsinger 
Sándorné (59 é), Lukovnyák Mária (5 h), 
Molnár Sándorné (50 é), ÖQkla Imre (19 
é). Kayser János (73 é), Branovics Iván 
(65 é), Catalina Leon (33 é), Fischer Imre 
(18 é). Házasságot kötöttek: Lovas Gyula 
és Hajas Etelka; Marosi Lajos és Barabás 
Lujza; Zseleznyák Márk és Podvezanecz 
Jozefa; Komándy Béla és Novák Ilona.

—  A záréra megrövidítése. A belügy
miniszter rendelete szerint, a szénhiányra 
való tekintetből, azárórát megrövidítik. Január 
2 ától a vendéglőkben 11 órakor áll be a 
záróra, az üzleteket pedig, az élelmicikkeket 
árusító üzletek és trafikok kivételével, 7 
órakor zárják be. Utóbbiak fél nyolezig 
nyitva maradhatnak.

—  Az államvasuti bérletjegyek januar 
31-ig érvényesek. A kereskedelemügyi mi
nister az 1916. évre kiállított államvasuti 
kedvezményes áru bérlet- és szabadjegyek 
érvényességét (ideértve az 1916. december 
31-én lejáró időleges szabadjegyeket is) 1917. 
január 31-éig bezáróan meghosszabbította. 
Ez a meghosszabbítás nem vonatkozik a 
kedvezményes igazolványok egyéb nemeire, 
jelesül a féláru jegy váltására jogosított 
arcképes igazolványok csak az esetbee jo
gosítanak kedvezményes utazásra, ha azok 
az 1917. évre megfelelően érvényesítve 
vannak.

Szerkesztői üzenet.
— G la v á k  I s tv á n  h a r c t é r  3 4 0 .  Az ünnepek 

alkalmából küldött versét vettük. De miután k'-sőn jött s 
már nem egészen aktuális s túlságosan bosszú is, az egészet 
nem közölhetjük. Közlünk azonban belőle egynéhány vers- 
strófát, hogy honoráljuk igyekezetét s világgá kürtölj ük 
magyarságát, hogy mint muraközi, mennyire megmagyaro- 
sodott. A magyarok Istene meg is fogja jutalmazni érte. 
Áldja is meg érte s azért is, hogy a magyar Hazáért küzd. 
Verséből a következőket közöljük:

»Fognak emlegetni mi dédunokáink,
»Mégis hősök voltak a mi dédapáink«.
Mi hőstetteinket krónikás megirja,
Hogy magyart legyőzni senki ne próbálja.
Vannak köztünk sokan, mind nemzetiségi,
Hogy jó hazafiak, nem kétkedik senki.
Valamennyi helyét megállja keményen,
Üti ellenfelét bátran és serényen.
Román, sváb, rác, slovák, muraközi horv&t,
Gyakran ellenségnek reszeltek Ők tormát.
Mert biz igen soknak kellett prüszenteni,
Mert ép bőrrel kevés tudott menekülni.
Magam is efajta muraközi vagyok:
A rám bízott dolgot, mig nem kész, nem hagyom.«

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó 

fiam halála alkalmával szives részvé 
tűkkel igyekeztek fájdalmunkon enyhf 
teni, fogadják ez utón is leghálásabb 
köszönetünket.

özv. Fischer Sim onná  
és fial.



Glasi od mira.
Celu Dobrudzu smo prevzeli. - Samo nemei su od rumunjov do 14-ga 
decembra 500 stukov i 200 jezer puskah odzeli. - Predsednik ameri- 
kanskih drzavah mir hoce. - Krunitba kralja IV-ga Károlya i kraljice

Zite. - Srecno novo ljeto!

Kat stojfmo aa bojnom polja?
(M. J.) Na bojnom polju nikakve zna- 

menite premenjbe néma. NaSi i savezniőki 
Seregi 8 prveSjom viteStvom idejű naprej 
vu Rumunjskoj. ProSli tjeden su vre do 
Tulcea zvani varas dospeli i s tem su kre 
céloga Dunává, koj pod Rumunjskoj teóe, 
naSe Cete gospoda. Rumuni, pák rus nikaj 
nemre po Dunavu voziti. Céla DobrudSa je 
vre naSa. Tam vre néma niti jednoga ru- 
munjskoga, niti ruskoga vojnika, ar su mc- 
rali pobeci pred bulgarskom, nemSkom i 
turskom vojskom.

NemSka ie vezda prebrojila, kuliko Stu
kov, maSinastih i drugih puSkah je odzela 
od rumunjov do 14 ga decembre. To je lépi 
broj. NemSke Cete odzele su do 14 ga de 
cembra od rumunjov: 500 Stukov, 400 ma 
Sinaetih puSkah i 200 jezer prostih puSkah. 
Kuliko smo mi, bulgari i turCini odzeli, joS 
nije prebrojeno.

Rumunjski i na pomoó doSli rueki Se
regi vezda beSiju prama potoku Sereíhu, 
gdé se skupljati hoCeju, da doCekaju naSe, 
nemSke i bulgarske Serege. Nikaj to nebude 
haenilo, ar naSa i savezniCka vojska se ne- 
da preobladati od neprijateljskih Seregov.

Vu proSlim tijednu se je najviSe od 
mira govorilo, kojega smo mi i naSi savez 
niki ponudili naSim neprijateljem. Sve nép 
rijateljeve novine sű proti miru pisale i 
rekle su, da ponudba mira nije iätinita, ne- 
go da nemec njih vkaniti hoőe. Zbog toga 
su neprijateljske vlade ónak govorile, как 
da bi odbiti hotele razgovore od mira.

Na to je predsednik amerikanskih dr- 
Savah Wileon svoje mnénje izrazil od mira. 
Rekel je, da je vréme tu, da se pogadjanje 
о miru poCme. Na to su i gizdavi englezi 
mirneSi postali. To se je zbog toga pripetilo, 
ar je Wilson rekel, da bude ei premislil, je 
H bude dopustil, da se englezom i írancu- 
zom i nadalje oruSje, municija i 2ilek pre- 
va2a iz Amerike. Od toga su se naSi nep- 
rijatelji prestraSili, ar bez puSkenoga praha, 
bez kuglje i bez kruha . nije moCi tabora 
voditi.

Wilson svoje oCitovanje о tom, как bi 
se mir slo2ili mogel, za par dnevov bude 
na glas dal. — Vezda u vre svi naSi nep- 
rijatelji izjavili, da bi se poCeli razgovarati 
od mira, ali predi znati hoceju, s kakvom 
pogodbom bi se mir зкор I. Svi naSi nep 
rijatelji veliju, da bi najpredi trebalo, da bi 
mi, nemei, bulgari i turCini naSe Cete po- 
tegnuli vun iz onih zemljah, koje smo od 
njih odzeli. To se razme, da to mi, niti 
nemei, niti drugi naSi savezniki nebudemo 
napravili predi, как bude mir sklopljen

Vezda budu naSe vlade sloSile svoje 
plane, pak neprijateljskim vladem na zna- 
nje dale, kaj si hoóeju zadrftati od predob- 
Ijenih zemljah i kaj njim nazaj dati.

Od mira smo joS daleko, ali i to je 
vre dobro za narode, da se vlade vre imaju 
volju pomiriti. Morti pak bude gospodin Bog 
dopustil, da se vu taboru 9tanujuCi narodi 
naravnaju i pomiriju. To bi za nassvenaj- 
lepäi novoljetni dar bil.

Vu Francuzkoj su se pet mesecov tra- 
juCe bitke kre Sommea dokonCale. Fran- 
cuzi i englezi su se poliSili i njihovi napa 
daji prestali pred petimi tijedni. Vu tem 
vremenu su si nemei svoje rezruäene Sance 
opet zazidali i popravili. Vezda su tak jaki 
dekungi nemSkih Seregov, da mirno Cekaju 
nove napade francuzov i englezov, koji bi 
radi od njih odzete zemlje nazaj si pri 
skrbiti.

Vu Italiji nikaj novoga пета, niti pak 
kaj znamenitoga na ruskim frontu.

*
Vu BudimpeSti se pripravljaju na kru- 

nitbu, gda ove rede piSemo. Sve vulice, kud 
se je 27 ga o. m. kraljevski par vu budim- 
sku kraljevsku palaCu vozil, su lépő okin 
Cene. Kralja i kraljicu je po svih vulicah s 
radostjom doCekalo i prijelo vnoiina naro 
da i s oduSevlenjem njih pozdravilo s »éljen!« 
vikom. Mescca decembra 27*ga po poldan 
ob 2 vuri su doSli vu BudimpeStu i nas 
tanili se vu kraljevskoj palaCi za njih prip- 
ravljene sobe.

Kajti je krunitba vCera, proSlu subotu

jbila, nemremo ju joS opisati, ali da bude 
lépa parade, to se iz pripravljanje videti 
more. Svféínost bude najlepSa vu budims- 
koj cirkvi, gdé budu Csernoch János her
cegprímás po zakonu a gróf Tisza István 
za ovu Cast od orsaCkoga sabora izebrani, 
pod svetom meSom sv. kurunu na glavu 
kralja deli. SveCanu meSu bude sluzil Cser
noch János kardinal hereegprimaä. Pri sve- 
toj meSi budu mu pomagali, tojest budu 
mu na podvorbn: Szmrecsányi Lajos eger- 
ski i Bauer Anton zagrebaCki nadbiSkupi. 
— Poljeg Njegovoga Velieansíva kralja bu
de: Várady Árpád ka!oc$ánjski nadbiSkup i 
gróf Széchenyi Mikló* nagyvaradinski b;S- 
kúp. Poleg Njegove VeliCanstvenosti kraljice 
bude: baron Hornig Károly kardinal, vesz- 
primski biSkup i Glattfelder Gyula csanád- 
ski biSkup. Pri oltára budu podvorili jo5 
14 drugi sveCeniki I ovi budu svi izmed 
biSkupov i abaSov izebrani.

Kurunu Svetoga Stefana su 28 ga de
cembra popoldan vu kraljevsku palaCu od- 
nesli i Seljeznu ladicu, vu kojoj se kuruna 
Cuva, su vu nazoCnosti vi$e velikaSov i Cu- 
varov krune odprli. I plaSt Svetoga Stefana 
se je predi vu kraljevsku palaCu odnesel, 
da se к télu kralja sloSi. Popravke na plaá- 
tu je kraljica Z ta svojom rukom Sivala.

Poljeg stare navade su decembra 28 ga 
vu ime naroda izebrani velikaSi i orsaöki 
zastupniki kralju 50 jezer, pak kraljici 50 
jezer cekinov predali, kakti krunitbeni dar.

Svaka varmegjija je svojom starinskom 
zastavom prisutna bila pri krunitbi. íz sva
ké varmegjije su izmed varmedjinskih zas- 
tupnikov dva Clani i velikiáupan prisntni 
bili pri krunitbi. íz Medjimurja su bili ta- 
kaj poslani Cetiri izmed puka; dva iz Ca- 
koveCkog, dva pak iz preloCkog kotara, da 
vid ju krun tbu. Za on ЬгейСек, na kojem 
je kralj na konju sedeC sabljom na Cetiri 
strani svéta sekel, za znamenje, da obrani 
orsaga, тнкяг iz koje goder strane bi nep- 
rijatelj doSel: je svaka varmegjija zemlju 
morala poslali, da se brefculjak iz zemlje 
céloga orsaga napravi. íz Medjimurja su ta- 
kaj poslali zemlju za vu budimskim gradu
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pripravljeno mesto, i to is Zrinyiíalve, gdé 
je gróf Zrínyi Miklós vumrl.

Célú krunitbeuu sveéaoost budemo vu 
sljedeóim broju opisali.

A vezda na koncu naáe Stive is arca 
2elimo svakoma naSemu Citatelju sreóno 
novo Ijeto! Bar bi istinita bila ona naSa 
starinska lépa popévka: »Na tóm mladom 
Ijetu veselimo se!« — Bar bi se mogli ve 
seliti i to za to, da bi naSe sine, tovaruSe, 
otce, prijatelje, susede i poznance opet doma 
pri sebi, vu selu, na polju i vu goricah vi* 
diti mogli. Da bi opet negdaSnje dobro, mir 
i blaZenstvo i s tem zadovoljnost i veselje 
pri svakoj hi2i, pri svakoj familiji se na- 
stanil.

Bog daj, da bude tak !
Vu tem ufanju 2elimo svakomu Cita

telju sreóno novo Ijeto!

Nekoja slika od pokojnoga 
Ferenc Ferdinanda.

Pripetilo se, da jednoga komornika 2e* 
na Salostno se je tu2ila nadhercegovici 
(2)fiji) da njczin mu2 cöln plaCu zapije, s 
obiteliom pák zloCesto baratuje i nigdar se 
ne brini, iz Cesa 2iviju. Pokehdob pák nad*

hercegovica jako je zadovoljna bila 2eoskom, 
koja je takodjer vu kraljskim kafitelju slu- 
2ila, obeCala je, da povedala bude ovu stvar 
Ferenc Ferdinand kraljiCu.

Kraljic toCno si je dal povedati, gde je 
ova krCma, vu koju komornik lumpat hódi 
i na veCer earn je tarn odiSel s jednim ofí- 
cirom vu civilskoj opravi. Kad je videl, da 
sve to je istina, kaj su mu od njega pové- 
dali, dragi dán pred se ga je dal pozvati, 
srdito ga je zaSpotal i od slu2be ga je vun 
spustil. Pokehdob pák je vec dvajsti lét 
vérno s)u2il, ostavil mu je célú plaCu na 
takov naéin, da od place samo jednu tretju 
stran slobodno sebi zadr2i, sve drugo pák 
2eni mora dati. . . .

Jedenput peäice je iáéi na vadasiju vu 
KonopiStu kraljic, kad spazi, da jeden mu2 
ki deCec be2i proti njemu i milo ga poCne 
prositi:

— Dajte mi jeden forint. .  . Samo je
den forint, Bog njih blagoslovii-

Kraljic posloji i barativno ga pita na 
kaj nuca forinta:

— Cuda penez je to za tak maloga 
jdeCeca — véli smejuC!

DeCec se je poCel plakati, kad je videl, 
da nebude dobil forinta. Pomalem pák je 
povedal, da doktora bi moral mami pelati, 
ali niti jeden neCe iti, doklam mu forinta 
neda, oni pák némaju nikaj, jerbo potlam, 
как mati beteguje, sve su veC prodali.

— Pák gde ti stanuje mati? — za- 
pital je kraljic. DeCec je toCno povedal, gde 
stanujeju, nato je dobil od kraljiCa forinta. 
DeCec s veseljom je be2al po doktora, kra
ljic pák je peäice iőel к bete2nici, koja je 
izbilja vu pogibelji Ie2ala i takvo siromaát 
vo je bilo veC pri hi2i, da su niti kruha 
né imali. Zsnska mislila je, da je doktor 
doSel i sve je povedala, gde nju boli. Kra- 
ljiC je trplivno posluSal i zatem je tintu i 
pero prosil, da recepta napiáe.

— Budite tak dobri — véli 2enska, — 
zemite dőli iz police deCecovu téku, mortik 
bude joS jeden Cisti list.

Kraljic naäel je sve, kaj je nucal. Naj
predi célú téku je pregledal i videl je, da 
na svakim listu »kitűnő« je navuCitelj za- 
pisal. Vtrgel je vun lista, nekaj je napisal 
i rekel je 2enski, da recepta vu onu patőku 
naj poSleju, kam je on zapisal. Stém je 
2urno odiSel, da se nebi spravim doktorom 
ziSel pri bete2niku.

Kak je kraljic odiSel, doSel je s deCe- 
com pravi doktor.

— »Im je veC bil ovdi jeden doktor!« 
— Cudi se siromaäka 2enska i povedala je, 
da je i recepta napisal, koj je joä vezda na 
stolu. Doktor к stolu stupi, da pogledne kakvo 
vraCtvo je odredil njegov kolega, ali как je 
vu ruke prijcl papira, odmah je sböäeno i 
veselo zakriCal:

— Ov doktor puno boláe recepte piSe 
как ja ! Samo si preinislite draga 2enska, 
sam Ferdinand kraljic je bil ovdi, za koga 
sie vi mislili, da je doktor. Vu ovim receptu 
pák to piäe, da deCec odmah se naj prejavi 
vu kaStelju.

Mali deCec derhtuC je vu kraljiCu spoz- 
nal onoga gospona, od kojega je forinta pro
sil. Kraljic je s deCecom svojega hiénoga 
doktora postal к 2enski, koja je iz kaätelja 
dohavlala od onoga vremena sve, kaj je 
nucala, doklam je bete2na bila. Potlam pák 
je s)u2bu dobila vu kadtelju. Mali mu2ki

deCec pak je  denea oberlejtioaot vu nekqjim 
regimentu. Razmi se, da na Ferenc Ferdi- 
nandov stroäek je dodel do takve Caeti.

Kraljic aam je pregledal molbenice. Так  
mu je jedenput njegvoga polara molbenica 
doäla vu ruke, vu kojoj se tufi, da plaCa 
je mala, osem dece pak su svaki danveköe 
i svaki dan laCneSe, Kraljic eam je odiftel 
vu malu kolibicu, ali samo 2enu je naäel 
doma, koja ga né poznala. Vodu je proeil 
i stom prilikom je poCel 2ensku epitavati. 
Zenska opet veli, da mala je plaCa, a vnogo 
dece.

— Aii к Сети je potrébno vám toliko
dece?

— Je prosim lépő, radost nebroji, к 
tomu pak cesar nuca Ijadi.

Kraljic po svojim 2ivotu je veC toliko 
zual, da prava radost nebroji. Prosil je, da 
naj mu poka2e decu. Zenska lépő na red 
je nastavila zdravu decu, ali né osem, nego 
devet.

— Im ste samo od osem dece pové- 
dali, zaCudi se kraljic.

— Im mi némamo viäe, как osem, o- 
voga devetoga tak emo zeli к sebi, kad su 
mu roditelji pomrli. Od potlam svaki jeden 
falaCek menje dobi pak poleg njih i ov mali 
more 2iveti . . . .

Obrnul se je kraljic, da nebi 2eneka 
spazila suze vu oCima. Drugi dan je  veC 
polar dupliSnu plaCu dobil, decu pak je sam 
kraljic dalje odhranjuval.

Takov je bil nad pokojni kra ljic !

Zimski tábori.
Vu negdaänjim vremenu po zimi né 

su navadni bili tabora dr2ati. Najviäeput 
samo patrole hodile sim, tarn i pazili na 
neprijatelja i negda su menjSe bitke bile 
med njimi. DrugaC pak je mir bil na boj- 
nom polju, jerbo glavui Seregi vu barakah 
su bili na stanu. Strahovitno hudi puti, po 
kojih né sa mogli stroäka voziti, nadalje 
pak niti né su mogli po zimi stroäka pre- 
baviti, äeregi pak su tak bili slo2eni, vu ko
jih je one vojnike iäla glavna igra, koji su 
najbolje plaCeni bili i druge svakojaCke stvari 
né su dopuetile, da po zimi boja tiraju.

VeC je Veliki Frigjeä previdel, da po 
zimi néje moCi boja tirati. Ali on je zato 
niti po zimi né pocival. Zimsko vréme je 
na to ponucal, da si je äerege ponovil i friS- 
kal, koji &u pred neprijateljom veliki zgubi- 
Cek imali. Célo zimo kupuvali su vojnike. 
Glasila se trobenta, ru2ili su bubnji po se- 
Iah. Do protuletja veC su i mladi vojuiki 
zvelbani bili. Dobro su je oboru2ili i taki 
na bojno polje poslali. Medtem toga i dosta 
penez su prebavili.

Napoleon veC je né takov bil, on je 
niti po zimi né imel mira. Naravno i on, 
ako je vu sili bil, rezdru2il je Serege, da 
nje skim le2i hrani, najmre pak je navCil 
svoje vojnike, как je moCi vu neprijateljs- 
kim orsagu 2iveti, tojest sa rekviracium 2i* 
veSa prebaviti. NajglasovitneSi boj mu je 
on bil, kojega je 1805 ga leta vodil proti 
Rusiji i Ausztriji. Taj boj se je vu straho
vitno krvavoj auszterlitskoj bitki dokonCal 
decembra 5-ga. Napoleon je ovdi tak zbil 
neprijatelje, da su morali za mir prositi.

Za jedno leto potlam veC je i Napo- 
leno znal, kakva teSkoCa je po simi boja 
biti joS i onorou Seregu, koj je navek jaksi;
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Prék Pruske semlje hitro je preletel ali vu 
Polskim i vu Ishodni-Pruöki na tak ve ted- 
koCe je doöel, na kakvo je niti njegov slavni 
Aereg né bil pripravleni. Najveköa teAkoCa 
je isvanredoo zloCesto vréme bilo. Kad je 
Napoleon decembra devetnajatoga sam vu 
Vardovu doöel, svojega öerega je  jako vu 
iloCestim poloAaju naöel. Poleg zloAestih pu- 
tov né ей mogli derega hraniti к tomu pák 
vu dost velikoj zimi vojniki né 9U imali 
toplo opravu. Né je ravno preveC velika 
sima bila, nego uvék je deAdj curel, uvék 
je megleno bilo. То рак su vojniki jód leAi 
mogli strpeti, .как veköu zimu. 1 tak je za- 
poved dal, da dalje moraju napreduvati. 
Sad je Cetam jód zloCesteöe bilo. Vu deAd- 
jovim i snéAnatim vremenu niti kola, niti 
pák dtuki né su mogli iti za deregom. Po 
pultuskoj bitki jód vekde zlo je naatalo. Gra- 
natéri poCeli su se buniti i sad se je prvic 
pripetilo, da niti mardalli su né bili zadovolni.

Napoleon, kakti cesar, morebiti vu Aiv* 
lenju, barem né iz dobre volje, prvic je od- 
redil, da zastavi derege vu napreduvanju i 
na zimski stan je spravi. Ali januara 25 ga 
takvi glasi sn dodli od neprijatelja, koji su 
ga preeilili, da dalje napreduje. Francuzi su 
vnogo trpeli od zime i od zloőestoga vre- 
mena, ali ravno tak su morali trpeti prusi 
i rus». Vu takvim poloAaju sc je zapoCela 
februara 7-ga jedna krvava bitka, koju je 
niti jeden né odluCno zadobil. Drugi dán 
na veCer Napoleon poleg Grünhofena pri 
jednim ciglaru je dobit stana. Cesar je po- 
Cél dvojiti, jerbo né je znal, ali bude mo
gulén drugi dán dalje tirati bitku. »More- 
biti, dл prék Visztula vode odidem, da tam 
miren stan nejdenr. na zimu« — pisai je 
ob Cetrtoj vuri Duro madaüu. Okolo pete 
vure dobil je glass, da se rus» nazat vle- 
Ceju, to je opet nazat vuAgalo Napoleona. 
Prva zapoved mu je to bila: Odmah za 
neprijateljom! Ali deregi veő su tak bili 
zmuCeni i trudni, da né эи mogli niti zme- 
eta. Februara devetnajstoga je dereg na zim- 
ski stan odidel i tam se je poéinul.

Juniuda prve dane opet su se nőve 
bitke zapoCele, juniuda desetoga je bila fri- 
edlandi bitka. po kojoj bitki su prusi za 
mir prosili. Sándor ruski car néje mogel 
obraniti svojega prijalelja i saveznika.

Ov zimski tabor je эато  jedna igraéa 
bila proti onomu, kojega je Napoleon 1812* i 
ga leta proti Rusiji odredil. Kad je vu Mos- 
kvu dodel, strahovitna zima je nastala. Rusi 
pák su sami porobi li glavnoga varaöa i onda 
su ga vuAgali. Od desteto dvanajet jezer 
vojnika oetalo mn je зато  stodvajsti jezer. 
Doklam je Napoleon nazat do pruske gra- 
nice dodel, sve skupa mu je dvajsti jezer 
vojnika óstalo. Dakle od velike zime i od 
velikoga glada Napoleon зато  jedno zimu 
prék pol milljun vojnika je zgubil. Razmi se, 
da pred sto létmi jód niti takvi outi su né 
bili po Rusiji, kakvi su vezda Zeljeznicah 
takodjer né ga bilo, od automobilov jód ie 
niti senjal nidCi, svrho toga su né mogli de
rege braniti.

latina da i rusi su tak trudni bili, da 
su né mogli Napoleona dostici.

1870 71 francuzka-pruska bitka takod
jer je vu zimi bila. Zna то , da su nemei 
bitku zadobili i vu Parid ulazili.

Mi emo takodjer strahovitno zimsku bitku 
imali 1914 ga leta vu Karpatih Znamo, da 
su nádi ovdi i ovu zimu na hiliada i hil- 
jada rasa potukli, koj je nazadnje dpotlivol 
moral Kárpáté ostaviti. !

— Proénja. »Muraköz—Medjimurje« 
zvane novine su v január mesec 1 -im u 
XXXIV/god. teCaj I-im Cetvrt leta stupile. 
Prosimo nade podtuvane predplatnike, naj 
nam vu novim fertalju predplatne zaostatke 
óim predi podleju i predplate ponoviju. Si 
pozdravljom izdateljstvo.
Predplatna céna je od 1917. januar 1-ga:
Na célo leto ..................................К 12’— |
Na po! l e t o ....................................... » 6 — '
Na Cetvrt l e t o .................................. * 3 —

Pojedini broji kodtaju 30 íilléra.
— Svim  n a sim  p o s tu va n im  p r ed - 

pla tn ikom  c ita t e l jem  i  suradn ik om  
s i e cn o  n ovo  l j e t o  zeljim o.

— Hmeríba, Svájc i Vatikan sn opo 
menuli vu boju stojeCe őrsege, naj dojdeju 
jedenput к pameti i vu strahovitnem mere 
varenju naj barem povéju zakaj traja tak 
dugó óva krvoloCnost i kakov cilj ima céli 
boj. Do vezda svi jednako govoriju,da za je
den cilj se boriju svi skupa.

Ako pák izbilja za jeden cilj se bori- 
mo svi skupa, im onda smo né neprijatelji, 
zakaj prelévamo onda tolikdne krvi i zakaj 
hoCemo jeden drugoga vunidtiti.

Amerikanska trézna pamet rado bi zna- 
la, kakve diíerencije imamo med sobom. 
Morebiti, da su tak male, da par danov bi 
reda mogli napraviti med nami.

Neutralnim orsagom, najmre pak Ame- 
riki bolje je sila za mir, как smo to do 
vezda mi3lili, jerbo как to sam Wilson veil 
»neutralni orsagi veC su vu takvim polo
Aaju, kojega dugo veC nebudu mogli s 
drAali.«

Amerika za drage cekine tak dugo je 
nosila drva na ogenj, da plamen veC i nju 
poCne peCti. Zabadav ruCiju antant novine 
proti Ameriki, Amerika je takodjer veC vu 
takvim poioAaju, da mora mira zahtévati i 
neCe bez pameti vu boj se pustiti, как be- 
dasta Romania.

Svi neutralni orsagi, najmre pak Ame
rika veC su blizu ognja. Ako bi amerikanski 
predeednik pred poldrugom leto se bil na 
to zmislil, veC bi zdavnja mir bil.

Denes samo toliko pitamo, ali ima 
Amerika tak veliku i moCnu Spricalku, da 
bi toga strahovitnoga ognja pogasiti mogla!

— Как vtXiki je jóé romanebf ée- 
reg? Vu talijanskim soldacki okrugi poCeli 
su popitavati, da как veliki mora biti jóé 
romanski öereg? Stampa novine piéeju, ako 
rumunji sreCno budu mogli vujti prék Sze 
reth vode i tam na novoma predélaju cé- 
loga éerega, onda jóé blizu tristo jezer ro- 
manskih vojnikov bude brojil rumunjski 
öereg

— I z cite Dobrudzc ou poepravflt 
ee ruet. Veliko veselje je nastalo vu Bul-

gariji, kad je glas doöel, da Tulcea varaáa 
su prevzeli. Tulcea je pravi bulgarski va
rad. Vu DobrudAi zadnje dane AereCe bitbe 
su bile. Decembra 22 ga je Tulcea bulgar- 
com i nemcom vu ruke dodla.

Kak najnoveöe prijave govoriju, vu 
DobrudAi néga vide neprijatelja, rusi su Aur- 
QO prék Duoaja odiéli. Vu DobrudAi néga 
vide tabora. Rusi i rumunji Auriju se prék 
Szeretb vode, da tam jóé jedenput budu 
probali zastaviti Mackensen i Falkenhayn 
generalov glasovitne éerege. Ako niti ovdi 
nebudu mogli duAe vremena se drAati, on
da i céla Bessarabia je zgublena On bul
garski öereg, koj je vu DobrudAi vojuval, 
sad je sloboden i tam more iti, kam ravno 
bude étel, gde neprijatelja bude naöe).

Glas je doöel, da Braila i Galac su ta
kodjer nam vu ruke doöli.

— Romaneki plicn. ToCnoga raCuna 
néje moCi napraviti, kaj sve su nemei zap- 
lieniii vu Romaniji, jerbo najviöeput muni- 
ciju su taki tam ponucali proti neprijatelju. 
SiedeCi broji saroo od onoga pliena govo
riju, kojega su vu Nemöku spravili

Pred romanskim bojom prék jedenajst 
jezer ötukov su zaplienili nemei i pet mil
ljun svakojaCkih patronov Zvun loga tri je- 
zero pet sto rnaöin puökah, popriliki pol- 
drugi milljun puökih i deset jezer svakojaC
kih kolah, na kojih su muuiciju vozili К 
tomu treba dedeti do dreembra 14 ga sve 
ono, kaj su vu Romaniji zaplienili. Pet sto 
ötukov, Cetiri sto maöinpuákih, dvö sto je
zer puökih i vnoAina kolah, automobile, va- 
gonov i svakojaCkoga drugoga blaga. To si 
je zasluAila Romanija, koja nas je tak izne- 
nada izdala.

— Crl eto paroladjah pred Bzalo- 
nlkl. Iz GrCke Macedonije takvi glasi su 
doöli, da tamoönji poioAaj jako je nevaren. 
SvakojaCki glasi léCeju vu zraku. Jedenput 
tak glasiju, da su antant Cete ostavile va- 
raöa, drugoC pak, da od toga niti jedna reC 
je né istina. Med antantom i med onami, 
koji s Venizelosom drAiju, veliki je etrah. 
Najmre pak onda je nastala velika uzbuna, 
kad je decembra sedemnajstoga prék tristo 
paroladjah doölo pred Szaloniku. lz loga 
tak misliju, da Sarrail general vu takvi po- 
loAaj je doöel, da ostaviti bude moral GrCku 
zemlju.

To smo veC zdavnja znali, da ako GrCka 
neutralna ostane, ili pak proti antantu se 
zdigne, onda predi ili potlam, Sarrail gene- 
rala svojom célom armadium vu morje na- 
tiraju, ako za vremena ne vujde Kak se 
vidi, Sarrail se pripravla ostaviti Greku 
zemlju.

— Vuntácene tátiján ehe ladje. Dvaj- 
stidrugoga po noCi naöe Cetiri torpedo ladje 
vu na otrantoi putu ziöle su se s dvemi s 
oruijem oboruAenemi trgovaCkarr.i ladjami, 
koje su naöi ötuki taki potopili. Kad su naöe 
ladje nazad étele iti, pred sobom su öest 
neprijateljskih ladjah naöle, koje su jim 
puta zaprle. Taki se je poCelo strahovitno 
strélanje i za malo vréme jedna talijanska 
ladja je vu plamnu bila. Tri druge pak su 
naöe ladje tak prestrélale, da se je jedna 
tam na lice mesta vtopila, druge pak su 
vujti morale. Jedna naöa ladja dvé kuglje 
je dobila. Jedna kuglja je dimnjaka prehi- 
tila, jedna pak je od prvoga kraja se zapi- 
lila vu ladju. Sve skupa jednoga mrtvoga 
su naöi imali. Niti jednoga plezéranoga néga 
bilo na ladjah, koje su po bitki sreCno dimo 
doöle vu avoje postajaliöCe.
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— fk bribe i t  mtfttlda. Va Eoglesiji 
su do vezda 4 585 municiofabrike posta- 
vili. Prem tomu velikomu broju, englez i- 
pak nikaj nemre skasati na bojnom polju.

— Domaj je kralj. Na najvekáo sve- 
éanost doáel je IVr Károly kralj i Zita kra- 
ljica sa malim kraljiéom decembra 27-ga 
vu glavni varaá, Budimpeät. S velikom pa- 
radum i jód svekáom radostjom su éekali 
kralja i kraljicu. Toéno ob dvema vari je 
doletel vlak na kolodvor. Kak je vun stu- 
pil kralj iz kuéije, na sve strani samo to 
se je éulo »Éljen a király!«

Na kolodvoru jedna paradna kompá
nia je stala, koju je hitro pogledal kralj i 
zatem je najpredi pred gróf Tisza látván 
ministerpredsednika stupil, koj ga je prvi s 
kratkim govorom pozdravil. Károly kralj 
ruku je dal svim ministrom. Zatem pák je 
к Bárcy István dr. polgarmeátru stupil, koj 
ga je vu ime glavni varas pozdravil. Na- 
zadnje pák je polgarmeStra mala pucka lépő 
cvétje ponudila kraljici, koja je s radostjom 
prék zela vu beliuu obleéenu риске cvétje. 
Stém je i konec bil svemo na kolodvoru. 
Najpredi je mali kraljié na automobilo odi- í 
Sei vu kraljsku palaéu i samo zatem je stu
pil kralj vu kuéiju, koju su éeiiri érni ko- 
nji pelali. Pred kuéijom dalko napré vápa- 
radni opravi policaji su jahali, za jimi pák 
vu kuéiji Boda Dezső redarski glavni ka- 
pitan.

Pred kraljom i odzaja za kuéijom, ta- 
kodjer na lövi strani jeden—jeden general 
je jahal s golom sabljum. Sveposud straho- 
vitno naroda je stalo. Kad su soldati doSli, 
koji su na red pazili, véé se je gibati né 
bilo moéi.

Sveposud policaji i soldati su stali i 
pazili, da se nebi nikaj sgodilo. Vu kraljski 
palaöi veö vjutro rano su se pripravlali 
Ovdi takodjer veö od ranoga jutra nezmer- 
no ljudstva se je stiskalo. Proti poldano 29. 
honvédskoga regjmenta banda зе je nasta- 
vila pred palaCum. Na glavni varti pak 3 
boánjaékoga regimenta jedna kompanija je 
stala.

Kraljsko palaéu né su nakinCili, samo 
pri glavni vratah se je videl na kinCeni 
nuigjarski cimer. Ob dvanajsti vuri peSiCki 
soldati i marineri kordona su napravili po 
vulicah i od potlam véé je niSCi né smel 
svoje meeto oslaviti. Ablegati vu ministarski 
palaéi su se na stavili, da odonud glediju 
veliko paradu. Policaji i svakoiaéki oficiri 
su sim—tarn hodili i vizitérali, da sve bude 
vu redo, doklam kralj dojde.

Ob dvemi vurah je doáel mali kraljié 
na automobilo. Po navadí na glavni vahti 
stojeéi soldati su prezentérali.

Da su pol tri vure bile javili su, da 
se kralj prebliiava. Taki je sve mirno i 
tiho postalo, samo kad je véé videti bilo 
kuéije, onda se je od svih stranah Culo: 
»Éljen a király!« Dvajsti jedenput su iz 
Stukov sterlili, kad je kralj vu Budimpeát 
doáel.

— B ratíanu je odgovorcn za ro- 
m aneho bataetrofu. Romanski ablegati, 
koji s rusima derZiju, как je naprimer Тако 
Jonescu, odluéili su, da vu ersaékim saboru 
prosili budu kormana, naj napré da onoga 
kontrakta, kojega su s Rusijom napravili. 
Stém hoéeju posvedoéiP, da je Rusija sve 
oapravila za Romaniu, kaj je moguéna bila 
Joá i viáe. Ako je Romaniu itak katastroía 
postigla, tomu je né Rusija zrok, fteg Вгя-

tianu, koj je orsaga né dosta i né sa vre-
mena prepravil к taboru.

Bratianuvi prijatelji opet lak veliju, da 
Rusija je svemo zrok, jerbo na mesto tri 
sto jezer ruskih vojnikov samo destdeset 
jezer je poslala i to skorom same srbe, 
koji su bormeá né hrabro vojuvali za Ro
maniu.

— Ceötamcnt fcrenc Jó zsefe  Njegvo 
Veliéanstvo I. Ferenc József apoátolski kralj, 
koj je vu célim zivotu vrlo se brinil za 
svoje vojnike, niti vu teátamentu se je né 
s pozabil. Sestdeset miiljun korun je osta- 
vil za plezérce, za nevoljne i onim obitel- 
jom, od Sterih je neöéi slavno smrt podne- 
sel na bojnom poljü.

— C rt »B« elove. 1914 ga leta au- 
gustuáa meseca naái neprijalelji nikaj drugo 
su né átéli, как vu Béé, Berlin i Budapeát 
ulaziti. Sdigli su se strahovitni áeregi, da 
zavzemeju tri glasovitne varaáe, tojest tri 
»B« stove. Izbilja doklam konec bade 1916 
leti, tri »B« slove su neprijatelju vu rukah, 
to рак su Brüssel, Belgrad, Bukareát.

— f i i  да bitó polnotbe vu paríéu. 
Pariáki kardinal i nadbiákup odredil je, da 
né su smeli niti vu jedni katoliéki cirkvi 
polnoéku imeti, jerbo vu glavnim varaáu 
véé za nikakve peneze néje moéi nikakvo- 
ga posveta dobiti.

Kak vidimo, drugdi joá bolje sve menj- 
ka, как prinas.

— francuzbt rad íbalíátí proti m iru.
Кгапсигк! radikaliáti rezpravu su imali vu 
Pariáu. Cilj jim je to, da prehitiju deneá- 
njega kormana i takvoga naslaviju na mes
to, koj s célom moCjom bude dalje tiral 
boja.

Ovim je joá né dosta krvi bilo.
— B rusilov  bude vodja rom ane- 

bím-rudhtm óeregom. Páriáké noviue ja- 
viju, da Brusilov ruski general ostavil je 
svoje meslo i odputuval je na romanski 
front, gde se sa Ferdinand kraljom i Bert 
helot trancuzkim generálom bilde ziáel. Kak 
páriáké novine piäeju, Brusilov onoga ro- 
manskoga ruskoga áerega bude vodil, koj 
pred Mackensenom stoji. Rusi i romani 
vnogo Cekaju od Brusilova, najmre pak Fer
dinand bez orsaga ostajuCi kralj, koj je mi- 
nuCi tijeden takodjer jako ru2il svojom sab
ljum i rekel je, da i on do zadnje kaple 
krvi bude vojuval.

— 7600  ruebib zarobljenibov, Mac
kensen, barem vékáé ruske éete su doále 
rumunjom na pomoé, dobro napredtije Pri 
Calmatniul vodi velike ruske rumunjske ée 
te je opet sbil i presilil je neprijatelja, da 
oslavi svoje dobre pozieije. Od Rumnicu— 
Sarata na zapad Falkenhayn vu jedni pet 
danov trajuéi bitki na sedemnajst kilomet- 
rov áiroki liniii predral je ruskoga fronta. 
Od decembra 22 ga 7600 zarobljenikov ima 
к tomu pak je na novoma opet 27 maáin* 
puákih odzel od neprijatelja. Neprijatelj 
nezmerno vnogo mrtvih i plezéranih ima. 
Na József nadbercegovim Irontu samo átu- 
ki pokaju, jerbo poleg velikoga snega pe- 
áiőki nemoreju vojuvali. Na lalijanskim 
frontu nikaj va2neáega né je se pripetilo 
minuéi lijeden.

— Zerece bitbe za 6 ura-Rucada 
b ríg . Na karpatskim frontu najbolje su ru
si proti Gura Rucada bregu áturmali, jerbo 
ov brég pazi na on put, koj vu naáo lépő 
domovinu vodi. Gura Rucada 1300 nietrov 
je visoki i od novembra 29 ga pót céli rus

ki regimenti su áturmali proti jemu. To tu  
drago platili rusi. Naj bolje su tam áturmali 
gde au znali, da jih je tripat taliko как 
naáih. Poloíaj je tako kritiéen bil, jerbo naái 
né su mogli pomoé dobiti.

General dal je zapoved vun:
— Svi napré, tak как na ladji. Svi

morate i t i !
Koj pózna, как stojiju Seregi, on zna, 

da za frontom je ravno tuliko ljudstva, как 
na frontu. Céli trén, svi pisari, svi ofícirski 
slugi s jednom rééjom koji su za frontom 
bili svi su vu ogenj iáli i samo tak je bil 
moguéen general bez pornóéi nazat sbiti 
ruse.

Po nőéi velika megla je ovu vréme 
vu Kárpáti. Jedno nőé vu veliki megli opet 
su doáli rusi na Gura Rucadu General je 
sad tak raéunal, da rusov ga vnogo vide I 
da bez pomoéi nebude je mogel nazat zbiti. 
Cekali su doklam je pomoé doSla. Sad su 
se naái zruáili na ruse i na jednini komaj 
sto metrov dugim frontu éetiristo mrtvih 
rusov je ostalo, sedemnajst oficirov ijezero 
drugih vojnikov su naái vlovili. Vu növi 
karpatski oíenzivi na Gura Rucada bregu 
su naj kervaveáe bitke bile i ovdi su rusi 
najvekái zgubiéek imali. Decembra osmoga 
su ovdi zadnjié biti bili rusi. Od potlam su 
mirni.

— Riza vu bojt se jc f4íhíta rodtl.
Med visokami bregi, pod Lovcen bregu le£i 
Nyeguá zvano selo. Na kraj sela stala je 
jedna vekáa hi2a, malo éisteáa, как su dru- 
ge. Vu ovi hi2i se je rodil Nikita, érnih 
bregov kralj. Ravno je lelő dán, da je Lov
cen propal i onda su na NjeguS okolici ve
like bitke bile. Ovdi su probali zadnjié mon- 
tenegrovei svoju domovinu obraniti. Nekoja 
kuglja je vu Nikitovu hi2u poéila, vu koji 
je Nikita joá jedno nőé prenoéil. Kaj si je 
mogel onu nőé misliti vu ovi hi2i, vu koji 
je svoju mladost ostavil. Kaj si pak sad 
bude misül francuzki rob, Nikita, negdaánji 
kralj érnih bregov, kad ши na glas budu 
dali, da ona hi2a, vu kuji se je rodil, do 
fundomenta je sgoréla.

Pésma 2alostna.
Prímem vezda pero i paper vu ruke,
Pak napiSem Zsganecz Antala Vivienje,
Ne samo Vivienje, neg i smrt nemilo,
Ka je vumirila njegvo mlado télo.

Devet sto Stirn aj sto leto se pisalo,
Pa je njegvo srce 2alostno postalo.
Augusta meseca dvajsti éetrtoga.
Moral je oditi z mesta rodjenoga.

S velikom 2alostjom z doma se je dpravfjal, 
Svojim milim starcom lépő se spriéaval. 
Roditelji mili s Bogom mi ostante,
More biti véé me nigdar vidli nate!

Тейко ste me tu2ni gori odhranili,
Vu mojoj mladosti vnogo pretrpeli.
A vezda me bute kralju alduvali,
(л doli opadnem, za grob nate znali.

Vu najlepSoj dobi dvajsti prvom letu,
Moral je oditi, po Sirokim svétu,
Dvé leti je skorom v taboru sprevodil,
Svoju domovinu nigdar ne pohodil.

Navék si je  fceljel jenput dimo dojti,
Svoje rodno mesto vu veselju najti,
Ali m\je bilo njemu dopuSéeno,
Vmréti v bojnim polju, bilo mu sudjeno.
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JuqjuSa zadjega listeka je pisai,
V kojim svo Vivienje ialostno je zpisa), 
Dvé leli se za svo domovinu borii,
A vezda taljanski gránát ga je vmoril.

Juljuäa drugoga ob vuri deveti,
Stuka gránát kuglja hitro mu doleti,
Nője irael тгёте rőőku zgovoriti,
Veő je tuáten moral duSicu zpustiti.

PajdaSi su njegvi dimo tak pisali,
Sanitőci naäi njega su pobrali,
I ?u dobrom mestu jamu su zkopali, 
Gdesu njegvo mlado tőlo pokopali.,

Néje tuáen imel nigdar to miSIenje,
Kaj bi Bog pretrgel tak njegvo Vivienje, 
Stopram je doíivel dvajsti dva leta,
Vu lőpoj mladosti preminul je z svéta.

Vnogoga listeka sam mu prepisala,
A njegvog navéke suzami őitala,
Jer me navék prosil: draga ma nevesta! 
Naj zabiti za me, doklam 2ivim svéta.

A vezda véé nemrem njegvu balost znati, 
Jer on то га  v hladnim grobu poéivati. 
Grobeka bu brasla zelena travica,
Vu njem su povehla njegva mlada lica.

Nebude mu cvela áipkova ru2ica,
Za grob nadu znali otec, nit majéica,
Koji su ga te2ko gori odhranili,
A vezda pod starost su ga izgubili.

Pisati véé nemrem suzne su mi óéi,
Proti tomu néma nikakve pomoéi.
Naj mu daje Bo2e mir i pokoj veéni, 
DuSicu mu primi vu raj vekiveéni!

minden mozzanatáról
bő,
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