
Lloyd George bábja,
Wilson eljárásából immár kiviláglik, 

hogy mindig egy gyékény alatt árult Lloyd 
George-dzsal. Békepolitikájának igazi célzata 
iránt sem foroghat fenn már kétség. A lát
szólag pártatlan békeközvetltő szerepére 
csak azért vállalkozott, hogy megtudja bé 
kefeltételeinket. Kellemetlenül vágta útját 
terveinek, hogy a központi hatalmak az el
lenségeket közvetlen tárgyalásokra szólltot 
ták fel. Ha Wilson csakugyan őszintén a- 
karta volna a békét, úgy nem kellett volna 
egyebet tennie, mint ezt a lépést támogatni 
Minthogy azonban az ő ízlésének sokkal 
jobban felel meg az angolszabású béke. e- 
gész igyekezete arra irányult, hogy a köz 
ponti hatalmak kezdeményezésének hatását 
csökkentse.

Az antánt elutasító válasza után, amely 
alighanem szintén az előre kieszelt játszma 
keretébe tartozott, nagy ezófüstöt eregetett, 
amelyből csak két dolog volt egész világo
san látható: a központi hatalmak éa azö- 
véteégöseik eljárásának rosszaíó megbtráíása, 
amiért nem közölték békefeltételei kel, s el
ismerés az antántnak, hogy Wilson felhívá
sának a békefel tételek közlésére oly dereka
san megfeleltek.

A valóságban pedig az antántnak e- 
szébe sem jutott békefeltételeit közölni. Mér
téktelen háborús célokat emlegetett, melyek 
a tényleges hadihelyzetnek sehogysem felel
nek meg. Wilson azonban az ártatlan álarcá
ban az antánt említette háborús célokat lel-

Nagy időkben nagy emberekről.
Doktor Weinbergrer.

Irt«: Lukács Lajos.

És íme egy a sokaság közül felkiálts, mond
ván : Mester! kérlek téged, tekints az én fiamra: 
mert nékem egyetlenegyem.

És ime a lélek megragadja ölet és hirtelen 
kiált, és őtet szaggatja annyira, hogy tajtékot tár:
é9 nehezen megyen el tőle, szaggatván őtet-----

Mikor pedig oda vinné, azon közben az ör
dög azt a földhöz üté és szaggatni kezdé. Megdor
gálj pedig Jézas a tisztátalan lelket, és meggyó- 
gyitá n gyermeket, és megadá azt az ő attyának.

Almélkodának vala pedig mindnyájan........
(Lukács evángéliuma: 9 38. 39. 42. 43)
• • . Kelj fel és járj t Beszélj, úgy, mint azelőtti 
És Kurucz felkai az ágyból, egy kissé réve

d e n  körülnéz, leszáll az ágy széléről és nekiin
dul, hogy a másik ágyig teljesen egyedül, minden 
kiséret, támaszték és bot nélkül elmenjen. Köny
vedén, minden nehézség nélkül megemeli lábait, 
majd leteszi, utána a másik láb következik és igy 
szép lassan a célhoz ér. Letelepszik a másik ágy
ra, egy kicsit kifújja magát, azotán szép simán 
megszólal:

— Köszönöm főorvos ú r -----
Itt csoda történt. A megmozdulni sem tudó, 

hangtalan hős egyszerre megtanul járni és meg
szólal. Nem tudjuk magunknak a dolgot megma
gyarázni. Még mindig a lebilincselő aktns hatása 
alatt állónk.

jes értékű békefeltételekuek minősítette nyil
ván, mivel már megelőzőleg megegyezett 
Lloyd George-dzsal abban, bogy minket csak 
erős nyomással lehet »észre téríteni«.

A szemérmetlen hadicélokra azzal vá
laszoltunk, hogy Angliát, Francia- és .Olasz
országot elzártuk a tenger felől. Lloyd Ge
orge valószínűleg kioktatta Wilsont, hogy ez 
nem egyéb óriási »bluff«-nél, melyre két
ségbeesésünkben vetemedtünk és gyorsan 
fognak velünk végezni, ha erre a »bluff« re 
még nagyobb »bluff«-fel válaszolnak. Est 
megértette Amerika bölcse és sietett Német
országgal megszakítani a diplomáciai össze
köttetést, abban я biztos feltevésben, hogy 
Németország must már meg fog hunyáss- 
kodni s úgy fog eljárni, mint 1916 ben. E- 
zuttal azonban a számítás nem vált be, s 
úgy látszik Wilsonnek is felnyíltak szemei 
és észrevette, hogy Lloyd George zsákutcába 
csalta.

Mert Anglia, mely amerikai öcsikéjét 
járezalagon vezeti, csak hasznot húzhat Wil
son félrevezettetésébőj.. Ha Witsonnek sike
rült vöíntf a*~»Cnrtr^gy*AügtTr  üiegsfigftk-
dul a tengeralattjáró harc veszélyeitől. Ha 
kudarcot vall, úgy Amerikát kicsalogatja 
látszólagos semlegességéből és színvallásra 
kényszeríti. így tudta meg a világ, hogy a 
világ bírája éi L'oyd George minő pompás 
egyetértésben működnek és hogy az ember
barát békeközvetítő voltaképpen csak bábja 
az angoloknak.

A »nagy« férfiúnak csak naivitásával 
magyarázható, de azzal nem menthető köny-

nyelmüséggel sodorta a reá bízott államot 
a háború szélére és most, hogy szembe kefi 
néznie a fegyveres összekoccanásnak, inába 
száll a bátorsága. Talán nem is annyira a 
Németországgal való háborútól fázik, mely 
még háromezer tengeri mértföldnyi távol
ságra esik tőle, mint inkább attól a reak
ciótól, mely Amerikát háboruviselés esetén 
a Csendes Óceán túlsó partja tetői fenyegeti 
Az sem gyakorolhat reá túlságosan biztató 
hatást, hogy Mexikóban amerikaikat mészá
rolnak és a kubai forradalom mindinkább 
terjed.

Az amerikai Egyesült Államok todós 
elnöke törje rajta a fejét, hogyan szabadul
hat e kétségtelenül nem csekély gondoktól. 
Mi Dem törődünk velük. Haladunk tovább 
a magunk utján, melyet, ba amerikai bajók 
fognak keresztezni, nem engedjük eltorla- 
szolni. Senki sem várhatja el, hogy kitér
jünk előlük. A világ minden kereskedelmi 
hajója figyelmeztetve lett egyszersmindén- 
korra. Semmi ok sincs arra, hogy az ame
rikaiakkal szemben kivételeknek adjunk 
belvet
~ Wffan hoffS^ryoffiif lff M 6 \  а 
zsákutcából, melybe az angolok vezették és
még beljebb fogják vezetni. El vagyunk mi 
készülve mindenre: a diplomáciai viszony 
megszakítására —  és még többre is.

Az ellenséges léijármQvek elleni védekezés.
Hirdetmény.

Zalavármegye alispánjának a Csáktor
nyái cs. és kir. katonai álloTrásparaDCSDok-

A másik ágyon egy újabb médium helyez
kedik el. Doktor Gál. Gránát explodált közelében 
a harctéren A nagy légnyomás feldobta a leve
gőbe és fejét szilánkok érték. Megbénultak lábai 
és megnémult.

Doktor Weinberger föléje hajol.
— Nézzen rám és számoljon magában 30-ig.
Gál el kezd számolni, majd 28-nál megakad.
Doktor Weinberger félkörré görbített kezei

vei & szemekhez ér, nem nyílnak fel. Határozott, 
erélyes, parancsoló hangon megszólal:

— Aludjon mélyen és erősen!
Gál mélyen alszik és szabályosan lélekzik.
— Figyeljen idei Most megm&szirozom lá

bait és ugyanúgy fog járni, mint azelőtt, megma- 
szirozom hangszálait, teljésen úgy fog beszélni, 
mint egészséges korában . . . .

Weinberger doktor megmaszirozza a lábakat 
és a hangszálakat magábafoglaló torkot és bizo
nyításul, hogy a médium teljesen a hipnózis ha
talma alatt áll s nincs a testnek semmi akarat
ereje, a levegőbe emeli az egyik lábat, amely ad
dig a levegőben marad, mig a főorvos úr azt 
előbbi helyzetébe vissza nem teszi.

— Figyeljen ide I Parancsomra fel fog éb
redni és a délelőtt folyamán bejön hozzám és je
lenti, hogy jól érzi magát I Most emelje fel kar
jait, törölje meg szemeit és ébredjen!

Gál felemeli karjait, megtöröli sremeit, fel
ébred, felül, leszáll az ágyról és jár, majd meg
szólal :

— Sokáig aludtam Főorvos úr?

Háipszilon. — Ez a neve a hisztériának. Ez 
a legújabb háborús termék.. A régi jó  békeidőben 
csak túlságosan feszült idegzetű nők vindikálták 
maguknak ezt a betegséget, sőt divattá csinálták. 
Manapság már a férfiak is megszerzik maguknak 
ezt a kellometlen betegséget, amihez csak katona 
juthat, mert óriási detonáció szükséges ahhoz, 
hogy az erős idegzetű férfi reagáljon rá.

íme, van már valami, amivel a nőkkel kon
kurálhatunk I

Szimptómája abban nyilvánul, hogy a testen 
erős remegés lesz orrá és a fej is jobbról balra 
vagy vice-versa rázódik. Л hölgyek hisztériáját 
freudizmussal gyógyították, vagyis egyszerűbben: 
rávezették a beteget arra, hogy mitől származik 
a betegsége és ez a methódus többé-kevésbé ered
ményre vezetett. A beteg katonákat azonban nem 
lehet a gránát detonációkra emlékeztetni, mert a 
visszaemlékezés még jobban növelné a bajt, ehhez 
már gyógymód szükséges és a legjobb, leghatáso
sabb, de legradikálisabb gyógyszer: a villamosá
ram. Hivatalos elnevezésképpen: farádis ecsete
lésnek nevetik ezt az áldásos módot és egy pár- 
szori kezeléssel egészséges embert csinál a meg
rokkant hősből.

A villanyozógép áramvezető zsinórjára egy 
kis darab ecset van elhelyezve és ezzel ecsetelik, 
erősítik a megrongált idegszálakat.

Az eredmény nem marad el, a reezketés 
megszűnik és a fejráxás is eláll. Azok pedig, aki
ket hordágyon hoztak a villanyozó helyiségbe, sa
ját lábukon mennek viasza szobájukba.

Csodával határos eseteket látunk. Egy süket- 
néma hős kerül a villanyozó szobába. <3 is, mint
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tággal törtéot megállapodás után a légjár- 
művek elleni védekesés szabályait, mint ön 
kéotea követésreméltó óvóiotéskedéseket a 
követkesőkben tessem kösblrré.

1., Légitámadás esetében husódjék a 
megtámadott köaség lakossága a hásakba, 
ások legfelső emeletének kivételével és az 
ablakoktól tartsa magát feltétlenül távol. As 
utcán levő fogatokból, járművekből az álla
tok haladéktalanul kifogandók s a legköze 
lobbi fedél alá helyezendők, amennyiben az 
egész fogat biztos helyre nem vihető.

2., A vasredőnyök leeresstendők.
3 , Sok embernek összezsúfolásától, még 

a pincékben is, óvakodni kell
4., A rendszertelen lárn.a hitetlenül ke

rülendő, mert légitámadásoknál épen a hal
lás a célbavétel legfontosabb irányítója a 
repülőgépek megfigyelői számára.

5 , A légitámadás után talált lövedékek 
megérintésétől óvakodni kell. Ilyen lövedé
kek ártalmatlanná tételük céljából a csák< 
tornyai cs. és kir. katonai állomásparancs 
noktágnak jelentendők be.

6., Olyan helyiségnek, vagy a község 
oly részének a megközelítése, ahol a tárna 
dás után különleges szagokkal van telítve 
a levegő, csak gázálarccal ellátott szemé
lyeknek ajánlatos.

7., Támadás alatt a mentési munkála
toktól óvakodni kell.

8., Gyúlékony anyagoknak tulnagy tö
megben való elraktározásától óvakodni kell.

9., A rendelkezésre álló mentőeszközök, 
tűzoltószerek s egyéb ilyfajta szerelvények 
kellő karban és mindenkor kéznél legyenek.

10., Éjjeli támadás ellen a legjobb óv* 
szer a sötétség; miért is Csáktornyán utasí
tom a Gőzmalom és Villanytelep rt. villamos 
áramkezelőjét, hogy a közvilágítás céljára 
felhasználandó villamos áram vezetékét a- 
zonnal zárja le és azt csak a veszély el
múltának jelzésekor nyissa meg újból. A 
többi községekben a közvilágítás, ha van, 
eloltandó.

11., Riadójelzést addig, míg a Csáktor
nyái Gőzmalom és Villanytelep rt. a gőzszi
rénát beszerzi, a Csáktornyái fatelep gőz

gépsipjával adja le és pedig a támadást 
hosszú nyújtott egyenletesen szakgatott hang
gal, míg a veszély elmnllát egy hosszúra 
nyújtott egyenletes hanggal jelzi. A löbbi 
községekben az elöljáróságok állapítják meg 
és teszik közhírré a jelzést

Csáktornya, 1917. február 14-én.
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főszolgabíró.

A  leányinternátus ezinelőadása.
(P. I.) Ügy vagyunk a békével, hogy 

egyre szívesebben gondolunk rá Egyre job
ban kapánk mindenen, ami я rég elmúlt és 
nehezen visszajövő boldog, békés időre em
lékezte! S mi emlékeztetne ii kább rá, mint 
kis lányok víg játéks, gondtalan kacaja, 
éneke, tánca?! Ezért volt az idén a ezin- 
előadásnak oly nagy sikere. Bár többször, 
megismételték az előadást, mégis sokan vol-1 
tak olyanok, akik számára egyszer sem ju-; 
tott még állóhely sem Ez alkalommal aj 
tündérek ajándéka, Kinek van igaza? Vil-j 
lássyné villájában és a Dalos konyha ke
rültek előadásra A'talában minden közre
működő megérdemelte az elismerést; a többi 
közül kiemelkedtek mégis: Simoncsics Sá
rika (Hús), Münich Ilonka csinos énekével, 
a tündérek kara, a dialogizáló Wiassics 
Györgyi és Gacsár Margit, a tót leányt tű 
zes magyar temperamentummal személye
sítő Molnár Évi, Kraschovetz Anna, a ki
tűnő cselédlány, Hollós Margit mindkét sze
repében, Hirschsohn Blanka, Biró Lenke, 
Oravecz Vera, Fekete Sári és a »fözöiskola« 
növendékeinek dala éa tánca. Mind e sok 
dicséret természetesen Bezerédy Margit ve
zetőnőre háramlik, aki évről-évre fáradha
tatlanul és mind nagyobb szakavatottsággal 
végzi a betanítás és rendezés munkáját.

Az előadáson fölülfizettek: Choma Ödön 
(Letenye) (20); Rosenberg Lajos (16); Kohn 
Sándor (Krapina) (15); Pethö Jenő, Székely 
Vilmosné (11 — t i ) ;  Baümeteiger Samuné, 
Franki Gyula (Letenye), dr. Isoó Viktor, 
Kraschovetz Adolf (Zrínyifalva), özv. Kraso- 
vecz Ignácné, Kayser Lajos, özv. Koiibasné

(Drávacsány), Mesterich Aladár (1 0 — 10); 
Eisler Zsigmondné (Alsódomboru), Neumann 
Vilmos, Pataky Kálmánná, Prostenik Gusz
táv né, Steinberger Jolán (Muraszentmária) 
8— 8; Fodróczy Albert százados, özv. Mol
nár Elekné, Tiszai Kálmán (Dékánfalva) 
7— 7; Molnár Dezeőné, Szilágyi Dezsőné 
(6— 6); Bittera Béla (Alsólendva); Strahia 
Ferenc (5— 5); Hirachaohn Miksáné (Perlak), 
Neufeld Lajos, Frász Mariska, Özv. Villányi 
Ambrusné (4 — 4); Hirschsohn Henrik (3 42); 
Belső Gizi (Lendvavásárhely); Breiner Adolf- 
né (Zákány), Gálos Ilonka (Résznek), Grész 
Ernőné, Hirschl Ida és Sári, Neufeld Lajos, 
Strasser Ernő, Kranichsfeldné, Meszarics Fe- 
rencn«4. Z*kél Margit (3— 3); dr. Cvek, Csehó 
Lajos (Albóhccíva), Dénes Béla, Dénes Fe
renc, Frim Gyula (Kerkaszenlmiklós), Но- 
henvarter Antónia (Novimarof), Kelemen 
Bélárié, özv. Nuzsy Mályásné, Hábel Kál
mánná, Kotzig Károlynő, Radó Pálné (Mu- 
rakeresztur), Schmidt Edéué, Strasser József, 
StŐger Béla, özv. Kelemen Ferencné, Kova- 
caics Margit, özv. Szalmay Józsefné, Kamin 
Mihályné, Hajas Ella, Simon Istvánnő, Stras
ser Vilmosné, Vogth Albinné, Wranna Ella 
(2— 2); Antonovice Antalné, Berlin Ágoston
ná, Binder Károly, Deatsch Margit, Czirko- 
vies Istvánná, Horváth József főhadnagy, 
Herczigonya Alajosná, Mik Margit, Spitzer 
Lajos, Scheiner Gizella, Hübsch Emilné, 
Varga Wolfgang, Simuncsics László, Spitzer 
Ferenc, Stern Henrikná, Szőnyi Rezsőné, 
Schwarcz Arnoldné és Samuné (Alsólendva), 
Mayer Károlyné, Löbl Rezsőné, Schrey 
György, Csakathurnerné, Seligmann Miksa, 
Mastnak Elsa, Apfel Kálmán, Meider Márk- 
né, Dampf Ilona, Möszner Gyuláné, Peitl 
Józsefné, Anhalt Lajosné, Wollák Rezsőné, 
Beér Gyula, Németh Klára (Perlak), Mayer 
MórJLendvaujfalu), Kovács István (1— 1 K); 
Sztrahunya Márton (40 f); Vreszk Pál (12 f). 
Az előadás tiszta jövedelme 660 К volt.

Adakommunk ля eiea ett h ő sö k  ő c -  
v e g je l  éa Á rvái Javára  /

H adaegéijem ő H ivatal főpémm* 
iára, K ép  vlseiőbám.

a többiek nagyobb része, bejárta a monarkia ki- 
asbb-nagyobb kórházait és nem tudtak rajta segí
teni. Most Weinberger doktorhoz került. A főor
vos úr lefitte a vizgyógyintézetbe, elhelyezte egy 
viszel megtöltött fürdőkádban és abba olyan erős 
villamosáramot vezetett, amilyent csak a páciens 
elbírt Igaz, hogy fáiig aléltan vitték fel ágyába, 
de még aznap délután megértette, amit hozzá 
szóltak ée másnap már megszólalt. Nem telett 
bele két bét éa már boldogan, egészségesen, 14 
napi szabadságra indolt basa, falójába, hogy azu
tán ismét eljusson a harctérre és épen, hasznos 
szolgálatokat tehessen a Hazának.

Niocs a metódusban semmi különös. Minden 
orvos ntána tudja csinálni. De az eredmény, a 
végleges és maradandó eredmény, csakis a párat
lan energiának köszönhető, amit nem lehet sem
miféle prakssissal elsajátítani. Arra születni kell.

Együtt van a mi intim társaságunk. Kertész 
hadnagy úr, a világ legegyszerűbb, legkedvesebb 
embere. Azzal hecceli Kurocz őrvezetőt, aki a 
hadnagy úráért a tűzbe menne, hogy Weinberger 
doktor úrral megparancsoltatja, hogy haragudjon 
meg rá és 6 hiába ellenkezik. De meg fog hara
gudni. Korucz kétségbeesik s kérleli hadnagy úrat, 
hogy ezt ne tegye meg, mert nem tudná ezt a 
szégyent túlélni.

Mi, Doktor Gál, Erdős, E'fer, Faragó, nézzük, 
hogy mily művészettel fest Podesva egy csendéle
tet — A meiszeni porcellán és a kis rokokó ba
ba csodásán vannak megalkotva. Az egész egyéb
ként nagyon harmóuikus dolog.

Doktor Gál ideges, türelmetlen mellettem* 
Tusakodik magával, majd feláll, homlokára üti 
megindul a másik szoba felé, ahol Doktor Wein
berger vizitet tart.

összenézünk. Észrevétlenül utána sompoly- 
gunk és látjuk, hogy a főorvos úr előtt megáll.

— Főorvos úrnak jelentem, jól érzem magam.
Bennünk meghűl a vér___

Doktor Weinberger. — Milyen egyszerű név 
és milyen nagy ember! Ezreket és ezreket gyó
gyított ki csodálatos tudásával, energiájával és 
radikális kezelésével. Nemcsak azok hadvezérek, 
akik a harctéren lévő csapatokat irányítják, ha
nem azok is, akik a hadseregnek katonát adnak. 
És Doktor Weinberger egész hadseregeket adott 
a Hazának, olyanokból álló hadsereget, akik az ő 
kezelése nélkül talán örökre nyomorékok marad
tak volna, saját magáknak terhére, az államnak 
és a társadalomnak gondoskodására szorúltak 
volna. Mig igy teljesen épen újra szolgálatot te
hetnek a Hazának és kivívják a végső győzedelmet 

Szeretném, ha mindazok, akiket kigyógyftott, 
mind, epytől-egyig, díszmenetben eldeffiliroznának 
Doktor Weinberger előtt és azokkal együtt, akiket 
megszólaltatott, egetverő háromszoros »éljent« ki
áltanának az ősz hadvezér felé.

Mily impozáns tömeget tenne ez k i!
Nemzeti pantheónunk csarnokában bizonyára 

akadni fog egy kis hely, ahová szobrát elhelyez
hetik ___

K Ü L Ö N F É L É K .

Ал im a k ö n y v .
Rongyos kunyhók mögött bakák Minsk.
„ Tartslékbsn* vannak a arra várnak,
Hogy jön  a parancs: rBIŐre° !

Túlnan dühöng már a bőss harci saj,
M i oa ? !  M i вя ? !  Cask nincs valami baj ? !  
Mindenki remeg már tőle.

Órák, p ercek . . .  vagy tán annyi sem  már 
Éa rohamra indúl es  ember —  ár,
Mint dúló, véaaea fergeteg.

Addig iáéban ég aa iQúarcuk,
M i dúl bennük, nem látásik meg rajtuk,
De testűk titkon megremeg.

Ssivükben a a BÉdea otthon0 képe,
Vagy m ás as, mi telküket m ost érte ? !  
Lassan hullni kead a könnyűk.

Éa panaaaoa ajkak tblsóbsjt as égre,
Roham előtt igy borúinak térdre:
Késükben as imakőnyvűk.

Sserbia, 1914. december.

K elem en  F eren c .

—  Katonai kitüntetés, őfelsége a ki
rály Grósz László 48 gyalogezredbeli pót
tart. szátnvivő altisztnek az ellenség előtt 
teljesített kiváló bű szolgálatáért a koronás
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ezüstérdemkeresztet adományozta a vitézség! 
szalaggal.

—  Eljegyzés. Antonovics Kálmán síje* 
gyezte Kopár Gusztikét Csáktornyán.

—  Katonai előléptetés. 0  felsége a k i- 
rály Králl Vince oki. tanítót, a 20. honvéd 
gy. ezred zászlósát f. év február hó 1-vel: 
február 1-ei ranggal honvédhadnaggyá ne
vezte ki.

—  Nyugdíjazás. A vallás- és közokta
tásügyi m. kir. miniszter Danitzné Mészey 
Bianka slridóvári áll. el. iák. tanítónőt nyug
díjazta.

—  Köszönetnyilvánítás. Poll*к Gyula 
Csáktornyái kereskedő a Csáktornyái szegé
nyek javára 20 К-t adományozott, melyért 
hálás köszönetét nyilvánítja a város elöljá
rósága.

—  Á ll. taniténék kirendelése. A val
lás- és* közoktatásügyi m. kir. miniszter a 
törvényhozástól nyert felhatalmazás folytán 
a legújabban kinevezett 600 tanító közül 
egyeseket, a háború tartamára, nem állami 
iskolákhoz osztott be szolRálattételre. Zalavár- 
megye területén Kehrmann Mária Emerikét 
a kotori állami, Tanai Erzsébetet a neines- 
szentandráfii róm. kath, Vuchetich Máriát a 
szelenczehegyi közs. iskolához rendelte ki a 
miniszter.

—  Adomány. Pollák Gyula 20 К t adó
mányozott a Vörös Kereszt Csáktornyái fiók- 
egylete javára, melyért ez utón is hálás kö 
szönetét nyilvánítja az elnökség. |

—  Nyilvános köezönet. A Csáktornyái 
izr. nőegylet elnöksége, a nöegylet választ
mányának határozatából, a helybeli m. kir. 
állami elemi népiskola szegény keresztény 
tanulói számára ruházat beszerzésére 100 
К-t volt kegyes kezeimhez juttatni. Amikor 
a fenntnevezett nőegyletnek ezen, a feleba
ráti szeretet irgalmasságából nyújtott ado
mányát nyilvánosságra hozom, egyúttal 
fogadja a nöegylet mélyen tisztelt elnöksége 
és minden egyes tagja szegény keresztény 
tanulóink irányában tanúsított uemesszívü 
ségük- és áldozatkészségükért úgy a testü
let, nemkülönben a segélyezettek részéről a 
legmelegebb köszönetét. Csáktornya, 1917. 
február hó 22-én. Potyák Mátyás áll. isk. 
igazgató

—  Éjjeli közrend. Az ellenséges légjár
művek esetleges támadásai következtében 
veszélyeztetett közrend megóvása céljából 
Csáktornyán az éjjeli őrszolgálat megerősí
tést nyer. A cs. és kir. katonai állomáspa- 
rancsnokság ugyanis a városi éjjeli őrök 
mellé naponta 2 katonát rendel ki, akik az 
éjjeli őrökkel azonos jogokat és kötelezett
ségeket gyakorolnak. A megerősített éjjeli 
őrség feladatát a légi járművek megfigyelése 
is képezi, amiért az őrök a jelzések alkal
mazására megfelelően kioktattatni fognak.

—  Vagyonkimutatás. A Csáktornyán szé
kelő Csáktornya vidéki Так.-pénztár értékpa
pírokban 402619 56, váltókban 111815160, 
adóslevelekben 14456141, folyószámlán 
65498‘43 K t forgatott. Betétkönyvecskékre 
befizettek 1239128 70, a heti betét üzletág
nál a befizetések összege 24064 K ra rúg. 
A részvénytőke 50000, a tartaléktöke 40400 
К összeget mutat. A nyereség 33370 58 K-t 
tesz ki, részvényenként 25 (5e/§)
a takarékpénztár, jótékony és közhasznú 
célokra 340 К t fordít. Megemlítjük, hogy a 
takarékpénztárnál hadikölcaönre a felek 
841500 К-t jegyeztek, a takarékpénztár maga 
362 ezer K t A takarékpénztár a közérde-

keltaéget abbin a tekintetben is ssolgálta, 
hogy a többi takarékpénztárral a közönség 
részére élelmicikkeket: lisztet, tarhonyát, kö 
leskásái, árpagyöngföl, kávét, vajat, sajtot, 
aszaltszdvát szerzett be, melyből a pénzin
tézetnek a 6 %  *os ka nut járandóságon kivül 
egyéb haszna nem volt.

—  Köszönetnyilvánítás. Schubert Béla 
vasulitiszt és Tóth Dezső p. isk. tanár urak 
a f. hó 1 én rendezett kabareelőadásból ki
folyólag 1364 К-t adtak át a városi elöljá
róságnak a hadban elesett és arra leginkább 
rászoruló özvegyek és árvák, továbbá a had
ban lévők teljesen vagyontalan és arra rá
szoruló családtagjai közt leendő szétosztásra. 
Az elöljáróság úgy nevezett urak, mint ren
dezőknek, valamint a nemesszivü adakozók
nak leghálásabb köszönetét nyilvánítja

—  Az éjjeli világítás megszorítása. Ha
tósági intézkedésre, a szénhiányra való te 
kintetből, az utcák világítása megszorítást 
szenved. Eszerint Csáktornyán holdvilágos 
estéken az utcák és közterek világítása tel
jesen szünetel. Egyéb napokon, este 7 és 
fél órától, a szükséghez mérten teljesen kor
látozott éjjeli világítást nyernek az utcák és 
közterek éjjel 11 óráig, amikor is az öeszes 
utcai világítás beszüntetendő.

—  Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái 
leányinternátus növendékei által a múlt hét 
folyamán rendezett jótékonycélú szinielőadá- 
sok jövedelméből a rendezőség 60 koronát 

Ivóit szives a Csáktornyái izr. nőegyletnek 
juttatni. A nőegylet elnöksége ez utón is 
hálás köszönetét nyilvánítja a nemes ado
mányért úgy a rendezőségnek, mint a köz
reműködött növendékeknek. A nőegylet ezen 
adományt saját pétffctárából 1Ó0 koronára 
egészítette ki s ezen összeget a helybeli ál
lami elemi iskolába járó szegény keresztény 
tanulók ruházatára fordította.

—  Megnyílt a csomagforgalom. A pos
taigazgatóság intézkedésére az ideiglenes be
szüntetett csomagforgalom február 23-tól 
kezdve megnyílt. Azóta magáncsomagokat 
valamennyi postahivatalnál fel lehet venni 
s továbbítani.

—  A 18 évesek tanulmányai. Az 1895- 
ben született középiskolai tanulók, akik be- 
soroztatásuk alkalmával tanulmányaik utol
sóelőtti és utolsó évét végzik, min. rende
letre az osztályt előkészítő tanfolyamra fe
jezhetik be s o9ztálybizonyitványt, illetőleg 
érettségi bizonyítványt vagy oklevelet kap
nak. Most újabb intézkedés történt, hogy 
ama tanulók, akik ezeken a tanfolyamokon 
az utolsóelőtti osztályt sikeresen elvégezték, 
újabb tanfolyamon érettségi vagy képesítő 
vizsgálatra készíttessenek elő. Ez a tanfo
lyam március l  én kezdődik s április 14 én 
végződik. A tanfolyamra való tekintetből 
ezek a katouaköleles növendékek március 
10-ike helyett április 18 án vonulnak be.

—  Állandó mozi. A Rákóczi utcai állan
dó mozgószinházban a mai előadások mű
sorának atrakciójn »Az örök bűn« dráma 
négy felvonásban — érdekfeszítö kiegészítő 
műsorral. Legközelebb Csiky Gergelynek >A 
nagymama« c. vígjátékét adják, melynek 
szenzációja Blaba Lujza szereplése leer.

—  Maximálják a tejárakat Az ores, 
közéleim. hivatal elnöke, br. Kürthy Lajos, 
a tej árát is maximálni akarja. Ebben a 
tárgyban sürgős körreodeletet intézett a tör
vényhatóságokhoz, hogy a tej árára vonat
kozó észrevételeiket vele február közepéig 
közöljék. Kürthy báró a tej árát a közsé-

gokbeo, vagy a termelőnél átvéve, nagyban 
literenként 60, kicsinyben 54 fillérben óhajtja 
maximálni.

—  Inportált betgemének. A Zalavárme-
gyei Gazdasági Egyesület a köstenyésstéa 
érdekeinek előmozdítása céljából a arra való 
tekintettel, hogy a fedező mének a bábom 
alatt nehezen voltak fiatalabb anyaggal he
lyettesíthetők, a német birodalmi kormány, 
illetve a belga General-Gouvernement enge
délyével 12 darab elsőosztályu, díjazott bel- 
ga-ardenni mént vásárolt meg Brüsszelben 
3 azokat elsősorban zalamegyei gazdák ré
szére áruba bocsátja. A mének Belgiumból 
már utbak indíttattak s e hét folyamán Za
laegerszegre, a hol a mének eladása tör
ténni fog, már meg is érkeznek. Az eladás 
határidejéről levélben díjtalanul, táviratilag 
pedig fizetett válasz ellenében készséggel 
szolgál felvilágosítással a Zalavármegyei 
Gazdasági Egyesület titkári hivatala. A mé
nek árára vonatkozólag azonban az eladás 
napja előtt felvilágosítással nem szolgálha
tunk.

—  Pályázat nők részére. A cs. és kir. 
kisegítő tartalékkórház parancsnoksága pá
lyázatot hirdet irodistanői, ápolónői állá
sokra és felvess még cselédlányokat is. Az 
irodistanő díjazása bavonkint körülb. 140 K. 
Az ápolónők, ha oklevéllel rendelkeznek 
napi 4 K. Az ápolónők, ha oklevelük nin
csen napi 2 К továbbá lakást, teljes ellá
tást, napi 50 fillér uzeona pénzt kapnak. A 
cselédek fizetést és lakást kapnak. A fizetés 
megállapodás szerint. Betegség esetén az 
irodistanőknek, ápolónőknek és cselédeknek 
ingyenes kórházi ellátás jár. Tizennyolc év
nél fiatalabb nők nem alkaímastataak. A 
pályázatnál elsősorban hadbavonultnak öz
vegyei, árvái jönnek tekintetbe. Az irodista- 
nőkkel és ápolónőkkel szerződést köt a kór
házparancsnokság. Jelentkezni lehet minden 
délelőtt 10— 11 óra közt a kórház parancs
nokságnál Deák Ferenc u. 21 sz. alatt. Az 
állásokat mielőbb el kell foglalni. A cs. kir. 
Kisegítő Tartalékkórház parancsnoksága.

—  A dohányárusitát körüli spekulációk.
Miután a dohánygyártmányok forgalmának 
korlátozása folytán tapasztaltatok hogy a 
dohányárusok a dohánygyártmányok eladása 
körül meg nem engedett visszaélésekkel él
nek, nevezetesen, hogy dohánygyártmányo
kat csak bizonyos élelmicikkek, tojás, vaj, 
túró, tejfel és több efélék beszolgáltatása 
mellett adnak át, a többi fogyasztóknak pe
dig nem adnak; dohánygyártmányokat az 
árjegyzékben meghatározott áraknál maga
sabb árakon árusítanak; hogy a dohány
gyártmányokat egyáltalán forgalomba nem 
bocsátják, azt indokolatlanul felhalmozzák 
és a vevőközönséget elutasítják, a zalaegrr 
szegi m. kir. pénzügyigazgató megkereséssel 
fordult a hatóságokhoz, bogy a pénzügyőr
séget a visszaélések felderítése körül való 
terhes munkájában támogassák a visszaélé
sek felderítése körül, amennyiben pedig ily 
spekulációk tudomásukra jutnak, azokat min
den egyes esetben a főigazgatóval közöljék.

Szerkesztői üzenet.
V . P e r la k . lS -én  keltetelt kártyáját 80-án kaptok. 

Olyan Idában, bogy már múlt vasárnapi asimonkban nem 
jelentethettük meg. Ebben a számban pedig hiába köaöUük 
volna, mert ma már február 24— 28-iki dolgokra az olvasó
közönséget figyelmeztetni nem leh el Máskor az ügy érde
kében gyoraabb értesítést kérünk.



pratnlctai tiji n  я  peceli.
Snéff se tali, Seregi su se poceli gibati. - 1200 ruskih zarobljenikov i 
12 maSinastih puSkah pri Valeputu. - 1000 taljanov su naSi polovili pn 
vipaskoj dolini. - Pri Ankre zvanomvmestu je  englez veksu navalu po- 
6el, ali bez kakvoga haska. - Pri Sampanju su francuzi biti bili. - I4a

morju su podvodne ladje vu poslu.

Itt Stlgpt M tywi * 11»?
(И . J.) Vu najveé méatih, gde je ta

bor, ae je anég taliti poéel. Zbog toga au 
ae bitke opet vu voogih méetih na novo 
poéele.

Na ruakim frontu, pri Valeputu eu na 
Ai Aeregi 12 ga i 13 ga februara poéeli na- 
valiti na ruae, isméd kojih au polovili na&i 
1800 vojnikov i odseli od njih 18 maAt- 
aastihpuAkah i в Atukov.

Valiké bitke nigdi néeu bile, ar je anég 
tak veliki bil, da ae vekéi Aeregi niau raogli 
gibati

Na taljanakom frontu je naAe vojniétvo 
takaj 12 ga poéelo navalu i vdrlo je vu 
taljaneke jarke. Pri vipaakoj dolini au naAi 
vojniki vifle, как 1000 taljanov vu auAanjat- 
vo odegnali, 10 maéinaatih puAkah 2 Atu- 
kov odseli od ^njih. VekAe bitke niti na tál- 
janakom frontu niau bile, ar na viaokih 
planinah ae je atopram vesda poéel anég 
taliti.

Vo Francuskoj ae francusi i englesi 
jako pripravljaju na veliku navalu proti 
nemAkim Aeregom. Pri Ankre svanom meatu 
au englesi a oaobito velikom jakoatjom po
éeli navaljivati na nemce, ali ovi niti jeden 
korák daleko niau puatili englese bliso avo- 
jih jarkah. Medtem au englesi velike zgu- 
biéke imeli vo mrtvih vojnikov.

Pri Sampanju eu nemei 15 ga febru
ara francuse is 2660 metrov dugi, i sa njim 
atojeéi 800 metrov Airoki jarek istirali, 850 
vojnikov polovili i 20 maéinaatih pudkah 
odseli.

Dók ae na auhoj aemlji sbog anega 
nemreju vu vekée bője puééati, dotéae na 
morju a velikim uapehom delaju pod vodom 
plivajuée ladje.

Veliku vnoAinu engleskih, francuskih i 
taljanakih ladjah se je proéli tijeden poto* 
nulo. Ne aamo neprijateljakih oraagov, nego 
i ladje drugih drAavah, koji a nami i a 
nemcom niau vu neprijateljatvu, nevupaju 
•voju roéatu ostaviti, da jih nebi nemSke i 
naée ladje prevrtale. Prevrtanje ladjah bude 
napravilo to, kaj 3 letah dugó a puAkami 
niau mogli Aeregi doatignuti, tojást, da budu

francusi, ruai i taljani aami poaebice mir 
aklopili a nami i a nemcom. Na to budu 
jih podvodne ladje priailile. Ar is nikud 
nemreju Aito, niti nikakov AiveA, niti pák 
municije dobiti. Ako pák englez earn oata- 
ne, onda bude i on sa mir proail.

Nemec vu ruki drAeé vuru, ai lehko 
israéunati more, как dugó bude francuz, 
englez i tálján kaj sa je t i iméi, рак как 
dogo bade ipu municija doata.Abes kruha 
nije modi Aiveti, bez kuglje pák néje modi 
atreljati. Znal je nemöki ceear, kaj je nap- 
ravil, gda je avojn vnoAinu pod morjom 
plivajude ladje proti neprijateljakim ladjam 
poalal!

Amerikanake moreke obale au puné a 
kajkakvami robami, kője nemreju vu Eng* 
lezku, Francusku i Taljaneku poalati, ar ae 
morake ladje nevupaju na put apraviti. Oso- 
bito poljeg mórja leAede Aeljeznidke Atacije 
Miaiaippi svane au tak napunjene a vago
nami, da ae gibati nemreju. Ovi vagoni eu 
puni a airovom robom, kője nemreju vu 
ladje izkladati, ar trgovedke velike morake 
ladje nedeju na put iti zbog pogibelji i 
atraha.

Vu Mexiki ae je opet buna pofiéi a proti 
JoAnojAmeriki. Amerikanci vu tem nemAku 
ruku vidiju. Vlada amerikanakih juinih dr- 
Aavah je ardita na NemAku i na naa. Vesda 
ae i ona pripravlja na boj i najprvlje avoje 
trgovedke ladje hode oboruAiti a Atukami i 
vojniétvo ai akupljati. Ali to vu Ameriki 
tetko ide, ar alobodni purgari amerikanakih 
juAnih drAavah niau pripravni, da bi ae vo- 
juvali.

Vu proAlim tijednu au nemAke i naAe 
podvodne ladje opet bliso 40 neprijateljake 
ladje podvrtale. Putnike onih ladjah, kője 
au postaié, pák niau hotele pobegnuti, gda 
jih je zapovednik podvodnih ladjah opos- 
val, au nemaki i nádi marineri podvodnih 
ladjah na éune i na druge ladje apravili i 
Aivot jim mentuvali, pák aamo njihovu 
ladju i blago na dno mórja poalali. Koje 
neprijateljeke ladje niau hotele poatati,onih 
putniki eu avoj Aivot isgubili.

Kuliko morakih ladjah ae je prevrtalo, 
kuliko ljudih ae je do vesda vtopilo i ku

liko robe, municije i drugoga blaga ae je 
vtonulo, pák fcakovo je to vrédnoat vu pe- 
nezih bilo? —  to ae joA nesna, ar niti 
nemflko, niti pák naAe vojno-iapovednifitvo 
od toga joAée nije dato izkas. Svota bude 
atrahovito velika, dók budu naAi neprijatelji 
ipák previdli, da bude dobro za mir proaiti.

Piesak i spirki.
U varoAu se i pieaak i apirki sa ri

ba nje po kuéah nudjaju i trAe.
»Véé opet z voni. Sigurno hausirer. Idi 

mu reéi, da netrebamo nikaj!«
Pepica je van otiéla, ali ae hitro po- 

vrne i véli: »Stara goapa Koaovica je vanl 
Jeli trebamo spirka ili pieaka?«

*A kam opet mialiA?« —  véli mati —  
»pogledni aamo u Apajsu, em je tam apir- 
kov i pieaka, da bi snjim mofii bilo naéega 
túrna isvana i isnutra zribati.«

»Ali stara airota slo isgleda« —  véli 
Pepica —  »mora beteAna biti.«

To je bilo doata, sa KriAekoviéino как 
puter mehko arcé genuti. »Kaj je beteAna?« 
—  pita —  »Si rom a Aka Aenal —  Dakako, 
da nam je treba spirkov i pieaka. Kaj tak 
dugó apitavaA? Em soad, da éemo u pone- 
deljak poda ribati, а к tomu éoviek néma 
nikada doata spirkov i pieaka. Odmah ju 
posovi nutar, ja isa tóga denem juhu topit, 
a jabuénjaée mora takaj JoA nekaj biti u 
ormaru od véera. Bog zna, jeli je airota 
joA danaa kaj jela.«

Ona otide u knhinjn, za da metne juhu 
topit. Goapa KriAekovica je véé lieta od ai- 
romadke atarice kupovala pieska i apirke 
te joj je i davala od obeda oatanjke. Stara 
Koaovica je bila airomaAka vdovica, koja je 
tum trgovinum sebe i avoju beteAnu kéerku 
tetko sdrAavala. NajviAe pák je pri goapoji 
KriAekovici о  miloat doAla tim, как je avo- 
jim paom Flokom, koj je  Anjom zajedno vle- 
kel apirki i pieakom natovarena kolca, po- 
atupala. Goapoja je éeato kros obiok opasi- 
vala, как je avojim paom dobivene oatanjke 
od avojih muAterijah dielila, как je, kad je 
nesla avoju robu gore u tretji kát, na рва 
pred kolci metnula gunja, a i pod noge mu



1 к‘ к й  i  m no'i mOa?.h n*.k.0i ™k'J ,Í £ 1- din ßog ee Mwti  dalje akrbeti. Orde м т  je oq вте 8 Taaeljom nein«, как da je anal 
iTu ee maogi mogu nekaj nauCitit« oiim tfj Xtrakle xanotata q papír sa Len- takal Io ave bhra

~T r e k l e . j e 1 .*Й Р ? va ^  p llfe ih ^  tttfe Záto рек Je onda dobil otUojfce pe-
tako poetupa XivinCetom, как onda etoji а &  кофЪ xa v » ^ |  vognoga poangáe* eene gnske sa lajtrek od goepotofCriXekovice. 
na^rn dueooelja паргата siromakom, koji ф Ц П о  tytí* ^ а [ а Г  Tóga dana je goepa Krilekovica i nje-
8U о » .-.  |глал„  , я w 4.^tlíId* ^ 8P| gm oh. Щ  oetreba vifie tint kferka Pepica Ы1а tako xadovolloa i

Medjntim je stars Kosovica uljudoc koeti« —  veli xaloetno. dobre veile, как da ea glavni xgodiUk о
poxdravivfla stupila u kuhmju To je bila »Kaj? Zar je moxbit poginul?« —  xa- Intriji doblle.
atara izmaCena Xenkica, kojoj ee je na ro* pila pomilovano Pepica. Boli eiromainoga Covieka ublaliti, daje
bavem licu viaelo, da je pano toga pretr- »Nije poginul« —  veli Xaloetno atarica moogdmu nuUrnJe sadovoljatve. 
pela i doeta beteguvala. ~  ?am mora*a vkraj dati. Kaj pak Dakako da more na to deviek nnotar-

Go9pa KriXekovica ee je preeeuetila nad bi bila Cinela? Em sami niemo imali doeta nji negon imati a ne prieiljen biti, ili tofti- 
etariCinim iloiMipdanjem, te jo) ponudila xa jeeti. Jedna vdovica u predvaroflu ga je niti ia eamoponoea kaktl fariseuft, da tobot 
da eedne, a onda rede: »Je, a kaj je e venti vxela; tarn т а  je dobro. Bad je jedna vri- preteee ovega ili onogk dobrodinttelja, te ee 
gosjpa Kosovica! - -  Vi ee mgde nedate vi- edna podtena Xena ta vdovica. Bilo mi je pred avietom kani pokasati boljim od njege. 
déli, a ja trebam pieeka i epirke kak evek- teXko ga vkraj dati, moru ei mieliti; ve6 de* Takov onda nedoti nutmfeje sadovoljstvo i 
danjeg kraha, oadrugoga pak to nedű ku- set godinah vledemo na ietom rudu po 1i- ekromnoet, ved giado pred evietom. 
povati, к tomu eroo ei mi odvide atari pox- etu i ximi, po vrudini, dexdju i eniegu; mo* Ljudi dobroga erdca morajn ▼ed od die
nend i skuptrgovci.« . reju ei mieliti, da ee u to vrieme doviek e tinetva po etO jihddbhb nrtilMJIb, 1 ptime-

Stara na eubom zakadlja i veli: »Be* takovim kameradom eprije telj i, pak makar rom i dinom biti vodjénL
tefoa earn bila betéXoa . ali ov krat me je ieti i вето  niemo XivinCe. Kad emo xnali Em. K ollay.
je poöteno imalo, ved ее nieam nadala, da ekupa nafla kolca po nlicah vledi, xuala earn ■ —
du se uetati. Bolo me je, kak noro, a вари mu пади cielu nevolju ixpripoviedati, a on q v а 1ГПTAHITI? ХГАЛГПОТТ
mi je xapiralo как atari lukujaeti mieh. ljudi me je evojemi velikemi odmi tak mudro о  Y A Ik tW A v A J íi IH U VVD X1.
so rekli, da neka idem и Spital, ali to je gledal, как da avaku ried razme i как da Englezki g lad  bu d e  m ira napra*
hitro redeno. A kaj bi ixa toga moja Len* hode redi: da ja eamo xnam govoriti.« vll. JoS i englezi eami preposnaju, da n e o d  
dike diefálá, moj ktipl? Ovak ekm ее и рое- »A kad earn ее и jutro ix poatelje pravo imaju ee ták braniti e podvodnaml 
telj leala, pak eem si mislila: gospodin Bog etala, ved je on stai pri poetelji i ladjami, как ее eami hodeju. Barem engleski 
ipgk nebudd mogel mirno gledati, как oboje veeelo mahal e repom. Ide Flokec gledat politidari xmirom kreftijd, da preobladili 
pogibamo. I ixbilja, gospodin Bog me nije van,kakovo je vrieme, earn mu xnala redi, budu nemflke podvodne ladje, ali do veida 
oetavil. Moja sueeda Panidka mi je и po* a on je odmah bieXal к obloku te je evője ей joS nd МвавИ nrttij tdkvngi vo Londonu, 
mod prieköéila; ona mi je  doktora dopeljalá, tace metnul na policu od obioka pak je akim bi öve glkeotitne ladje ttunidtiti mogli 
juhu mi je skuhala i pohadjala me je, kad van gledal. Ako je bilo liepo vani, onda je Neutralni oreagi nedejo reekérati evője ladje 
joj je samo bilo mogude. Tä Panidka je veeelo xalajal i repom mabal, ako pak je kője su doveada von drbale is Xerjavke pe-
pravi angel. Samo je dkoda, da je bad ta* bilo grdo, onda je hrdal i mrmlal, как da denoga koetanja Englexiji, ead eamo evője
kova sirota как в а т  si i same. Ali nije li bode redi: »Danae doviek nebi niti pea po ladje more tirati na morje, gde nje emrt 
to tim liepde, ako sebi vtrgava a drugomu takovem vriemenu van tieral.« Ceka. Svaki dan nesmernoga blaga sgubljo
poma2e? —  Samo mi neka joS netko rede, Dok je to eve ixpripoviedala, poerkala i na morju ved akorom nikakvu jakoet né- 
da néma dobrib ljudih na svietu 1 Barem je i juhu, koju joj je goepa Kritekovica и maju. Dragad pak ve6 ee jako posna, da 
ja earn imala uviek sredu, da earn de na tanjur nalejala, zatisfee fa  ustafa i liepo puno menfe municije i efrodka imaju, как 
dobre ljude namierila. Dakako da je savi- zahvalila, a onda и odhodlra rekle: »Je, je, su do vesda imeli. Poleg toga aatno morn 
etovanje r din razlika. Kakove eve saviete sad vifle nedohadja Flokec и jutro к mojoj mir dojti, jerbo Eoglesija nebude moght to 
ват ved dobivala, poslie как mi je mu2 poetelji, sad ei morém вата moja kolca ea von strpeti.
umrl, da nek moju kderku Lendjku, toga epirki i pieekom tegliti, dok mi gospodin Rlfl je d n u  p o d v o d n o  la d ju  an  n é
kripla prédám и savód neisliedivib, jer du Bog dibanje nezapre« v u n lit lll. Englexi joS xmirom senjaju od
se onda вата  laglje uzdr2avati i kroz ne- Goepa Kri2ekovica pogleda Pepica, a toga, dá mogudni budu űevarne podvodne 
volju proturavati. А как ее more jednoj ma- ova glavom kimne, как da je* materine mi- ladje preobladati i vunifltiti. Ód toga nikaj 
téri samo tako eavietovati. Pak makar moja sli pogodila. nedejo pieati, koliko ladjih njim nemei po-
Lendika nemre jednom rakom i nogom gi- Goepa etaricu malo xauatavi i veli: topiju. Так misliju jog, da xa kratko vrim e
bati, tak je oua ipak moje jedino veeelje, »Znate kaj Koeovica, ja bi ved oddavna si opet eve ladje eegurno budu mogle po morjd 
pak kad na veder od diela trudna domov 2eljela takovoga pea imati, как je vad Flok, vositi.
dojdem, tak ee morém barem Snjom póráz- ali vi ga morate na koStu űzeti, jer пав Jako ее budu englexi etém vkanili, ako 
govoriti, рек риска je  uzprkos evojoj ne- kude gospodar netrpi рве, ona udovica, pri etdm hbdeju naroda vumiriti, da xataji|u ve- 
volji vide krat tak dobre volje, как da je kojoj je eada, vám ga ved natrag dade, kad like xgubidke na morju i da etem toboX po- 
iz pleea doflla.« se od ovud izselim, onda ga ved к eebi kafajeju naroda, da nikakve nevarnotta jo

»A kaj mi je nedavno Fudkarina xa vsemem; ali to nebude tak bitro, da bi ee ved nd na morju, Do vexda od februara 
tolnád dalai Fi ste bedák« —  je rekle —  od ovud kam drugim preaelila,« primetne prvoga jod niti jednu nemSku podvodno 
»da se tak mudite i kinite. Da sam ja ua batrivedi: »Evo vám dvadeeet forint! ladju eu nd englexi ili drugi neprijatelji vu- 
vadem mieatu, ja bi goepodeki tivela. Mieeto za pea!« nidtili, etdm menje pak eu koju tapllenril,
pieeka i epirkov bi ja metnula Lendiku и Starica Koeovica je hotels protesting, как to engleske noviné pidéfa i lÜ eju  svako 
kolca, ona nebi trebala proejadiii, kad bi ju »Nt, ne, to je med brgdom vriedan« ladju, koja je dovesda na xaprto meeto dodla, 
ljudi videli, svaki bi joj nekaj dal. Vi bi —  veil goepa Krixekovica —  »Moj ein Kar* vuolStili eu nju.
dobili na táj nádin deseteroetruko, a nebi lek je rekét, dá je táj pee nekakbva oee- Vollkft z i d i i i  é o k e  E n glozlju . Hen*
ве trebali m aeiti« bújna, rledlta paamlna, a on to ItkKti jagar deraon engtesk! miulatei* nekbjt mittuei dán

>Sad ai eamo ueka to promiale, ja da ratme. Ali to vem velim, da mi Fiokocn na- govora je drtal то  Mancbeetero:
neka ucim moje diete proajaíiti, moju Len- <5ete nikaj vtrgavati, na krajcár notrobato —  Так entimo, da то  bllíoji moaeci 
«ku, koju sam ueiek doma kakti frajlu dr- gledati, je netrtbam guravoga paal. Telika sadaCa í f t *  nas i na«e aaveinike,
lala, samo da éim kasnije preposna svoj tted auaami i jeaero aahvalnoati, Tiela lakra sadaCa, какти amo jog doTaada n* 
nevoljni atalie. Ne. ne, Leníika, dok ja 2i- je Kosoeica потсе, koji au aa nju bogata- iOiali. To ja naprt Tldlm I naprt intim. Jak» 
vem, necee trebali proajaCili. —  No, ali toj tvo апатепитаН, ostavila nekaliko apirkoT ee TkanjuTlejn nafli naprijatelj , ako to mit- 
»am povedala, atom asm ae aagrabce Toiila. te je odMpeaala dole po ítengab. liju naíi neprijatelji, da njih то biitnjlm
Ta ai nesatekne опо вте za zrcalo, kaj sam Poelíé nekoliko dm dojde KoaoTica тгетепо nebudemopreoblad.ilL 8ri moramo 
joj rekla« opet к goepodji KriZekoTici. Ona |« gore sa domoTioo trpeti.najmre pak avaki praTi

Debele auie au joj padalt niz lica pri aobom dopaljaia Floka, kojega je dole iz- englez to etrolko jako mora врага« I menje 
misli „a  niezinu Leniiku, kojoj ipák neCe pod kolcah odpregoula, tu ja moral вто)в jeati Samo tak moremo jo* jedoo leto vo- 
dobro iti kad nie nebude kunSte pokazati, aedeti как CoTiek, akakati juvati, ako nam nebude etroeak a falai. Ото

U to joj goapa KriZekovica meine juhu kroz ruku i pokzzzti: kzk goTori pea, z na M o keoae buda boju i mi ga bodemo za- 
na stol j veli batrivefia ju: »No, no, gospo* zadnje miloatiToj goapodji гики кивпи i. о dobiL

дакюгпув, m i / .  го-gm leoruara. »MED JI MUR JE c ^  g
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Dakte angteai o u  au na amrt odaodili, 7 1 1 Pomorem ja sama, Bodite aterpliyne,
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IT jr íJ S ft . S Í S  *— »  .... * * -  T  7,“E  iÄ K r* * » ..
Ы »eö barem pwd leto dánom bili morali na «nanje. Na« vrédni, preetimani i jak Oh Majka Marija,
oá glada koturati ae. Sad aa aami airaho oblubljeni, dober, atari earadn.k |мро<1>° z  mm toga ereta! .
od toga, to рак se pripetilo bode, jerbo au Emanuel Kollay, ludbreíki doktoi je ga АЫ(1отЬоги H R
oni naée feneke, etarce i deco na emrt od- februara vumrl. . . . . . .  пя.
audili, tak ead neméke podvodne ladje a Ov taloelen gllee svak.?** ® *a J . . —  K aU etrofa  p oetfg n c ealom titog*
njimi dél&ju. To an ei zaaluéili. Nemei i őih novin i evakoga m e iimurca z n ш , R u 8 k e  n o v in e  piseju, da engleri i
nafli eavezniki ponndili >mo njim bogjega vn wcu dime, ar je smrl К ко у a fr(mcUJ!i ;ako vu z i0cestim poloiaj dojdejo
mira, ali oni né an to Mell. Sad naj vidijn zgubiCek sa avih nas, ko|' e m , J .e . „ „  vu Szaloniki, jerbo nikaj nebudu mogli njim
i naj trpiju glada. Nam, ako nam Bog dobro povuCIjive Stive vre trideaet j g yoziti po Adria mórja polek podvodnih lad.
letinu da, opet bade doata atroSka i opet naSirn novinam Mali. .  jah. Vu Szaloniki vise rezpravih je  bilo svrho
oebndemo gladovali, kak smo niti vezda né. ^je? ov. *IV0*°-P)9 *  ̂ . .. .  , t0ga me(j generali. Ako na Medjuzemeljskim

S zu rm ay  H on v M .k l m in ister  Ha- flem kotend.ru op.sa. T a» m «d ü , da toga ^  ^  broju se bu du V za ie  nem- 
zai Samn bivii hoovédski mintatér jednn je on do svoje atarwu, * « * U  *“ a™°> d ske podvodne ladje, onda vu Szaloniki slo- 
raknu d oibu  je dobil i ved ae je odaelil vu je do avoje amrti b.l i oetai Pravi jeCi geregi vu kritiCen poloüaj dojdeju. An-
Bed. Károly kralj Szurmay generate je vj moraki skolnik, uavuCile!) i etem dobrodi aad8tak Spekuléra da bi po suhim mo. 
Uzaok ktenjen zbil niae, koji an po ovoj nitel, medj.murskoga puka. vozjti municiju j stroSka Dajmn
bitki morali oatavili Karpate, Szurmay oa- Ni je on do kraja oslavil i.aa, ar njcgv в Tlaliie Ali do vezda ioS nikai «n
uvil je front, i ved je vu Budimpeétu do n.vuki za navdke osteneju med n*m., a P f  XnlzáDekuléreli J
Sei, gde je najpredi gróf Tieza Iatvana po njegov apómén vu arcih naSih. Citali budemo ё к »Ь  anvaviaíu tnaitzhe ladí.dim n 
bodil. Hazai minister vn Loáoncu je bil zeb- |oá nekoliko letab njegve alive vu naSim “ (Kah epra* ‘ ^ u í " ! I t i " 5 r ' 
rani sa ablegata, ead aeje poleg nőve sluíbe novinam i vu kolendaru, ar nam je pred íz Amsterdama piápju, da dvé englezke ladje 
zahvaliti moral. Loáonc varaS Szurmayo amrtjom svojem vnogo pripovdstih poslal. napujene svakojaCkim stroäkom za probu 
bade ponudil mandátuma. Bog mu daj na drugim svfitu vekivedni odiäle su íz lmuidena proti bnglcziji. Po

Turtle* m lit lo v k t  ru som . Na kau- iivot i blaéenstvo, a na zemeljskoj nizini célim putu englezke taborske ladje budu 
kazadkim frootu nisi veliku navalu su po- mir i pokoj! nje sprevajale Englezi to nakanenje imaju,
4»eli proli turskomu 'éyomu knlu. Ovu na- Nje.gva rodbiua vusljedeCim javi smrt da sve vu Hollandiji za ostajuCe ladje vu 
valu so töreki kánoni пака! zbili. Va dru* preStimanog« gospodina Kollaya: jeden Coport spraviju i s taborskami ladjani
goj navali ruei so vdrli vu prve turske Tufnim sreem javijamo bvima rodja- budu na nje pazili i onak dim о spravili. 
jarke, ali se kratko vréme su nje tarCini ciina pr*iaícljíma i znanc rua prefalosnu vi- ^ía taltjanehiili frontu . Na cölim
von «bili. Stare pozieije nacat su zadobili jest, da nam je premili brat i surjak gospo- frontu kanonérske bitke trajaju, зато  na 
tortini. Vu tretjoj navali vn takvu miflalovku din Emanuel Kollay lijeCnik u peltk dne Karst bregu je jakáe stélanje bilo. Februárt 
to  dobili ruse, da kojesu né postrélali, one 16. veljaée о. g. о 8 sali u veCer nakon petoga vu velikoj megli i kmici talijani iz
zó zve strobili. Poleg toga céli ruski front dugtí bolesti u /8  godini fivota svoga pro nenada su poéeli Sturmati vu yiöe mestab.
nekoji kilometer se je nazat potegel i dobro vidjen svetootajstvima umirucih, blago u Sveposud su nje naái nazat zbili i niti je-
napravlene jarke su turéinom ostavili, koji Gospcdinu pr^rninuo. T je'o promilog pokoj den koraCaj né napré pustili. TaÜjani dosta 
so vo jarkah vnogo svega naőli. ! nika blagosioviti Ce se u kué: á&losti u po- velikoga sgubiéka su imali k tomu pák vifte

Am erika j ó i  n é je  poru á ila  b ó ja . ! nedeljak doe 19, veljaée u 10 sati prije su njih polovili.
Vu Ameriki dve partije su, jedna mira hoée podne i sahran'ti na ovomjesnom fupnom —  ZrahopU vct vu ]Haccdontjí. Vu 
droga pák bója. Wilsona jedna i druga par groblju. Svete zadufinice Citati ée se dne 20. Vardar dolini do$ta oötro kanonérska bitka 
tija méda. Wilson je zadnjiC tak rekel, da о. mj. u 8 sati u jutro u iupnoj erkvi. U traja. Na ovoj liniji з а т о  negda se peSiCke 
od toga visi mir ili boj, kak se budu nem- Ludbregu, 16. veljaóe 1917. Jeronim Kollay, patrole zideju Jeelnu n^prijateljsku kompa- 
fike podvodne ladje sponaéale na morju. sveéenik. Levin Kollay, 2upnik u miru braéa. niju, koja je od Serresa na zapad Stela nap- 
Ako izbilja amerikanske ladje budu nemei Josipa Kon rodj. Kollay sestra. Mr. ph. Jo- reduvati, kánoni su ju  nazat pretirali. Naj- 
potaplali, onda mora boj biti. Nemei pák sip Kon, Ijekarnik Surjak Lahka mu zem lja! vise vojujeju vu ovim vremenu zrakoplivci.
zu véé dosta amerikanskih ladjih potopili, --------------- Koeniéki straÉamedter na bitolinokoj dolini
ili Wilson jóé se ne «uri, da bi njim bója ír  ж т тр* V n v n r  л V j strelil je doli jednoga neprijateljskoga zra-
pornéil, jerbo zna, da nemei se stoga samo iv A d  ö n  V U trA  . |koplova Zrakoplov odzaja za linijom je doli
zméjejo. Amerika véé nemore na vekflu ü x  . 1 opal. Dva zrakoplivci su mrtvi ostali.
SkoJu nam ЫР, kak je do vezda b h. Ali х ё з ш а  tllgUJUCe Z en e . -  p o top len e  ladje. Ov moscc dov»'*
poráéi bója, ali né, nemei nebudu nikoga кы  D i !toSa samo Pred Englezijom su nemei poto-l.-á-i- . , j .  ж1 . ® Neznam, kaj bi rekla Pr?a zima mu je J .... , j - u wío
pitali, élj a ie ladja, nego nju poSleju tam od velke íalostí? Vu Karpatih bila, Plh sedem vekálh 1 tn menJ9,h lldJlh koJe
odkud vífle nebude nazat doflla. Tn 2alost ne moéi Druga, i ta tretja 9U ^eljezo i päenicu Stele vu Engleziju pe-

Na B llk an u . Pri Dunsju célé daoe Zpisati za dosti. Srbija i Albánja. lati. S vun toga jód dvajstitri paroladjah i
haja kanonárek. bitka be* evakoga uapjeha. Skotom ^  w  letah A ja domaJ tnína osem ribarskih Iád,ah su spustili na dn.
Po vremenu menjáe peáiáke bitke su. Rusi strafen tabor traja, S deíicum se módim, morÍa- ,
zvaki dán probaju prék zmrtjene Dune dojti, Jofiée nigdo nezna, Te drage te2ake, Englezi moreju misliti, da nemei nikaj
da vu Dobrudtu vdereju Do vezda navék Gda bo éemu kraja. ForingaSe plaéam. se ne Saliju i ako bude to nadalje tak idK
zu je nazat zbili. Nali kanoneri joS podjed Ak nPAmian-vam и * . niti jedna ladja nebude ufala vun na morje.
ooma alreiaja Gateca i morako postajaliSCe. Na ^  2ivlenje, Naj na'zdravje'pazim Englezija samo na jeden ili dva mese-

Na Szeretb liniji samo dvan&jetoga i Protuletje dojde, Sebe pák i decu cov ima kruha i to jako na oSpitno. Ako
Irinajetogs su ménjéé bitke bile, vu kojih Kakvo bn trplenjel Dobro naj opravim. sad ladje nikaj nebudu mogle dovaéati, Eng*
oeprijatelja opet so nazat zbili, od potlam m.in плпо n  a* «« ♦ lezija, kakti otok na morju, jako fletno bude
azmo menjSe kanonske bitke eo, drugaé Obdelat se mora, Kakra°tn dragcíía* probate, kaj je  to —  glad. Savezniki nikaj
pák jo mir. Lani malo meló, Da ja ото nfern ’ njim nemoreju pomoöi, najmre pák rusi

Na macedonskim fronto bulgarske i nem- Prazna je komora. Nikak nit mognéa. né. Od Italije nője se vrödno spominati, jerbo
éke éele neprijateljsku navalu viéeput su vnntrn {тл n . .. tam je véé tak sfalila kuruza, da némaju
nazat zbile i neprijatelj moral je nazat Oh m  s onom Stima, бГ т lietu 5а% karü iz Cesa Polentu kuhati. Sama bi nucala po-
vu evője pozicije oditi. Englezi, francuzi i Puni se hambari, Ne moéi zpisaü. moé. Vu talijanskim véé kreéiju, da dosta
talijani opet zu kaoili fronta predrti, ali aamo V fitali marha fina. Kakvo zlo on páti. je bilo od bója.
velikoga zgubiéka au poatigli, drogo pák ni- „  ^ . 6naU xlla  vlctt holt xaMfu^tf
i f / -  У *  °P®1 fakov P°joéaj, da Mo- Nemre?ga dobiüf^111 b o jt . Hodge englezki teiiéki minister mi-
oastira nebudu mogli dugó dréati. íz Mo pak makar w lena Za penez pak {J5kaj nuéi éetrtek govora ie drfcal vu jednom va-
naatira vnogi prék k naéam éetam akoéiju. Kak god jako műéi. Nemre si kupiti. raAu, vu kojem je obeéal, da ca kralko viém'
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ive trgovaékc ladje s dtuki budu oboruftene. 
kotant sad célú raoC bude skasal, da stém 
pft ovo lelő lakijáéi bója.

—  Vu Bcrllnu 8u z id o ro tn i e  pod - 
vodnamt ladjamf. la Berlina pifteju, da so 
lam jako aadovolni spodvodoami ladjami. 
Piti najmenje bu né mialili, da bi ove male 
podvodne ladje tak vu atrah mogle seticé- 
toga svéta i da bi tak velikoga kvara mogle 
delati neprijateljom, как délaju. Jod se néz- 
□a toéno, kuli ко ladjih su do vesd* poto- 
pile, jerbo jóé je né svaka podvodna ladja 
dimo doflla ili pák prijavu poelala.

Samo jeden dan bu trideaetdvé jezer 
lonmh vuniötile. Pokehdob pák od svih eng- 
lezkih ladjih ftestdeset procfentov vojnictvo 
9tuéi, éeterdeset procentov trgovaékih ladjih 
pák bu véé polovicu nemei potopili, more- 
mo 9i mieliti, kakov kvar je to Eagleziji, 
ако ji вашо jeden dan tuliko potopiju

Jeden nemdki professor zraéunal je, 
da Eoglezija vu trgovaékih ladjah vu pe- 
oezi jezeropetsto milljun markov je sgubila. 
Do konca 1916 ga leta eoglezka Irgovaéka 
flotta tri milljun tonnih je izgubile. Tnliko 
pak nemoreju znova napravit», da bi ovoga 
nezmernoga zgubiéka namestiti mogli.

К tomu pak nezmerno svakojaékoga 
blaga ее je vunifttilo, vu penezi niti raénna 
neznamo, kuliko bi to moglo vun sbiti. Po- 
priliki samo tuliko znamo, da dvaput tuli 
ko je ovo blago vrédno, как bu ladje vrédne, 
kője denes desetput tak veliko cénu imaju, 
как bu pred bojom vu mirnim vremenu.

Vu Engleziji jako bu serditi, da nikaj 
takvoga nemoreju isnajti, akim bi ве proti 
podvodnam ladjam braniti mogli. Od pot- 
lam, как se je oétreéi boj poéel oa morju, 
neprijatelji joft niti jedno nemöko podvodno 
ladju né eil mogli vunistiti ili pak zaplie- 
niti. Englezkim mjernikom velike svote 
obeéujeju, ako nekaj takvoga zmisliju, akim 
bi ве mogli proti ovam ladjam braniti. Raz- 
mi ее, da nebi obeéovali nikomu velike 
peneze, ako bi véé imali nekakvo atvar 
proti podvodnam ladjam.

К temu pak eu joft i od toga straho 
vu Engleziji, da nemei joft i nekakvo drngo 
stvar iznajdeju predi, skim joft vekfti kvar 
bndeju mogli delati na morju. To smo pak 
vifteput véé vidli vu ovim bojnim vremenu, 
da nemei vu svakim pololaju 9U kunjötnefti, 
как eoglesi i francuzi. Naprimer nemei pu- 
iH> bolfte Stuke, zrakoplove i podvodne ladje 
imaju, как nádi neprijatelji. Nemfiki vodji 
bolje bu zveftbani, как neprijateljski i t. d.

Najbolje pak eu od toga straho eng- 
lezi, da je nemei éisto obkoliju i do kraja 
jih zapreju od svéta. Ako &e to pripeti, on- 
da za kratko vréme englezi gladuvali budu, 
jerbo doma niti za par meaecov némaju 
stroftka. To pak predi bude, как né.

—  ^untéba em rt. Óéi nam moker 
aa9tor pokrije, kada nam od bojnoga polja 
éalostna vést dojde. Tü2no nam je arcé za 
avakoga otca ili sine, koj na bojnom polju 
diénu smrt podneee, jer za evakim Ciánom 
пав ga je menje. 2uhko ee plaéc airota Mi- 
hóczi Kata vu Drávasik'ósu, koja je eledeCi 
Salo9ten list dobila: »Jednoga 2a1oetnoga 
glasa vám moram na znanje dati, ali ne- 
uiojte zgubiti zaufanje vu dragoga Biga. 
Mihóczi Balázs vojnik, pri 76 tóm regimentu 
v 2 maftinpuMceodjelu, koj je 1911 toga leta 
za soldata oatal, je 1917 toga leta januara 
19 toga od granata smrtno oranjen, svoju 
duäu, s.i naftu domovinu magyareku, diéno 
epustil. Zakopan vu Ivan gradu pod numc-

rom 59. Mir gosponov nek bude ft ojim. 1 
ja sem délnik vafle ftaloati. Babies György 
táboreki plébános.« Vu njenoj velikoj 2a- 
losti ujoj i mi israzimo naftu auéut.

—  B m r e h í  m lnletcr od  konca b ó 
ja. Gróf Hertling bavareki miniaterpredaed- 
nik govora je dr2al vu kojem je tak rekel, 
da na avaki naéin dokonéati moramo tá
bora. Tábor véé nebude dugó trajal, ako 
neprijatelji potog podvodnih ladjah nebudu 
mogli municiju I stroflka dobavlati po morju.

Dakle ako zakljuéiti hoéemo bója, on- 
da ave pute moramo na morju saprti, to 
pak moguéni budemo s n&flom podvodnom 
flottom. Svrho toga hoéemo zakljuéiti bója, 
jerbo doeta mercvarenja je bitó do vezda. 
Sve nam tak ka2e, da se prebli2avamo к 
miru. Istina, da pred koncom joft strahovit- 
ne bőrbe budeju, ali i ove strahote moramo 
preterpeti, как amo i druge,

—  é c e t  cngUzktb éturmlb. V pon- 
deljek vu zorji odtre i kervave bitke su bile 
med Serre i Ancre obéinami. Seetput su se 
englezi navalili na nemöke pozicije. Sve 
ftestput su je nazat sbili. Popoldan su po- 
éeli englezi strélati nemftke pozicije i na 
veéer véé su tak cureli graoati, как de2dj. 
Na veéer nemei su sprazniti morali jednoga 
jarka, jerbo véé je né bilo moéi premagati 
ognja То su englezi né spazili.

Na veéer med devetom i desetom vu* 
rum su englezi pervié iftli na ftturmu. Kér 
vavo su je nemei nazat sbili. Ravno tak 
eu ziftle i druge Sturme na ovim meatu. Ob 
jedenajsti vuri éetrtiput su se navalili na 
nemSke pozicije. Sad su vnogo maftinpuft- 
kih naperili proti nemeom. Vu ovi flturmi 
tak blizu su doftli, da su nemei sbajone- 
tami morali se braniti. Engleze opet su pre- 
tirali i trideset su njih zarobili в jednim offi- 
cirom. Zatem su opet poéeli oStro navalu 
blizu Serre.

Okolo polnoCi vu bélih kapenkab su 
vdrli vu nemSke jarke, odkud au je nemei 
&granati nazat sbili. Vu ovi naveli straho- 
vitnega sgubiéka su imeli englezi vu mrt- 
vib, vnogo pak bu njih polovili. Vjutro ob 
éetrti vuri su öeetiput poéeli napreduvati, 
ali ovu n&valu eu vcé dtuki ftirom rezbilí.

Nemftki vojoiki vu ovih bitkah jako 
hrabro au se sponaftali i neprijatelju veliki 
kvar i sgubiéek napravili.

—  IMndcnburg budc zadobíl. Vu Eng
lezkim pred bojom nikakvih őlelingih néje 
bilo i samo on je soldat bil, koj se je svo- 
jovolno javil. Sad su véé i tam zakona nap- 
ravili, poleg kojega avaki mora soldaéiju 
eloÉiIi, koj je sa to вровоЬеп. Moraju pak 
poleg ovoga zakona do petdeset lét Poleg 
ovoga zakona pifteju engleike novine, da 
vu prvi liniji né bu tak potrébni naroda, 
как na selab i vu fabrikah. Ako nebudemo 
mogli dosta te2akov skup epraviti, ooda 
Hmdenburgova politika bade tabora zado- 
bila, barem kuliko god milljunov obleéemo 
vu eoldaéki mundér.

—  ^akobecn kapitan na jcdnl pod - 
vodnf ladji. Jakobsen kapitan na Thor 
zvani ladji éetirioajstjezer meterceotov maflée 
je petal vu Engleziju. Na putu nemei bu 
mo potopili ladju februara Celrtoga. Dvaj- 
stiosem marinerov su na éune na klali, ka 
pitana, njegvu 2enu i déte pak je nemftka 
podvodna ladja Bobom zela, na kojoj au 
jeden ceti tijeden bili. Ov kapitan je pové 
dal, da na putu blizu Eoglezije jedno ori-
jaftkoparoladjusuetorpedompotopili.Ladja je
municiju dopelala iz Amerike. Ladja je a

takvom moéjom ekaplodérala, da ae Ja od- 
mah na célt okolid mórja aburkalo, рак i 
podvodna ladja aa ja od strahovitna eksplo- 
dacija pokvarila. Na 8avarnim morju takod- 
jar su nastavili jedno ladja, koja ja proti 
Eoglesiji ista. Kapitana so aarobili, matróza 
an postiti, ladja рак au prevrtali. Potlaa 
aa Joft jedno anglasko ladju vunifltíli. Kapi
tana vu Helgolandn an dali dőli is ladja. 
Na ladji dobro an anjim baratuvali i doeta 
jesti eu imali. Od podvodna ladja sapoved- 
nik na aadnja avakojaékom igraéom nagra- 
dil kapitaoova pucku. Potoplana ladja vrú n e 
au poldrugi milljun, kaj pak ja nanjih bilo, 
prék dva milljun font fttarlingov.

—  6ngtezka bom ba za Kutelamaru 
t Bagdad. Jeden turaki officir ja pisai ale- 
deée rede iz Kutelamare.

—  Jaden tijeden asm véé vu Kutela- 
mari. Eoglesi vaé vifte meaecov jako ae pra- 
pravlaju ktomu, da Kutelamaru odnaa prav- 
zemeju. Sva soldaéiju is Indije i Velika Bri- 
tanije koju tam oa nucaju aa veliko siló, 
aim au spravili к tomu pak vifte 2el|esoic 
su napravili. Vifte meaecov vdiraju na ovo 
tvrdovine i najbolfte vojnike au alduvali. 
Uapjeh pak je to, da denes puno dalja an 
od toga, da Kutelamaru sadobiju, как au 
odpocetka bili. Mi amo eignrni vutem, da 
ovdi ravno tak budo ahodili englezi, как an 
pri Dardanelli. Fallahie linija éiato nam ja 
vu rukah. Od Kutelamare na poldan nekoje 
j&rke smo spraanili i ovdi veliki sgnbiéak 
zrokuvali englezom, koje amo obkolili. Okolo 
Kutelamare i na ókolici stojeée tvrdovine 
ae su nam vu rukah. Englezi t&k mialiju, 
ako Kutelamaru sadobiju, onda i Bagdad 
njim dojde vu ruka. Néje vaé dalko on dan 
kad previdli budo egfesi, da opat an ae pro- 
raéunali.

—  Kutfflio ncprljatcljehc zemlje am o 
prcvzcll. Jeden glaaoviten magjareki mjer- 
nik zraéunal je, kuliko oeprijateljeke sém
ije smo prevseli do sadnjaga jaooara ovoga 
leta. Poleg ojegvoga raéuna pelstoftaetdeaet- 
sedem jezer kvadrat kilometrov imamo vu 
rukah od neprijateljskih oraagov, tojaat dva
put tuliko, как ja céla Magjaraka i Horvat- 
ska semlja. Naproti tomu naéi neprijatelji 
od пае i od naftih eavesnikov samo tride
set i dvé jesero kvadrat kilometrov semlje 
eu zadobili. To pak je proti naflemo plieno 
skorom nikaj né.

Front sad tak atoji, da né nam ja pot- 
rébno sa ov mali falaéec semlje ee borit!,, 
kojega neprijatelj itak oatavil bode, kad 
dojde sa to vréme. Dosta smo moéni ktomu, 
da bi ga mogli odovud vun stirati, ali sa 
vezda nam je to né potrébno, jerbo predi 
drugoga cilja moramo postiéi. Kad to poe- 
tignemo neprijatelj sam bude rád ostavil 
óva méata, ako nebude fttel, da ga obkolimo 
i célo tamoflnjo vojniétvo zarobimo. Véé ja 
né vréme dalko, da ее i to bade pripetilo.

—  fb n c u z i  пае plaéiju. Francaski
minister Lucáié па jednim spravifléa rekel 
je, da sa dva meaece toliko nemftkih pod
vodnih ladjah budu potopili, da ae céli avét 
éndil bode. Так budo na morju pasali, da 
niti jedna nemftka podvodna ladja nebnde 
ufala vun na morje. Sad budo veliko offen- 
ílva  poéeli na morju i sve nemftke ladje 
vunifttijo.

Lépő ja to tak, как je francozki mi
nister rekel, ali to néje povedal, как kaniju
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to napraviti. Brataa ae bude céli evét Codil 
sa dva maaece, ali teguroo oé francuskim 
ladjam, oeg nemékim podvodoim ladjam.

—  p o i  ittflfftm fhm fcoo. Vu fraocua- 
kim oraaekim apraviöéu jedoogl&ano ao od- 
radili, da sa avako vunitteuo ili аагоЫепо 
aemfiko podvodno ladja petsto jeser fran
ko v nagrade budo dali.

Так mialimo, da nebado jako pretertili 
•raaéku kaaeuetém, jarbo как au do veida 
niti jedno né vuniötili ili pák vlovili, tak 
niti odvesda nebado.

—  Kanonoké bitbe na macedonekftn 
AfOntll« ¥kd Vardfir i Dqiran vodami doata 
ofltre kanonske bitke tra jaj u. Najveklabitka 
od Stojakovo na poldan je bila, gde sko- 
rom avaki veCer tak cariju granati, как 
tuéa. То jedno vura traja i onda preatane. 
Na drugih linijah takodjer samo Stuki se 
glaeiju med vremenom.

—  ^ia em it odeudjena 6nglczlja . 
Eoglezi aami prepoznaju, da tak na morju, 
как i na auhom avigdi se nemei poCneju 
nekaj delati, drogé drfcave samo za nemei 
probaju eve. Svrho toga niti mialiti je nö 
moei na to, da bi jód dugó mogel boj tra- 
jati. Nemei od dana do dana takvo pustolovinu 
délaju na morju, da to nője moCi dugó sder- 
táti. Euglezija aaraa vu ovim boju prék te 
tiri milljun tonnih je sgubila, ov zadnji ti- 
jeden ргбк atojezer je agubiCek. Videti je 
atoga, da takve agubióke niti jedna dr2ava 
netnore dugó sder2ati. Так se bude pripe- 
tilo, da céla englezka trgovaCka flotta se 
bade vunifltila, ili pák Eaglezija presiljena 
bude ladje doma euvati.

Ako si to isvoli, onda Cisto bude za- 
prta od evéta. To tuliko ziamenuje, da sama 
sebe na smrt odsudi. latina, da i takvi glasi 
ae éujeju, da Engleaija sa Seat tijedoov pre- 
oblada nemeke podvodne ladje. VeC je i 
toenoga terminusa napravila, kad ae bude 
to pripetilo. ToCno marciufla 29 ga.

Znamo, da je vcC jedenput reket eng- 
lezki minister, da tak bude vun spehal iz 
morskoga postajaliflCa némáké taborake ladje, 
как ihale mifle iz luknje. Od pótlóm je veö 
poldrugo lelő minolo tomu i rnglczom jód 
je ne doeia vole, da van speh&ju nemdke 
ladje. Mislimo, da‘  i ov teminue ravno takvi 
bade. Joe neznatno, kakve stvari si je Eng- 
lezija prepravila, da vunieti öve ladje, samo

tuliko vfdirao, da Eoglezi ja, kakti “ a 
morju dato je obkoljeoa i zaprta od evéta. 
Vu Lppdanp za. malo vréroe prekopicavali 
ae badu od glada.

Céli list nebi bil dosta, ako bi sve one 
ladje eleli s imenom apiaati, kője eti nemei 
ov tijeden potopili. Iz med ovih ladjih je 
najviSe strodka pelalo vu Euglezija, ali niti 
jedna je svoj cilj né poaligla, jerbo predi 
su ju nemei na dna mórja poslali, как bi 
do Englezije dodla bila. Ako joS nekoji ti- 
jeden bude tak ieio, Englezija bez kruha 
o s t a n e . --------------

Pésem od rezervistov.
Qj neareéna bila ta srbska zemljica,
Koja je pokrila vnoge majke sinka.
Vnogi su pajd&Si z doma se genuli,
Ali dimo viöe nigdar nedu mogli.

Oj nesrecna ve ti Srbija ostala,
Ka si vnoge 2ene mu2eka pobrala.
Mislili smo, da na skorom bude mira,
Oh ti Cmogora, kaj si napravila?

Gda smo ju prevzeli, onda smo mislili:
Da budemo itak к domeku dospeli.
Ve smo opet doSli к taljanskoj granici,
Gdé vojuju n$5i mladi, stari sinci.

Drage naSe Zene, najte se plakati,
Med velkim gorami za dom nemrem znati, 
TakSeg velkog snega ovdi svak den gazim, 
A1 za domovinu nigdar nepozabim.

Tuliko trpeti neje viöe moCi,
Ali svigdar nam je Bo2e na pomoéi. 
Zmislite se i vi svi dragi domari,
Za sineke svoje, ki su vam ostali.

Kak ste je vi к cugo 2aloetjom spreviyli, 
Morti к evomu domu nale je dobili.
Oh kuglja nemila, kaj si napravila?
Vu tudjem orsagu vnoge si vmorila.

Od taljana pako svi tako velimo,
Da jo§ njega doli do kraja vudrimo.
Oj nesreőni tálján, kaj si se tak povdal, 
Da si naSim 2enam takvu ialost zavdal!
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Vi§e orsagov smo vre sreCno preiSli, 
Ali Medjimurje para nesmo naSli. 
Medjimurje malo, как si lépő ravno, 
Ti si v moje srce glibko zasajeno.

Draga 2ena moja, naj se 2alostiti, 
DrugaC nemre bili, vu boj moram ili. 
PuSku i sablicu nigdar neostavim,
A za Medjimurje nigdar nepozabim.
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