Beváltatlan ígéretek.
Az amerikai kikötők hemzsegnek a
veszteglő oceánjáró hajóktól, Newyork ut
cáin lázong az éhező nép és az elkesere
dett tömeg ostrom olja a híres Waldorf-Astoria-szállodát. London és egyéb angol vá
rosok utcáin éktelen zajjal tüntetnek a
szükséget szenvedők. S amivel most igaz
ságszerető képviselők a közhangulat vissz
hangjaképpen az angol és francia képviselöházakban az angol vezérférfiakat vádol
ják, az már nem is szemrehányásnak te
kinthető. Az a düh elementáris kitörése és
megfenyegetése azoknak, akik az európai
államokat szerencsétlenségbe sodorták.
Amikor az egyesült német és osztrák
magyar ármádiák a nagyherceg milliós had
seregeit széjjelmorzsolták és néhány száz
kiióméternyire visszavetették Gorlicétől О
roszország belsejébe, a legerősebb szövet
ségtársnak ez a csú f veresége nem ütött
rést az antántvezérek önhittségén. Anglia
kijelentette, hogy a kudarc сэак átmeneti
epizód és csatlósai hittek a b tin m biztatá
sában, hogy a mind az öt világrészből szer
zett katonasággal és hadianyagokkal végül
mégis csak az antánt fogja kicsikarni a
győzelmet. Még a szörnyűséges áldozatok
dacára meghiúsult Somme-menti csata és a
Románia csatlakozásába vetett remény szétfoszlása sem voltak képesek az Anglia pél
dátlan körmönfontságával ébrentartott opti
mizmusból kiábránditani a szövetségeseket.
Noha a szigetország a háború folyamán
nem bújhatott ki a keserű kényszerűség

alól, hogy előbb pénzen verbuvált, majd ké
sőbb sürgősen bevezetett általános hadkö
telezettség alapján sorozott katonákat ves
sen a szárazföldi harcok poklába, úgy gon
dosan őrzött öeszszervezete mégis összeha*
sonlíthatlanul kevesebbét szenvedett, mint
amennyit a kezdettől fosva a legelülső so
rokban vérző kontinentális államok szen
vedtek. Nagybritánnia kormányférfiai még
mindig művésziesen értettek abboz, hogy a
csüggedő franciák, olaszok és oroszok előtt
a szervezkedés, a hadianyag gyártás gs pót
lás, valamint a tengeri uralom és a világnézletbefolyásolás nagymesterei gyanánt sze
repeljenek Amit Lloyd George és elődjei
minden alkalmasnak látszó órában az an
tánt magától értetődő véggyőzelméről világgá
kürtőitek, azt megingathatlan szentségnek
tartották összes európai és tengerentúli elv
barátai — mindaddig, mig most a tenger
alattjáró hajók csúffá tették Anglia kecseg
tető biztatásait és a vakon hivők szemei
előtt feltárták a brutális valóságot.
Az ellenséges államok kezdenek már
szükséget, »őségét szenvedni. Élelmiszerek
kel és szénnel való ellátásuk napról-napra
nehezebbé válik. Ha hosszú is az út az
éhezéstől az éhenhalásig, úgy a csapatok és
a hadianyag pótlásának megakadályozása
mégis csak hátrányosan befolyásolja a nagy
szabású tervszerű offenzivák megindítását.
Az európai nagyhatalmak küzdelmének
ebben a sorsdöntő fordulatfázisában sikerült
az angol diplomácia fölülmulhatatlan, de
eszközeiben legkevésbé sem válogatós és
semmi pénzt sem kímélő csábitómű vészeié

nek az antánt szekere elé fogni tengerentúli
cimboráját, aki egy ideig a becsületes békekösvetilő szerepét vállalta; de est oly bár
gyún játszotta, hogy éppen a legfontosabb
pillanatban vetette le dühösen álarcát, kény
telen-kelletlen megmutatva igy igazi ábrá
zatát.
Az antánt ujjong. Nekünk azonban
semmi okunk megijedni az uj ellenségtől.
Mig Amerika abba a helyzetbe juthatna,
hogy szárazföldi csapatokkal szaporítsa az
antánt hadseregeit, addig tengeralattjáróink
bizonyára már dűlőre vitték a háborút. Ami
pedig Amerika tengeri hatalmát illeti, utal
hatunk arra, hogy Anglia, Franciaország,
Itália és Oroszország tengeri ^hadereje*kö
rülbelül négyszer akkora, mint az Unió ta*
gadhatlanul tekintélyes tengeri hadereje.
A négy szövetséges valamennyi dreadnoughtja és páncélosa azonban változatlan
félénkséggel kerüli a tengeralattjáróinkkal
való találkozást és okos óvatossággal jól
védett kikötőik legbensejében búvik el. Bal
gaság volna tartani attól, hogy a csillagos
lobogó hajói több bátorsággal fogják magú*
kát *tu n g ifa lH jizótr vsaeeiislanln ak kits— h
Há azonban mégis megvolna ez a bá
torságuk, mi ezt is szívesen látjuk s úgy
fogjuk fogadni őket, amint nekik dukál Bá
torságuk csakhamar át fog változni meg
győződéssé — ama meggyőződéssé, hogy
nem jó kényszerítő ok nélkül veszélybe
rohanni és hogy eszes bátorság és esztelen
vakmerőség két különböző fogalom. Az ár
azonban, amit ezért a tanulságért fizetniök
kell, kissé magas lesz.

nagy lólekről tanúskodó szemed kedves pillantá tisztább és nemesebb nem dobogott tán még a
sával nyújtottad felénk baráti jobbodat s szere szürke katonablúz alatt. . . .
tettel megrázva búcsúztál tőlünk. És abban az
Irta: H . M a r l c a .
De e nagy szeretőieden kívül — tadom, biss
utolsó kézszorításban magaddal vitted a mi sze nem egyszer mondtad — vitt még a bosszú is,
— Hát még meg sem csókolsz! — mondta retőiünket és aggodalmainkat is az ádáz harcok az a nemes bosszú, mely szegény Miklós bátyád
a kis gyermek-főhadnagy, a mi hű kis pajtásunk, pokoli tűzébe, ahová oly büszkén — boldogan, fiatal életéért égett lelked fenekén. Ée harcoltál,
két kis húgomnak, mikor eljött hozzánk egy szép nagy hősként indultál, olyan nagyon korán----mint egy oroszlán, mint száz hős együttvéve; mint
nyári napon, hogy búcsút vegyen tőlünk is, mie
A sötét, szomorú gondolatoknál nem szíve egy igazi honvédtiszt; mint Petőfi. Es glóriáé bős
lőtt a harctérre megy újra.
sen időzik az emberi gyarlóság és mikor a bol lettél, olyan, amilvenekről költők halhatatlan ver
— Majd, ha vieszajösz Ferke I — mondta dogan távozó kis katona ntán néztünk, a szomorú set szoktak írni. És a volt kis kadett régi-régi
a pajkosszemű két víg barna kis leány — majd gondolatokat a remény szivárváoyos színei vál vágya meghallgatásra talált ott fent az égben (
akkor kapsz sokat. Addig azonban csak a kezedet tották fel lelkűnkbe azzá a reménnyé, amelyik a És vágyaidnak Abrándképe ime valóra vált Mert
rázzuk meg, igy n i !
Te diadalmas visszatértedet ígérte, szegény kis mint talpig igazi katona, akihez hasonló kevés
— És ha nem jövök vissza soha ? — volt
van még e világforradalomban, mint egy hős hon
Ferke t
a szomorú válasz és a kis katona szemében ott
És elmentél. . . . Mily sokat beszéltünk ne védfőhadnagy estél el a Hazáért, azért a Hazáért,
csillogott a távoli csataterek ezer halált osztogató
melyért
a Te hős szíved oly forró szeretettel ta
képe és szavában ott csengett a Halál szomorú ked : ne menj el, maradj még, hisz íélig-meddig dott dobogni t ___ És meghaltál! ____
még beteg voltál és a már úgyis sokat szenvedett,
hangtalan szava.
Ifjan, délcegen hagytál itt minket 8 mi szo
— Ügyan Ferke, hogy beszélhetsz már fáradt testedet még a pnba fehér ágy meleg kar
morúan, tehetetlenül láttak vergődni azt az édes
ilyent___ és kis húgaim, elóbb még víg, pajkos jaiba kellene pihentetni. Mindhiába volt miQden,
Te elmentél! A végtelen hazaszeretet, ami a Te anyai szívet, amelyik a Te örök távosásod felett
barna szemeit egy csepp könny fátyola borította
becsületes szívedben vulkánként lobogott, erősebb sajgott és szenvedett. És mikor jött a gyilkos
el és avval egyik jobbról, másik balról, gyermekes
veit a gyermeki szeretet mindent felülmúló sze golyó ezernyi apró szeme és menydörögve csapott
közvetlenséggel, bájos egyszerűséggel, átölelték a
relténél és a Te nagy magyar szíved nem enge le a gránát, Te boldogan rohantál s századod
kis katona nyakát és mindkét felől egy ártatlan
dett itthon lenni akkor, amikor a Haza veszély élén és arcod égett a harcivágytól в szemedben
leányoscsók csattant el az arcán a finnek.
ott égett a lelkesedés égető tüze. De egyszer csak,
ben forgott.
És elm ent___
Elmentél. . . . És itt hagytál egy jóságos, egy oh Isten, mi történt? — a Te mindig előlrohanó
Ez a kis epizód, ez a hétköznapias gyermeki
alakod
megtántorodik-----megrogyik. . . és végre
szeretet és a bohó ifjúság megnyilatkozása most édes, sokat gyötört, megtört anyai szivet, halálos a Te hűséges katonáid karjaiba d fil. . . Egy golyó
félelem
és
aggodalomban
a
halálban
indaló
egyet
ismét lelki szemeim elé került; most, amikor az
járta át a szívedet; egy golyó, amely mögött a
idegen földből az édes anyaföldbe indoló kettős len fiú ntán és egy szőke kis lány kicsi szivét Halál gyilkos kassása já r t___
sajgó
fájdalommal
tele
De
mentél
és
a
búcsú
koporsódnál njra találkoztunk.
És ez a Te hősi halálod is méltó volt Hoz
1915. jnnins havában járt akkor szidó, mi fájdalmait legyőzte a Te kötelességtudó, erős kazád, szegény kis Ferkém! Mielőtt fehér lelked a
kor kedves alakod otólssor tönt fel nálunk, s a tonaszived; as a szív, amelynél hősiesebb, igazabb,

Egy kis főhadnagy halálára.

Csáfctoruya, 1917. március 18.

A jövő nemzedék.
A háború embervessteeéggel jár. S nin
csen veszteség, mely érzékenyebben sújtaná
a nemietet. Est ssflkségképpen pótolni kell.
Mennyiségileg is, minőségileg is. Minthogy
asonban a mennyiségpóllásnak a természe
tes szaporodás lehetőség határt szab, az in
kább bővíthető minőségpótlás kell, hogy fő
gondunk legyen Vagyis gondoskodni kell
arról, hogy a megmaradó emberanyagot,
melyet főleg az uj, a jövő nemzedék szol
gáltat, a nemzetért kifejtendő nagy mun
kára kellőképpen előkészítsük, neveljük.
Elsősorban a testi nevelésre kell figyel
met fordítani. A test rendsztres nevelése és
edzése épp oly fontos, mint az ész és a
szív nevelése. Sőt fontosabb, mert azoknak
alapfeltétele. Testileg erős, edzett, egészséges
férfiakat és nőket kell nevelnünk. Ne te
nyésszünk gőrbehátú, vékony lábikrájú, rö
vidlátó, életkedv nélküli egyéneket. Nemesí
tett szív, nemesített ész nemesített testben,
ez a nevelés eszményképe, melyet elérni
lehet, ha a szülői ház, az iskola, a társada
lom vállvetve közreműködik. Csak úgy vál
hat az uj nemzedék a nagy arányban foko
sódé kötelességekkel járó életreképes, izmos,
egészséges, vidám, megelégedett, optimista,
idealisztikus nemzedékké, mely a megnehe
zedett harcot a létért könnyen és játszva
végzi.
Különben pedig egész nevelési rendsze
rünket a háború után alapjában meg kell
változtatni. Évek óta ócsárolják a dívó ne
velési rendszert. Atyáról fiúra átszáll a gyű
lölet, a megvetés annak elavult módszere
iránt. A kulturember kétségbeesve látja, ta
pasztalja annak ferde, haszontalan voltát.
A felvilágosult pedagógusok harcolnak el
lene. Úgyszólván az egész modern nemze
dék elitéli ezt a rendszert és követeli annak
megváltoztatását az uj kor szellemében. Es
mégis sikertelen ez a harc a copfos céhbe
liek ellen!
Vitatkoznak, tanácskoznak és a hosszú
vajúdásnak az eredménye valamely nevet
séges tapasz, melyet erre a múmiára ra
gasztanak és megmarad az elavult klaszihosszú útra indult volna, vérző szived halálos se
bével, öntadatos lelked egész szeretetével szálltszállt a goodolatod hegyen-völgyön át, egy du
nántúli kis városba, egy csendes esoba szomorú
lakóihoz___ A szellő láthatatlan szárnyakon meg
hozta utolsó üdvözletedet, a Te elröppenő fehér
lelked néma üzenetét___ És az elhomályosodó,
megtört tekintet is arra felé nézett és az utolsó
tekintetben tán már otthon járt a lelked és azért
volt oly szép mosolygós boldog a halálod, mint
egy tavaszi á lom ___
És mikor szemeid örökre lecsukódtak, a Nap
aranykoronája is akkor volt leáldozóban. De útjá
ban megállt és sugaraival aranyos glóriát fool a
Te hős fejed köré és biborpalásttal takarta le
örökre kihűlt szivedet----- És az estszürktffet szo
morú csendjébe egy kis szürke felhő mögött egy
csomó ifjú és öreg katona fájdalmas szemeiből
megindult a köny éa gurult-gurult a barázdás ar
cokon végig a földön fekvő katona élettelen alak
jára l e ___ És mire hazaért a lesújtó hír, hogy
meghaltál, akkorra lelked már rég itthon járt. Csak
a tested és a szived volt ott messze-messze a gö
röngyös hant alatt___
Meghalt! Istenem, mily banális rövid kis szó.
És mily sok szenvedést, fájdalmat, eltűnt reményt
jelent! . . . Hősi haláloddal örök bánatot vittél egy
anyai szívbe és egy kis lány, a Te éde9 testvéred
szomorú leikébe. De nemcsak őket érte fájdalmas
megdöbbenéssel halálod híre. Magszomorított és
könnyekre fakasztotta a két kis fehér leánvszoba
bús lakóit i s . . . . És felzokogott a szívnek fájdal-

it . ш ш .

________ »MURAKÖZ«
kai forma, a túlterheltség, a s*ív- és test
nevelés elbaoyagoláaa, megmarad az átkos
köveik* zm é o y : az ideges, rövidlátó, tudómáoygyülölő, eletkedv, egyéniség nélküli if
júság.
Ami jó és üdvös volt bajdaoábau, ma
már nem az. A népek anyagi és szellemi
élete megváltozott. Minden mozgásban van.
Minden balad, csak az iskola stagnál, mert
toldással Toldással akarnak egy már nem
életképes intézményt fentartani.
Az uj nemzedéknek, a háború után
következő uj kornak uj iskola kell. Uj esz
közökkel, uj tananyaggal, uj tanulóanyaggal.
A régi, rozogaépületet le kell rombolni
és helyébe az ui kor uj iskoláját felépíteni!
S a e r e te ta d om á oyok a t k é r a H a d a é g é ly e kő H iv a ta l i
Á tv é te li k ü lön ítm én ye, IV . Vác mia tca 38 a*.

KÜLÖNFÉLÉK.
A m i fá jó • • •
Honvéd.
Mereng éa vAgyva-vágy
Frissen vetett Agy
S egy darsb k en yér utAn.
A s órAk telnek egymAa után:
A lelkét őrjítő k étség ja jja bántja . . .
K is darsb kenyérrel, aki m eg nem s zá n ja .
Nincsen sz iv e annak.
Jaj, de sokan vannak:
K ik asAnjAk éa várják,
H ogy jö jjö n a lépcső sok-sok kenyérrel,
Pnba kaláccsal, nyngodaJmaa éjfél —
D e bonnét ?
W olbjnta, 1916. 111.196.

L á a ó r A la jo s.

— Március 15. Magyarország újjászü
letésének kezdőnapját, mint minden évben,
ez évben is megünnepelte Csáktornya isko
láinak tanulóifjúsága. Az iskolai ünnepélyek
az ünnepi istentisztelettel vették kezdetüket,
melyet Varga Wolfgang hiltanár mutatott be
d. e. 9 órakor a Mindenhatónak. A szent
mise végén a tanulóifjúság a Himnuszt énekelte. Utána minden iskola a maga hemas zenéje. É9 a barna szemek megteltek könnyel.
És fájt a köny árja, zokogott a szív egy őrökre
elveszett, meghalt hűséges barát után___
Te meghaltál — pro Patria! . . . Mily gyö
nyörű gondolat és mégis de rettenetesen borzasz
tó ! Szegény Ferke, Te már megpihenhetsz. Téged
már nem zavar semmi. A bánatot a szenvedést
nem ismerik ott. Oda lent már nem fáj semmi! . . .
Mikor ott álltunk dupla koporsód és a kripta
nyitott ürege előtt, szívemben a bánat szenvedése
zakatolt egy örökre eltávozó jó barát után. . . És
mikor elhomályosodó szemmel szíved fölé tettük
a szeretet és a kegyelet fehér virágait, az enyé
szet ilyen közelében telkemet a múlt boldog ideje
ragadta magával és a rózsaszínes mait himes me
zején a bo'dog gyermekkorba repült az emlékezés
fehér szárnyain ! . . .
De szép v olt. . . de régen v olt. . . És a nap
sugaras múltból az emlékezés a sötét jelenbe tért
vissza, maga után hagyva két gyászos esztendőt,
vérbetükkel írva s megpihent egy harmadik év
szomorú hajnalán sok anya, árva és özvegy szí
véből áradó vértenger felett___
»
És még mindig karöltve jár az Élet a Halál
lal. Ée ki tudja még meddig! . . .
Ezek a szomorú gyászos idők ragadtak Té
ged is magukkal Te hős katona. És ezeket a sö
tét, fekete napokat aranyfénnyel világítja be a Te
neved is örök dicsőséggel, hirdetvén, hogy Te is
hős voltál — megváltó, ki életeddel áldoztál egy
sokat szenvedett haza boldog jövőjéért. . . .
Emléked örökké élni fog, víg kedélyed min

lyiségeibeu ünnepelt. A tanítóképző intézet
ben 10 órakor vette kezdetét az ünnepély.
Az énekkar az ünnepély elején éa végén
énekelt, a Talpra magyart Malek Károly II.
évea növendék szavalta. Az ünnepi beszédet
Polesinszky Jenő IV. éves tanítójelölt mondta
nagy hatással. A tanítóképző intézet épüle
tében az ott ideiglenesen elhelyezett polg.
fiúiskola is tartott ünnepélyt. Az ifjúság éne
kelt, a napról Singer Gyula IV. oszt. tanuló
emlékezett meg. Az elemi iskolában és óvo
dákban az osztálytanítók és óvónők tették szó
vá a nagy évfordulót. Az iskolákon a nem
zeti lobogók lengtek a nagy nap emlékezetére.
— Áthelyezés. A m. kir. igazságügyminiszter baját kérelmére Makáry Vilmos
perlaki kir. járásúiról a nagykanizsai kir.
járásbírósághoz helyezte át.
— Névmagyarosítás. Hirschsohn Hen
rik Csáktornyái illetőségű, ugyanitteni lakos
családi nevének »Halász« névre kért átvál
toztatása az 1917. évi 15216 számú belügy
miniszteri rendelettel megengedtetett.
— Képvieeltválasztók összeírása. Az
orsz. gyűlési képviselő választókat összeíró
küldöttbég, a választói névjegyzék terveze
tének összeállítására vonatkozó munkálato
kat Csáktornyára nézve, f. é. március 31.
napján d. u. 2 órakor a városi tanácsterem
helyiségében fogja megkezdeni. Felbívatnak
mindazok, akik az országgyűlési képviselő
választók névjegyzékébe leendő felvételre
magukat jogosítottaknak tartják, hogy ebbeli
joguk igazolása végett okirataik bemutatása
mellett a Zakál Henrik elnöklete alatt álló
küldöttség előtt jelentkezzenek. Ilyen okira
tok: adókönyvecske, elemi iskola 6. osztá
lyát igazoló bizonyítvány. írni és olvasni
tudást igazoló bizonyítványok, iparengedély,
iparigazolvány, munkakönyv, munkásigazol
vány, munkaszerződés, az őstermelés köré
ben vezetőmuDkási vagy felügyelői igazol
vány stb.
— Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái
Takarékpénztár volt szíves 100 koronát és
a Muraközi Takarékpénztár 80 koronát a
helybeli izr. nőegyletnek adományozni, fo
gadják ez utón is hálás köszönetünket. Az
elnökség.
dig hiányozni fog nekünk. Aki nem ismert igazán,
az nem is sejthette, hogy mennyi kincset rejtege
tett lelked s hogy végtelen szerénységednél csak
a szeretet volt nagyobb szívedben . . . .
És a tavasz ébredésének ezen a márciusi
hajnalán a tavaszi szellő sejtelmes suttogása felém
hozta azt az életbőlcseséget, a szenvedő szívek
megváltó igazságát, boldog ígéretet hirdetve, hogy
ne sírjunk, ne panaszkodjnnk, hisz mindnyájunk
nak ez a sorsa. Mert az élet múlandó. Szenvedé
seivel, örömeivel együtt csak a szeretet az örökké
é l i . . . Memento móri — suttogja a tavasz ébre
dése. Memento móri — itt a Te koporsódnál is,
Te hős katona ! A viszontlátásra Ferke ! . . .
A tavasz ébredése, a természet haldoklása,
minden csak a múlandóságra emlékeztet. Te már
megtértél oda, honnét nincs többé visszatérés. És
glóriás fényben szomorúan tekintesz le ránk a si
ralom völgyébe. . . .
Legyen álmod csendes, nyugodt az imádott
anyaföldben, ahová egyévi pihenés után örökre
letettek. Hisz ezért a szent Földért szűnt meg
dobogni a Te nemes szived t ___
És forró fohászban, ájtatos szívvel könyörgök a Mindenható 9zentséges szívéhez — Adj
Uram örök nyugodalmat neki és az örök világos
ság fényeskedjék neki Nyugodjon békében Isten
irgalmasságában, hisz nagy hős volt é9 szeretve
tisztelő jó 6ú .. ..
Isten veled Ferke ! !
Cs. 1917. március b-án.
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d,!ÜU Ebbfll a* alapltvAnyból leendő résié- gyáros, illetve a*, aki a cipőt forgalomba
eora- Az örök bűo (dráma x falu'* л °1?’ 8Ít^8re ^ a n y e l bírnak a cs. és кт. hadse* hozza, mioden pár cipőn köteles feltüntetni
S e a U d kieíéeattö m ű S Í
ki,r hoovédeé''
‘ ’ «ndörség, a a maximális «rat a ha a k ö r ö n é n e k a . a
SzomaházT érdekes darabiát* ,М ря<Ы
г
** le8*nyeégi állományi egyénei u- gyanúja, hogy a maximális ár helytelenül
fléDről< adták Jövő szerdán mArrin«
u ü k*lralnara<N olyan Özvegyek, illetve szü* van megszabva, panaszával az ármegállapttó
S
í
Öo ? g t rVAk* kiknek * rje’ in*lve " V * « bizottsághoz fordulhat. Ez a b íz o ttig a lamama Csikv Geraelv báios*víaiAtAbn*8*
a V hadiárttlbau e,esell> illetőleg kásbérléti bizottság mintájára van megal*Blaha^ Ш М
i^ f ő l r í í b e n
^
~ hedl ^
,юак következtében halt el. ö z - kltva: felerészben fogyasztókböl, felerészben
Blaha Lujtóvat a f t e w p b e n .
vegyek 400, árvák 200 korona egyszeri adó- pedig érdekeltekből áll, egy bíró az elnöke
4 ullaK u
A Csáktornyái mftnyban részesülhetnek. Olyanok, kiknek és határozatait nem lehet megfölebbesni. A
tartalékkórházba irodai kezelőnők, beteg- férje, illetve atyja bebizonyíthatólag a 2 maximális árat egyébként a gyáros, illetve
ápolónők, munkáenők felvételére pályázatot hadseregnél szolgált, előnyben részesülnek, az eladó úgy állapítja meg, hogy külön ki
hirdet a kórház parancsnoksága. A hirdetés A folyamodványhoz vagyontalansági bizo- számítja az anyag árát, a munkabért és a
lapunk hirdetés* részében található.
nyítvány, a térj, illetve az atya halotti bi- rezsit s ehhez az önköltségi árhoz hozzá— Cikória termelése. A kávépótlék leg- zonyítvAnya, a férj, illetőleg atya csapattes- veszi azt a hasznot, melyet a kormányrenfontosabb nyersanyagának, a cikóriáuak, bel- tét* illetve beosztását igazoló bizonyítvány delet engedélyez A kormány rendelete ép
től d ön való termelése tárgyában a földmű- csatolandó és folyó évi május hó 1-ig az rilis 10-én lép életbe.
velésügyi miniszter rendeletet intézett a vár- illetékes katonai nyilvántartó hatóságnál
— TengerészjelSItek fülvétele. A hivamegyékhez, mert a cikória a háború követ- nyújtandó be.
talos lapban hirdetmény jelent meg, mely
keztében fokozott jelentőségre tett szert és
— Á p rilis bigéjén kezdődik a nyári szerint a cs. és kir. haditengerészetnél az
igy megfelelő felkarolása nemcsak mező és időszámítás. A belügyminiszter leiratban ér- 1917. évben körülbelül 70 tengerészjelöit
közgazdasági szempontból, de társadalmi és telítette Zalamegye alispánját, bogy a nyári kerül felvételre. A teogerészjelöltek tengenépélelmezési vonatkozásánál fogva is kü- időszámítás elrendelése a legközelebbi idő- részbadapródokká és a tisztivizsga letétele
lönösebb mértékben érinti a közérdeket. Alpontban várható. Ennek következtében a után a szükséglethez képest tengerésztisxcikóriát a kávé részben való pótlására aj miniszter felhívja a hatóságokat, hogy erre, fékké lépnek elő A saját kézzel írott, kéttehatősebbek is szívesen használják, a sze- j vonatkozólag minden intézkedést tegyenek koronás bélyeggel ellátott kérvények a tengényebb viszonyok közt élőknek pedig csaki meg. A különleges intézkedésekre a záróra gerészjelöltté való fölvételért legkésőbb aua pótkávé teszi lehetővé a már megszokottá'szempontjából van szükség.
gusztus l éig a hadügyminisztérium tengevált üdítő ital élvezetét. Miután a kávé be- j
— Д gazdasági szabadságolások. A részeti osztályához adandók be.
hozatala a mostam háborús viszonyok met-' mezőgazdasági munkák különböző ágaiban
— A szepslszentgyőpgyi görögkeletiek
lett nehézségekkel jár, kétszeres jelentősége beállott munkaerőhiány arra késztette a had- Áttörtek a református hitre. Az oláh orv
van a kávépótlék itthon való termelésének, vezetőséget, hogy katonai szolgálatban álló támadás a-kora elkeseredést váltott ki SxepA cikóriatermelés felkarolása mostan annál egyének részére, ha a szolgálat megengedi, siszentgyörgy lakói között, hogy kivétel nélinkább ajánlható, mert árának felemelése a tavaszi mezőgazdasági munkálatok meg kői áttértek a református vallásra. A szepfolytáu a termelés megfelelő haszonnal jár, kezdéséig vetési szabadságot engedélyezzen. siszentgyörgyi görög-keleti egyház hívei kö
mért a cikóriáért métermázsánként 12— 13 A szabadságot szolgálati utón kell kérni, főnben is soha nem voltak oláhok. Nem ie
К-t fizetnek. A termelésre vonatkozólag vi* tartamát pedig a mennyire a szolgálat meg- tudtak oláhul, de a székely faj konzervatív
dékünkre nézve a nagykanizsai cikóriagyár engedi, a parancsnok határozza meg. A rend- roodolkodása folytán őseik vallását ezideig
ezivesen adja meg a szükséges utbaigazílá- fokozatnélküli legénység és az örvezetők, nem akarták elhagyni. Most azonban az
sokat s nyomtatványokkal, gépekkel, szer- szabadságuk tartamára, zsold- és kenyérille- °jöhok iránt érzett ellenszenv valamennyit
számokkal és vetőmaggal, nemkülönben bár- téket nem igényelhetnek. Valóságos altisztek kivétel nélkül a görög-keleti vallás elhagyámely időben személyes tanácsadással szolgál, ellenben az egész szabadság alatt rendfoko- я1*га indította. Háromszék vármegye több
— Adományok. A Csáktornyái Gőzma- zat szerinti zsoldjukat és kenyérpénzüket községében élnek még görög-keleti és göröglom és Villamtelep rt. igazgatósága múlt megkapják. Legénységi állománybeli egyének katholikus székelyek, akiknek körében baévi nyereségéből a Csáktornyái kórházalap szabadságolási helyükre és vissza ingyen son?ó kiválási akció van г® ^ ата1Ьап*
javára 150 s a Csáktornyái бок. tűzoltó utaznak.
,,
~ ®et*® |“ *вп4к|
egyesületnek 100 K t adományozott. Mely
— Aki a harctéren járt, az elmondhatja, а я ,**°И u*j4n
17^ u ü!.n ít
adományokért úgy a város elöljárósága, hogy csak a szerencséjének köszönheti, hogy élet- konnányrendelefet közöl ® rnegha,®!n’ *
mint a tűzoltóegylet parancsnoksága hálás ben maradt
Békében épen ngy. mint a hábo- utján történő házasságkötésnek kivételes
fi IÁ» ! 1 a
r
roban egyaránt mindenki a szerencséjét kereei . . . m ege n g e d é sé rő l s z ó ló rendelet kiegészítése
Köszönetét tolmácsolja.
,
A szerenc9e t(,ke
van fejtve. ReIMjelje meg tárgyában. Eszerint a meghatalmazott utján
— A nikkel huszfilléresek bevonása, a most kezdődő osztálysorsjátékhoz a MAGYAR »«rténó h á 7 S ssáckötéat az iffazsAaÜavmÍni8ZA hivatalos iap közlése .nennt az állam i BANKEGYESÜLET R T.-néJ, Budapest, VI. Teréz- „ т е n e n n ^ i
k lt o ^ S M e t o t
oénztárak és h iv a ta lo k k ö ie le se k a huszfil- körút 27. 24888-.24891-Í* 4 egymásután követ- e,r. megengedheti olyan katonai szolgálatot
Я
... .
.
,
..
,,
,, kezö szerencseszám-sorozatot, az egész sorozat teljesítő egyéneknek is, akik a hadműveleti
léres nikkelérmeket ^mindennemű fize.sn él ^ra ^ korona. Eredmény elmaradhatatlan! Ezen területen vagy ahol közel ápoláa alatt állaés beváltásnál április 30*ig névérlékben el- gyámok kizárólag az említett banknál kaphatók, nak. Az engedélyt a miniszter csak akkor
logadni. A beváltásra irányuló kötelezettség Egyes sorsjegyek is rendelhetők : ‘/,= 1 6 0 K. adja me_ ha „ meghatalmazást a kórház
április 30-ika után m e g s zű n ik .
‘/« = 3 — K- V i=0 — К egész —12— korona. oarancanoka hitelesítette
— Fölmentettek ftflUlvizegálata. A ka- Póstacsekket ingyen kaut a bant
parancsnoka hltelentette.
tonal bizottságok, melyek hetek óta az orA nsdim unkátOk C SSládjálllSk állam
szigot bejárják, a helyszínén azt vizsgálják, eneélye. A honvédelmi miniszter rendeletét
b Z e r k e S Z tö l Ü ze n e t,
hogy a fölmentettek valóban nélkülözhetet- Küldött Zalavármegye nliepánjához, a hadi-j
u . x . Kertijük,
lenek e toslnlkozási körükben. A bizottságok szolgálatra bevont polgári egyének család- —
eddigi működéséből megállaptlható, hogy kü ja'nak segélyezése tárgyában. A miniszter a
lönösebb szigorral a fiatalabb évfolyambeli kővetkezőképpen szabályozta a családtagok
K ö s z ö n e t n y ilv á n ít á s ,
felmenlettekkel szemben járnak el. A 20 segélyjogosultságát: Ha a kincstár által fizeéven aluli fölmentetteket mindenütt feltét- tett muokatérités nagyobb a polgári foglalMindazoknak, kik felejthetetlen élenül bevonultatiák mig a negyven éven kozásban keresett összegnél, akkor a családdes jó fiam, illetve testvérünknek elfelttlieket lehetőség’ szerint meghagyják al- nak segélyezési jo g . nincsen, ellenben ha
hunyta alkalmából szives részvétnélkalmaztatásukban. A bizottságok elsősorban kisebb, akkor a különbözet, összegre igényt váltásukkal bánatunkat enyhítem ipar
a« ipari üzemeket járják be s mindig a tarthat- Ha a családfő a családjától távol,
kodtak nemkülönben a megboldogult
helyszínén állapítják meg a nélkülözhetet- m*e városban teljesít szolgálatot és így kü
nak végtiszlesstfgén megjelentek, fogad
fenséget. A nélkülözhetnek talált felmentet- lön kell ellátásáról gondoskodnia, a családják ez utón hálás köszönetttnket.
lek haladéktalanul bevonulnak.

. ‘ ?ljea 4

1

*

— Segély hadi özvegyek és árvák ré hadik.ncslár állal fizelelt térítési összegekre.
Síére. A c s és kir. 2 hadseregparancsnok— Maximálják a d p i árát. A hivatalos
ság által létesített karácsonyi alapítványra lapban kormányrendelet jelent meg a cipő
* cs. és kir. hadügyminiszter pályázatot hir- árának maximálásáról. A rendelet azerinl a

Caáklornya, 1917. márc. 16-án.
ö*v. Nuzay Mátyásné
fa családja.

SVeposfad Vdilja ziaa i nal< Щс.
Rusi su opet probali pri Karpatih vu Magjarsku vdréti. - Rusi^ su biti
bili pri Magyaros zvanom klanjcu. - Jezero rusov su nasi vu suzanjstvo
odtirali, 17 masinastih puskah i 6 stukov odzeli od njih. - Na taljanskim
írontu su male bitke bile. - Jezero erdélyskih rumunjov pod iztragom
zbog izdajstva. - Petnajst rumunjov su na galge odsudili zbog izdajstva.
Podvodne ladje veliku brigu zavdaju nasim neprijateljem.

W stojtae u bojeti polji?

vladali su neprijatelja, vnoge izmed njih dodli biti bili. Nemei su ovdi 55 ruaov po
zaklali, oranili i vide как 1000 vu su2anstvo lovili. Pri Kurír zvanoj dumi su nemei frao(M . J.) Zima te2ko bode popuatiti, как odegnali. Da su rusi ovdi s velikom silóm pro- cuzke cete nadvladali. Ovdi su pak 200 fruda bi ее su pro t staviti hotela onoj velikoj báli prék granice nade, tomu jedokaz,da izVun cuzov vu su2anjstvo odegnali.
Najvekdu brigu zavdaju nádim neprija
borbi, koja bude se na protuletje poCela. 1000 zarobljenikov i 17 maäinastih pudkah, 6
Tabor je dodel do svojega konca. Svi narodi, dtukov i vnogo municije od zeli od njih. Ovdi teljem podvodne ladje, s kojimi nemec ь
koji au tu neprijateljatvu med aobum, au ae je osobito odlikoval deseti honvedski re velikimi uspehi harcuje proti englezu i francuzu, nade podvodne ladje pak proti taljanu.
te navoljili tabora. No, pak i drugo jih na- giment.
Na taljanskim frontu su taljani biti bili Iz Englezke su prek Hollandije glasi dodli,
пиката, da bi mir naatal. To je, da nekoji
narodi gladuju. Zbog toga avi, vu neprija- pri Cima di Bode zvanom 2748 metrov vi- da zbog menjkanja 2ive2a su ae vu vnoteljakim polo2aju se nahadjajuCi narodi pri- aokim bregu. Tu su nadi jednoga officira, gim méslim ljudi pobunili. Ljudi su na dtapravljaju, da ae zadnje bitke za njib dobro pak 30 vojnikov polovili.
cune navalili i razdrli jih, ar nemaju kaj
dovrtiju, ar pri akloplanju mira bude on
Pri Görcu su taljani mirni. Nevupaju za jesti. Vu Taljanskoj nebudu do 2etveizdiktuvaí, koj je jakdi bi).
na nade Cete navaliti. Vu Rumunjskoj je dr2ati mogli. Ovdi pak su se 2enake pobuKajti zima jod traja i snég na avakom takaj ave tiho. Dvé tretine Rumunjske zem- nile, ar nemaju kaj svojim decam za jesti
boljnom polju jod ae nije do kraja reztalil, lje amo vre predobili. Kak ae vidi, niti ne- dati. Podvodne ladje svaki den vnogoga
zbog toga niau ae niti vu prodlim tijednu Ceju vide nade Cete odzeti, ar dalje gori vu kvara zrokuju nádim neprijateljem, ar njipofele one krvave i velike bitke, kője budu Rumunjskoj nije vrédno, da bi 2ivot nadih hove ladje, gdé do njih dojdeju, prevrtaju.
konec napravile taboru. Ali dugo nebudemo vojnikov alduvali. Onu stran ove zemlje, Ali najvekdi kvar je, da oni orsagi, koji su
Cekali, da ae i to poCrae. Jo2efovo je tu, a koja je plodna, vu nadih rukah imamo. Tarn jim 2ive2a, pak municije priva2ali, nevupaju
to ne aamo atari, nego mladi ljudi znaju, budu vre nadi sejali, a dalje gori, gdé malo svojimi ladjami na morje. Na priliko vu
da kre Joiefovo aunce oblada severe i raraza, zraste, naj si sejaju ramunji.
Danskoj svakomu mornaru, koj na ladji,
pak konec napravi zirai. Dakle po Jo2efo-|
Ovdi ae spomenemo od toga, da su vu koja se vu Englezku spravlja, hoCe te2aCku
vom budu opet praskale pudke i grmeli dtuki, Kolosváru poCeli iztragu proti onim rumun- slu2bu zvrditi za jedno putovanje 1000 ko
a ljudi budu se opet klali. Nam bude Ie2i, jóm, koji vu Erdélyu stanuju. Zalostno je, run obeCuje, a koj bi se vu Francuzku voar ae mi samo branili budemo, ali le2ko da au vnogi erdélyski rumunji izdajice bile zil, 5000 korun ponudja. Ali ae ne najde
bude natim neprijateljem, koji naa vunidtiti i gda au rumunjske Cete vu Erdély vdrle, tuliko mornarov, koji bi se voziti hoteli.
hoCeju, da bi ooi gospodarili vu nadoj lé* su ovim pomagali i poljeg toga s njim skupa
NadzapovedniCtvo nemdkih eroplanah
poj i bogatoj zemlji vu Magjarskom orsagu. stanujucim magjarom blago odzeli i vnoge je izkaz dalo od svojih i neprijateljskih
Ali kaj jim hasni njihovo nakanenje, ako zaklali i jod vide predali rumunskoj vojeki. replanov za meacca februara. Iz toga je viamo mi dosta jaki i hrabri к tomu, da jim Sud je vre za 15 popov, navuCiteljov i fid- diti moCi, da su neprijatelji vu februara 91
nedamo vu гике пади otaCbinu, nego как kaljudov izrekel, da jih budu obesili na gal eroplanov izgubili, koji eu postreljani bill
amo do vezda, tak bumo ju i na dalje bra gab. Vide, как jezero vu Erdélyu stanuju- Nemei au vu februara naproti tomu samo
nili proti onim, koji au zroki bili tim stra- Cih rumunjov je vezda pod iztragom. Izmed 24 replanov izgubili.
bovitim iialostoim predlim letam.
°vih budu takai na galge obsudjeni, a céli
Zbog taborakih vremenah budu se vure
Morti bude pak kaj dodlo predi med imetek njegov bude se od njih odzel, ar opet drugaC ravnati morale i to od 1-gt
vojuCe narode, как bi se opet krvavi boji zakoni tak veliju, da svaki izdajica mora aprila poCemdi. Svaki bude moral 1-ga appoCeli?! Bog zna i on najbolje znat Morti svoju hi2u, eVoje zemlje l eve kaj ima, íz -1rila na svojoj vuri kazalo s jednom varom
budu si nadi auprotivniki premislili, pak- gubiti. To je pravicuo, ar koj je proti svojoj naprej porinuti, a tem bude vu létnih vrebudu prijeli njim od nade atrane ponudjeni domovini i otaCbini, on si je zaslueil, da ga menih s jednom vurom dugdi den. Gleded
mir?
iztiraju iz domovine i da orsag odzeme od na menjkanja petróleuma, je to dobro ir
Vu proöljim tijednu se je sljedeCih zna- njih grunta i svega imetka njihovoga. Oni
midljeno.
menitedih dogodjajov pripetilo na bojnom pak, koji su puntari bili, su vrédni, da ne
polju:
aamo imetek. avoj, nego i 2ivot izgubiju za
Protulétne miseli.
Pri Karpatih, na medji nadega orsaga, avoj zloCio prama mater domovini.
8 ga marciuda su rusi hoteli vu пади doNa francuzkim frontu au takaj menjdi
Najpredi idemo gled, kaj sve se je pri*
movinu vdréti pri Magyaros zvanom klanjcu. boji bili. Pri Prosne zvanom francuzkim
petilo vu tri léta trajuCem boju.
Ali nadi vojniki au ae izvrstno dr2ali. Nad- mestu su rusi, koji au francuzom na pomoC
Stém se je pcCel boj, da nadi neprija-
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telji vu jednu banda su se epravili i vdrlilItakvom podnebioom spovati. N aprotivno pák
so na nas. Mi i naéi aavezuiki a dobra emo |pri nas, ako sva k i m ladi i atari prim e se
njim Stell dopovedati, da néraaju pravo, e sa delo, toliko avega budemo imali, da vedobra amo je é teli к pameti dotirati. Ne* eelo budemo m ogli is naflega Kaoaaoa
amo mogoéni bili to napraviti. No, dobro, kriéati neprijateljom, »Cekajte sam o malo,
je i tak: ako biti hoéete biti i etem vám budete vi jód sa bagufl tancali!«
moremo poalutiti. Так amo je sbili, как bub
Dragi. i verni domorodci! Néje to ninja. Zabadav au pozivali jód na pomoé i kakva dala. Nesmemo mi na to dojti, da i
drogé, sbili smo je s njimi skup tak, da po nedeljah, na bo2ji dán budemo orali, коее je eve kadelo. Zabadav su se muéili, né pali, kosili. Mi nemremo na to dojti, da bi
su mogli preobladati nade oru tjei naöe s- i ponoéi pri posvetu semlje obdelavali. Ako
lavne vojnike.
mi doma ostajuéi s nademi rukami tak po*
Dvé i pol leta su se véé Cohali po hr- moremo orsagu, как su ga nádi slavni vi
btu od nade batine, kad su nádi vodji po- tézi obraoili 8 oru2jem, ouda niti premisliti
éloveéji plemeniti miseli nazvestili njim, da se nemorete, как fletno budemo mira dikmore biti dosla njim bude, kaj su do vezda térali neprijateljom.
dohili, kvar bude jód du2e éloveéju krv preAli ako to boéemo podtiéi, onda od ralévati, nej previdiju, da tolvajska banda néje noga protuletja, do kesne jeseni nesme niti
moguéna nade imanje pokrasti, pák niti vide jedna ruka lenjariti, bez dela biti. Sad mi
nebude moguéna, naj probaju mira sklopiti. svi skupa moramo harcuvati, da nádi vitézi
Ali kom a Bog pamet hoée zeti, njega nebudu bez kruba oetali, da nada deca nepredi za engleza napravi. Pokehdob pák je budu gladuvala. Ako pák kormán videl bude
céli bandi englez vodja, koga drugi bolje da nekoji neéeju za orsag trpeti, neéeju
posludajn i bolje su mu verni, как za ono svojovolno delati, ima vu rokah takve za*
vréme Sobri Jóski njegvi deéki, on je vu kone, s kojemi svakoga na delo presiliti more.
svoioj bedasloéi i serditosti zakriéal: just
Néje moéi prevideti, kakvu slavnu bitku
né! Pajdadi presiljeni su bili i du2e na njeg- budemo mi s nádim deiom zadobili. Vnogo
vo) dreti tancati. To je pravo éivanjsko pofl- smo zadnje tri godine preprobali, bude le*
tenje. Zivan 2ivana, tolvaj tolvaja mora pos- tine smo imali, zloéesto vréme nas je raulubnuti. Pomi9limo samo jednoga orijadkoga éilo, malo zrnja je doSlo vu hambare, pák
psa, kojemu jedna-jedna glava je vu Szent* itak smo zato pre2Íveli Letos nam vréme
pétervaru, Paridu, Rimu, rep pák mu je vu napré pokaduje, da dobre letine se moremo
Londonu. Kad vu Londonu véekneju psa nadjati, ako verno delali budemo. Vrédno
za rep, vu Szentpétervaru, PariSu i Rimu laja. se bude pograbiti za delo, ako neéemo, da
Englez stém je poéel nagovarjati svoje nas neprijatelji vunidtiju.
prelépo druétvo, da na jeden naéin more
Nada zemlja, nade delo mora preobla
nas i saveznike nade vunidtiti, bude nas s dati gadne neprijatelje. Ako svakomu to
gladom zdrapil. Kad budu nada dobra deca, bude pred oéima stalo, onda smo véé za
nade 2enske i nádi etarci od glada se pre- dobili bója!
kopicavali, 2urili se budemo kleéeé za mir
prositi. Onda budu to delali 9 nami, kaj
Kak je dynamit-vrag dobro
budu dleli. Na to izbilja zaprl je pred nami
dielo uőinil.
eve то г эк е pute i mi néemo od potlam
Vu Faust 2vanom velikom djelu nemé
nikaj né dobili od drugib orsagov. Ali opet
je bez g09podara napravil raéuna, pozabil kog glasovitog piaca Gcethea éital sam, gde
je starineku regulu: ako ti tak buded delal, vrag Mefisto na pitanje, tko je, odgovara:
onda i ja tak budem. Poéel se je neéimo- »Ja sam diel one moéi, koja uviek hoée
ren podvodni boj i sad véé vu Londonu, zlo, a uviek éini dobro« — i dalje oéituje,
PariSu i Rimu besno grizeju nofte. jerbo da je njegov pravi element, sve azarati, sve
vezda niti oni nemoreju skorom éisto nikaj unidtivati. Kaj je ovde vrag otvoreno о sedobiti po morju. Oni pák su puno bolje bi rekel, to valja, malom iznimkom о dypotrébni toga i puno bolje su na to presil namitu, toj razarajuéoj materiji, koju je
kemiéar Alfred Nobel godine 1867. iznadel,
jeni, как mi.
Svrho toga sam to tak rezlo2il, da pre- te pred kojom se mnogi plade, ako joj sa
razmimo, как stojimo sad, kakov je sad po mo ime éuju. Та vra2ja razarujuéa mate!o2aj: do vezda s oru2jem smo harcuvali, ríja, dynamit, je diel one moéi, koja uviek
od vezda pák s pljugom, motikom i s ko hoée zlo, pák ako i ne uviek, to ipák éesto
som. Poéel se je gospodarstveni boj, kojega dobro uéini. I dynamitov element je: sve
ravno tak nesmemo zgubiti, как smo né razarati i unidtivati.
Dynamit-vrag, dakako neéini dobro,
zgubili ovoga bója, kojega smo э oru2jem
ako se bombah bacitelji njim sluée, ili ako
tirali.
Koja stran bolje bude delala i gospo- leti iz kakove ubilaéke madine u ratu te
darila, ona bude bója zadobila i to za kra- smrt i nevolju prouzrokuje . . . '. i najpravedniji rat nosi sobom neizmerne nevolje.
tko vréme.
To je i iznadastelj te stradne materije,
Vu ovom najnovedom boju kakov strah
je obidel Eogleziju, vidi se iz jedne englezke koj je sigurno tim iznadastjem samo dobro
odredbe, vu kojoj odredili su, da céli tjeden, hotel, ovidéi, pák je anda i onu veliku zaksedem danov, dakle i v nedelju mora svaki ladu ustanovil, te za one nagradu odredil,
koji ée se za svietski mir najzaslu2nijimi
delati.
Sveéeniki moraju iz prodikalnice vu pokazati. (íz u!o2enih éeterdeset i éetiri micirkvi nazvédéati, da néje gréh v nedelju lijuna frankah, dobivaju se nagrade za snate2aéko delo delati. Nadalje odredili su, da menita diela na polju fizike, kemije, med i ponoéi pri posvetu mora svaki delati, né cine, literature i odvraéanja od rata, a to
samo vu verkdtetu, nego i na polju. Zenske se zove Nobelova nagrada).
Medjutim dynamit-vrag éini ipák mnosame budu morale sve posle zvrdavati.
Ali kaj haeni to sve! Ako jód jedenput go dobra mnogo krat, ako je n. pr. prisiljen
toliko te2akov bude delalo vu Engleziji, kaj pri gradnjah 2eljeznicah, cestah, potoénih
moreju oni tam na takvom fundodu i pod kori tab pomagati, ako rudaru odpre put u
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gocinnoati dobavliiti D sm ü a м к tak 1#
dhga Itatnia 1909. a Dolnjoj-Aueiriji a liopoj ukolici »W ach au s« dobro dielo uémil,
0 kajám beéu ovde pesve popularno i razamljivo pripoviedati, a to se one, koji jód
nepozoadu dielovaoje dynamite.
Tko je is Kremsa a Dürnstein i delje
a Weissenkircben patovel, — ja jesam jo§
kakti salsbttrtki dijak, — videl je как se
silóé peéioe u visinu ditu, a to je tak oasvano miesto »Thalgraben«. Med njim i Dunavom diiu se divlje rasderane kamenite naelage do ato trideset matrah a visina, kője
joő i nad dielom Dunává viae te tako éine
pogibelj sa cestu, koja se kraj Donava pro
tege, a i sa 2eljeznicu, koja u tóm pravcn
vodi, kad bi se te oaalage sruflile, a kaj Ы
se moglo dogoditi svaki éas. Osobito a simi
1 р га та lietju su se dokoturali dole komadi
peéioe, veéi i maoji. Ovi so bili gore odlupljeni po drugem vragu, a táj je ledeni
vrag. Jednoé je bila ceata dele, kud Ijodi i
marha hode, posve zametana dole dokoturanim kamenjem.
A tim ledenim vragom pák se ima evő
ov a k o :
Led najme ima veéi volumen nego
voda, kaj se more sprobati, ako se pásti
voda u fiáéi smrsnoti, staklo popuca. To
isto biva i vani u naravi, ako u lukoje i
pokotine dojde voda, pák se smrsue, jer
se onda najveéi komadi klisare odkioa i
dole skotrljaja.
Dók su takovi komadi peéine, kojih
nekoji su bili toliki, kolika koliba siromaékoga éovieka, dole se* kotrljali te cestu sametali, kud hode ljudi i marha, si mierniki
niso nikaj is tóga éinili, ali kad aa godine
1908. i 1909. gradili 2eljesnico med Kremsom i Grein, рак njim je ta peéina jednog
jutra svojim padajuéim kamenjem satrplala
véé na put priévrééene ginje, onda su ipák
— hoéeé neéeé, — morali misliti, da kraj
toga briega ipák nebude nikakova vugodna
voénja, ako se bude to kamenje is viaine
odlupljevalo i dole koturalo. Oni au ae an
da razsrdili, te su jednoglasno kriknuli: *Ov
mora dole . . . radje cieli na jedan krat,
nego tak na kom ádé.. . .«
Anda sve, kaj visi, kaj je rabló, kaj
ima pukotine, na jedan krat!
To je bila »parola«, te su anda priéeli
mieriti i raéunati. dók su israéunali, da ae
mora najmanje éeterdeset jeser kubikmetrov peéine dinamitom razoesti.
Tko je videl, как se poéine prahom
rastaraju, как se dugó dva teéaka na tar
kóm suncu ili u najveéoj simi muée, dók
samo jednu luknju zvrtaju i isprute, táj
si more predstaviti, как dugó bi ae kliaura
kod Dflrnsteina proti vrtanju takovih luknjah vupirala. Ali tim m a n e se je moglo
po toj peéini luknje okolo vrtati kros cielu
godinu, poflto se je véé sa dva mieeeca
morala gotova Zeljeznica otvoriti. Anda ae
je za to veliko podusetje uzel jedan veliki
dynamit-vrag u aluébu L j. apustill au u
srdce briega éetiri jezera kilograms dyna
mite. Oni su od prilike oaamdeaet metrov
preko Dunává naéinili tskove rupe u veliéini od deaet metrov a Sírom dvadeaet
metrov jednu od druge u peéinu. Nutra u
tib rupah bile su ladiéke a dinamitom, svaka
po dvadeaet i pet kilograma, kője rupe au
bile cementom zazidane. I ovak jepolagéovieéanskog raéunaoja dynamit-vrag bil doata dob
ro poapravljen ali uviek pripravan na provalu.
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D yn am it-m g najmre je bafl Iakov, как oni vtt«- sve napostiti, pak tak je, prvid, hit» u doaiki, koji snado is tamnicah provallti i pobeli, a linu mieeto poZeljenih detrdeeet jeser kunajvide ее gisdajn tim, как so najjaée re- bikmetrov, eeetdeeet jeser, da toboie evoju
ietke prepilili i najjaée tHjezje is nog i jakost pokaZe, a drogod, udeni tehnidari eu
rak rastrgali, a to de redi, da dynamit baft prorokuvali, da bude vedi diel razlupanoga
k roi to, §to je tak dvrsto od svih etanah kamenja hiéen u dolinu, gde onda more
satvoren, bode pokasati avoju neismerno oetati leZed, dok se bude vlaetniku briega
svidlo ieto prodati ili zaloiiti; a eto, opal
jakoet
Ovak anda je dynamit-vrag sedel о svo- je vedi diel toga kamenja na Zeljeznico i
jem tmidoom satvoru, te je evője drne mi- na kolnu ceetu, tak, da bude vsde mieseeli eooval. Medjutim eu, usprkoe detdju, koj cih polrebno, dok liepi broj tefakov to odije ее slieval, dohadjali Ijudi na ladji po sti, a tretjid, konadno je taj zlobni vrag raDanava, na kolih i piedke, za da duju, kako zoril Dürnsleinerom njihov vodovod, pak je
de ее taj pakleni sarobljenik osloboditi, a tim prisilil tak domade как stranjske na
do toga »Burnt« eu ei evi prikradivali vri* vino. To je onda dalo pijanekov vide nego
eme tim, Sto eu na kuhinje i podrume n»- potrebno, aii zgovor je bil temeljiti: »Jer
valjivali i krdmare u zdvojnoet natieravali. uemamo vode, moramo vino piti, — valjda
Rasumieva ее, da mieato, gde de taj eilni nebudemo od Zedje pomirali!«
•Burnt« naetati, je sa vriemena etraSami
Povedaju, da je onda vrag alkochol
bilo obkoleno i sadtiéeno, a etanovniki pod vragu-dynamitu ponudil bratinetvo, a ov da
klieuram eu ее morali odaeüti, nekoji da je s veseljem prije) ponudu.
kako turn Zeljum, da bi komád pedine, koji
Em . Kollay.
budu okolo leteli, hotel njegovu staru ka
lupu srufliti, a ieljeznica bi mu onda mo*
rala novu eazidati.
Zimska pésma.
A Dűrneteioci, koji eu negda francuze
protierali tim, dto eu proti ojim namerili
Gospodari vu gorice
Nut dan evetoga AndraBa
1 po ledu prejdeju,
pocrnjene zdendne rore, kője eo ovi driali Zadnjega л отетЬ га je,
Za
pogledati ei vince,
sa kanone, pak eu pobiegli, oni eu diroro Zimu Bobom doprinaSa
le r lagve zameCeju
Ived vréme bladno je.
otvorili evője obloke, da njim pri toj strad- Veö, как prejde Klemen papa, Z doma kruha pak i meeo
Vu gorice ei odneeu
noj exploziji tlak zraka, koj de nastati, ne PoCne biti zdena вара.
Tér si je izpeóeju
DneTi ве prikróiju,
pritiene na etakla te je neemrvi, a gledalci NoCi se nateZeju.
Kaj v lek bolje pijeju.
eu ei zadepili vuba, za da neoglube, te su
Vu zimi nam lépi evetki
i zemlja ee zmrzava
ее naslonili na okolidnja dr ve da i plote, za VeC
Na pervo dobadjaju,
I en6g nana nanudja se,
BoZiC pak mlado leto
da nepopadaju na zemlju, te su gledali na Po navadi poperhava,
I trí kralji bivaju.
Vse po zemlji bBlo je.
brieg, u kojem je b it. vrag utamniden tak Veő zapremo vu pojatu
Как takajSe i sv6Cnica,
Kada Marija devica
nepomidno, da eu je odi bolele i vrat je NaSu marSicu rogatu,
Z svojem sinkom iflla je
VeC na paSi bitka об,
otrdel.
V cirkvu na vpeljavanje.
Domaj suhu krmu j6.
Medju brojnemi ofliciri is Beda dodel je i
V zimi kodelje povesmo
preetoljonaaliednik nadvojvoda Fran Ferdi Poetaneju drévja gola
Zene si izpredeju,
Lietje 2 njega veő zcuri,
nand i niedto poelie dvanajete ure je on Ke se vsaki marljiv gazda
Ve6er muZki okol stóla
Kartat
ве posedeju,
pritisnu! na gumbek, koj je bil epojen sa PozubaCiti Zűri.
Samo da bi priCera bilo
То za naetilj biva eada,
etektridnim drotom do zatvorenoga vraga u Po kih dob je draga slama. JoB bi ве i posvetilo,
Тег bi se i pufiilo
klieuri, sa da ga elektricitad jedno malo po- A gd6 nastilja ga ne,
Da duhsna bi bilo.
Malo gnoja dobi ве.
Segede i razerdi, a ov onda provali i strad
A po dnevu marbu hrane,
nim kridom i halabukom: »Sve mora biti Kad je na debelo snega,
Konje, krave napoje
Pokvari ве kölni put,
unifltenot« te doteti u dolinu.
Med t6m krpaju ei bame,
Kolomije nigdi n6ga,
Как
ei moru najbolje.
Zametane
su
po
svud.
Ovakovu grmljavinu su svi gledatci odeNeg zaprezaju ee konji
Piliti, cöpati Drva,
kivati, oni su 9i pred^tavljali, da de tu naj- Pod pripravne к tomu sani, To njim briga je najprva.
Ako gori vu peCi,
prije is klisure buknuti plamen a onda deSdj Рак ве 16po öuskajuZ t6m ee hiZa zalopi.
Zvonci pako Crínkaju.
kamenja, как da bi Vezúv doäel jedno malo
u Wacbau komediju igrat, te si je mnogi A vu zimi pak najbolje
JoS mi domaj kako, tako
Zimu prekuburimo.
podenut. kad je bil trompetom dan znak, Zdeni sever kraljuje,
Onda gazda svinje kolje,
Makar niti M u vsaku
da 6e sad b;ti vuftgan zatvoreni vrag, bojedi Tér pri mesi poeljuje,
Prav pri hizi п б т а т о .
Gazdarica jetra peíe
Makar drago se kupuje,
ее da ga nepogodi cent lopte.
I Blaninu kuhat mede,
Zato narod negladuje.
Dynamit-vrag pak si je misül: kaj bum Doklam vee to obavi,
Barem ono potroSi,
2
ganec z cvirki pripravi.
Kaj za leta priskerbi.
ja étim breiuljkom komedije detail Pak je
porinul malo na desno, malo na lievo, a A vu zimi kruto jaki
Zbog ovoga pako zroka
Malo, gda se kr6pimo,
onda ее je о etiene svojega redta vuprl. te Vode ве spomrzneju.
Srfig po vodi plava taki
Ar je сбпа previsoka,
ее je d'gnul i pruiil i n o t ......... na jedah Тег ве i zaméfieju.
Zbog toga ве trapimo.
Voda zastre, как i vino,
krat je brieg kakti ősivel, te se je raspuk- Melini preetanu mleti
A brodari ргбк voziti,
Samo da tak n6je fino.
nul na bezbrojne komade, koji sa ее die- Halasi se pak Zure,
Ali neznamo ei kaj?
Dok tabom nabu kraj.
lom о dolinu, dielom prama Dunavu a stra- Kaj najveC rib nalove.
nom i u sam D uoav odkoturali.
V takvo vréme potoCnjaki
Nego zmislimo ве taki
Mi za naBe vojnike.
A eada tekar au oni ra drugoj obali VekSu haenu imaju
Tér i Damfmelini taki
Ki ee moraju ekrivati,
stojedi gledalci zadali slabo ruienje, kakti ViBe poela imaju,
Vu betoneke dekunge.
Doeta glada ве vuZiju,
is daleka grmljavinu, kaj de evaki pojraiti, Ar na Muri, nit na Drarí
Mlinar nikaj neodbavi,
Vnogo od zime terpiju,
koj snade, da trak evietlosti hitrije prodiva ▲ ljudem pak lila je,
Z t6m во jako tereju,
Jerbo melja treba je.
kros proetor sraka, nego svuk ili glas
PomoCi bí nemreju.
1 is padajudih komadah rasvijal ее je A deca pak iBCu leda,
Ovak zima во zverfiava,
gusli dim i prah, te je za minutu zaetrl Ar se rada sankaju
Do Bvotoga Jotefa.
CiZme trgaju prez reda,
Zem lja nam ee odmerzava,
lice mieata.
Podplate presmicaju
L d an dugSi naetaja.
Poóne guBCe jug puhati
Ovak je anda dynamit-vrag bil iogeni- Gospoda i gospodifine
Ra to jesu jako vuCne
I BunCoce prítapljati
eurom na elutbur te je proti evojoj volji Po ledu Врапсбгай,
Otivliuje eve nazaj
Tér
ee
korCulCrati.
I z t6m biva zimi kraj.
ave krbko i sdrapano, ieljeznicu i pogibelj u ceetu temeljito isdietil i tak dobro udinil. Alsó-Dombom.
Szellna Martin.
Ali svoju hmanjicu ipak nije hotel po-

Od gospodaratva.
Vu ovom bojnom vremenu jako nan
menjka méla i kruh, poleg toga dobro bi
bilo, ako bi i vu nafiom lépőm Medjimurja
vide 2itka povali.
Svrho toga vu nadih noviuah budemc
nekaj od toga pisali i nádim rasumnina
gospodarom i poljodelavcom nekoje dobrc
navuke rezlo2ili, kője nad pameten naro<j
naj s dobrim ercom prime odna9.
I. Prvo delo je, da svaki gospodar naj
spozna, kakvo zemlju gde ima. To je sbog
toga potrébno, jerbo svako silje evoju zosebnu zemlju zabtéva.
Medjimurska zemlja je péenata, iluva
Ca, pé9nata iluvaéa, crnica ili pak projnata
Pésnata zemlja je jako raha, topla, po
leti pak je tak vruCa, da peCe za noge;
mokrinu hitro pusti vu sebe, ali i ravno
tak hitro ju i vun pusti. Poleg öve hude
naravi trsiti se moramo. da trdefla, mrzleda
i plodneda bude. Svrho toga videput nju
moramo s mrzlim gnojom, как je svinj3ki
i mardeéki, pognojili i popraviti. V leti, как
iz takve zemlje silje dőli s pravimo, bikeda
poeéjamo ili pak kuruznicu, jerbo öve kad
dőli pokosimo, vnogo korenia ostane vu
zemlji. Korenie pomalem sprhni vu zemlji,
stém zemlja mrzleda naetane. Vnogo mokrine potegne korenje vu sebe i kad sprhne,
érne brazdice vidimo vu bélom péskn. Kad
ee to premdda, zemlja je véé pono plod
neda, как je predi bila
V hamoénoj zemlji ie ravno naprotivna iluvaéa Ituvaéa ie mastna, trda. fakó se
skup drdi. Voda vu iluvaéu jako tedko ide
i ravno sbog öve naravi dugó jn zadrti
Takva zemlja je mrzla.
Kak je moCi hamuénu zemlja popra
viti, da je puneda i mrzleda. ravno tak U
moéi popraviti i iluvaéu. Moremo napraviti
da rabeda bude, samo nju dobro morarre
pbdelavati i vnogiput orati. V jesen glibokr
nju treba 9 orati, da veüke grude búdéin
Po zimi mokrina i zmrzlavice obide grude
kője se do protuletja na prnh rezsipleiu
stém zemlja odmah raha i plodneda nasta
ne. Dobro je takvu zemliu 9 pepelom ü
pak s péekom médati. Pokehdob pak je iln
vaéa mrzla svrho toga, ako je samo т о
guée. я konjskim ili pak mladinekim gno
jóm nju moramo gnojiti.
Íz toga se vidi, da hamuéna ilovaé>
vide je vrédoa, как öve dvé. Praktiéen gaz
da trsil se bude, da jako pésnatu ili pal
éisto ilovaéu smftda i popraviiu.
V odzgornjoj zemlji je korenje, dakl<
óva je plodna zemlja, odepodnja pak i<
mrtva.
Ako je sad odzgor рбэек, odspoda pal
iluvaéa, nikaj drugo nam je né potrébnc
как zemlju gliboko s orati tak, da se pé
sek s ilavaéom zméda.
Crna zemlja ie najbolda i najplodneAs
Vu takvoj zemlji vnogo Sivine i avakojaék
biline je sprhnulo. Takva zemlja je takod
jer raha. vodu lehko spije, ali iu zato dug<
zadrfti, fletno se stopi i pomalem se rezhlad
Takva zemlja je naprimer dumska zem
Íja, 8 kojom je jako moéi popraviti tak vi
tnu, как i oranicu zemlju.
Takvu zemlju, koju i za humns zo
vemo, svaki gazda aam sí more deleli
malim trodom i bez svakoga strodka. То j
jako jednostavno. Negdi odzaja za vrton
iednu, na éetiri vugle, grabu skopamo vi
koju avakojaCko smetje, draéa, pepela i drug

Gsáttornys, 1917. 18-ga marciuda.
átveri noaimo, kője dobimo kad dvora ili
vrta auatimo. Detdjovuica i aoétoica hitro
obide j premoci öve atvari, kője za malo
vröme sperhoiju. To je táj hamué, koj je
tak potröben vu svakoj zemlji. le öve grabe
dakle evako lelő nekoji voz Cistoga humusa
dobimo.
Imamo i takve goepodare, koji ее emejeju iz toga, jerbo tak veliju, da draC i oa
gnoju sprhoi. To je ave istioa. Ali i to ei
treba premialiti, da mi jednu hitvalnu zemlju hoCemo popraviti, oa koju ako Cietoga
gooja navozimo, jód pomoremo péaku, da
silje akim predi agori.
V toplu zemlju mrzloga (marSeCkoga,
svinjskoga) gnoja, v mrzlu zemlju pák toploga (koojakoga, mladinskoga) gnoja moramo
dali.
Svaki goapodar tak bi moral gledati,
da svaka zemlja ma je jednako plodna i
dobra, da 9vako silje more svoju hranu
najti outer. Samo tak bude imái gospodar
dobre letioe, ako mu je zemlja né pusla i
eisto vun a cecana.
Koja zemlja pák je jako projoata, onu
néje moCi orati ili drugaC obdelavati. Vu
takvu zemlja aajbolje je gaciju posaditi,
koja za par let takodjer dobroga hasna bude
dala.

MEDJIMURJE
C6lo ekladaliSCe je jeden kilometer Siroko
bilo. Ekaplodacija za ekeplodacijom je isla.
Taki po prvoj eksplodaciji na dva kilome
tre dalko atojeci kolodvor se je vuoiStil.
Cfile palace an vu zrak odletele. Kvara je
prék 8to milljun rubelov.
— K aétfgani g o e p o d a r i. Mayer Ga
bor putnokskoga mlinara svrho toga, da je
svinje a jeCmenom hranil, kadtigali eu ga
Sestdeset danov redtom i dvö jezero koron
Strófa je dobit va penezi. К tomu рак 1760
korun i 64 fillörov, koliko je jeCmen vréden bil, т о г а na plezörane soldate dali.
Tandari Antal ravno svrho toga petjezer Sestato korun au Strofali i eamo sato je
nö dobil reSta, jerbo se je navék poöteno
eponaflal. К tomu su jós dvajstiSest goapodarov Strofali od osem danov, do trideaet
reálom i do pet ato kuron vu peneai.
S nikakvim zrnjom néje smeti marhu
ili mladinu braniti. Koj ovu zapoved nebude
posluhnul, more ae atrabovitnoga Strófa zahoditi.

__________________________________ broj. 11.
i titka vuoistlti. Ovi lopovi va zdence, v a
mlake i potoke takve tablette badu kitali
od kojih vod t te sagifta i marba aekeadlivoat dobi. Rasrai ae, da i Clovek 1еЦю
dobi ov atrahoviten beteg. Jedoa tabletta
tak je velilfc как je prveti krajcár bil. Tab
lette aa bélé i neje emeti ju egolom nikum
pri jeti. Nadalje odredjteoo jim je va каре
aloteoogt titka vutgati. Za óva atraa deci
meter dage iz glata napravlene cevi bado
imali, kője anekakvom teknCom atvarjom
bado aapajeoe. Ova cev tak bade eloteoe,
da ae oou vuru aproti, na koja ji lopov
termiaSa bude dal.
Neprijatelji nemoreja п а е nikak preobladati, aad au takvo peklenjaka misei dobili,
da nas i пава marha otvoriju, zagiftaja i
da nam tiveea potgeju. Ali mi odprte oCi
budemo imali. R avoo sato miaieteriom jed ao
odredba je dal, vu koji naa opomina, da
evakoga nepoinatoga koj va obCinu dojde,
odmab previziteramo i apitamo po kakvim
poslu hódi Koj bi morebiti oekaj takvoga
pozvedil ili zezoal i nebi najedeoput i to
как naj tletoeSe obCinskomu poglavaratvu
ili taodarom prejavil, neg bi zatajil, od pet
let, do dvajati let reStom bude ae kaStigal.
N o! nedaj Bog takvoma lopova va
naSe Medjimarje dojti, ovdi ga nebade niSCi
zatajil, niti pák nebi na auhuma avojo k o fa
odnesel.

— flim rik a I jHonarcbia. Vu Waehingtonu alutbeno su vun dali, da Ausziria-Magjarska takov odgovor je dala Ameriki, da su odprta vrata ostala na daleSnju
rezpravu. Monarchije odgovor je tak aloteni,
da Amerika joS nebude a nami politiCni
V u g r in c s ic s N á n d o r
mir reztrgla. latina, da i Monarchia neCimoren podvodni boj tira prama neprijateljom,
ali od Monarchije to ne zeme Amerika za
KAJ JE NOVOGA?
— B una vu ruektm glavnim varaiu*
tak veliko zlo, как od NemSke. Ako izneJeden Stockholmaki trgovec iz Szentpeternada nebude ae nikaj takvoga pripetilo,
vara doSel je vu Haparand i on je pove— p o r tu g á lo k é ccte vu fVancuzklm .
Íz Liss&bona ptéeju, da one portugalske Cete onda Amerika nebude nam ultimatoma poalala. dal, da va Rueiji od Cetrtka velika bana je.
Kak ae vidi, veC i vu Ameriki previkője su februara 23-ga ostavile Portugaliu,
Ov trgovec vu Moakvi je atanaval i в е т о
diju, da pravo ae imamo braniti tak, как avelikom teSkoCom i velikim stroSkom je
veö su vu Frapcuzko doSle. Paroladje, oa
se samo more т о . I budemo ее.
mogel do Ssentpetervara dojti i to na jed
kojih su Cete bile, eoglezke taborske ladje
— pa öiéu v a ecnja. Vet smo póza bi nim aold&Ckim víaka. Vu Ruaiji drugf avi
su sprevajale. S vun ovih Cetah joö jeden
kanonörski regiment, jeden kojenicki i tri li, da je i on na evéto. Sad se je opet og- cugi stojiju. V aubotu Szentpétervár tak fe
pesicki regimenti budu vu Francuzko téli. laeil na Korfu otoku negdaSnji srbski mi- sgledal, как jedno bojno polje. Narod Sturmu
Vu Portugaliji veC jako menjkava kruh nisteipredsednik. PaSiC ovak je govoril pred je napravil po vulicah na Stacunare, реке
i mesare. Soldati au tak etreiali narode,
i drugi tiveö. Teiaki Strajkaju. Vu glavnim jednim novinarom:
— Jeden veliki balkaoski Sereg s od- как muhe. Sve fabrike na jedenput au poé
varaSu vnogo familija gladuje. Vu glavnim
varadu vtéeput su bile bűne, sad se opet luCnom bitkum moguóen bi bil Sirom rez- táié. Novine ae su Stampali. Staoovnike pák
nadjaju velike bűne, svrho toga odredili su trgnuti NemSko, Bulgariu i Tursku. Antant na velikih plagatlinov au opomioali, da uaf
bi atém nazat mogel zadobiti Srbiu, Bul se niSCi ne gene vun na valica, jerbo niStandrehta.
gariu
i Romaniu, najmre pák ona mesta, koma ne stojiju dobro za tivlenje.
— JNcmd ocdcm ladjtb eu poeudflf
DoUandíjí. NemSki kormán na mesto sedem gde naj vide Sitka zraste i stöm bi se najTrgovec prék Fián oraaga (ruai au ga
hóllandskih potoplenih ladjah, svoje sedem bolje mogli braniti pred nemSkami podvod- podjarmili) je doSel gde au oikaj ne znali
ladjih je dal Hollandiji tak dugó vremena, nami ladjami, kője 9ad nikakov ÉiveS ne- od ruske bűne. Policija etrahovitno paM,
doki am boj trajal bude. Po boju pák se poCne pustiju vu antant orsage. Srbia bi vnogo da nikakov glae ne dojde vun vu Finn
razprava, za kuliko je bude NemSka Hol kútra, tvepla, teljeza i lapéra mogla dali oraag, jerbo bojiju ae, da i finni ae abunijo.
landiji prodala. Vu Hollandiji svrho toga antantu.
Narod se nebuni samo svrho toga, da
PaSiC joS senja od Velike Srbije. Nejako su zadovolni. NemSka na morju takod
je strahovitna dragoSCa, neg naj vite avrke
jer je Hollandiji dopustila, da se lesi gible, budemo ga prebudili.
bója.
— CurCíni oetavíll eu B agdada. Íz
a p ó svojemi ladjami nesme nikaj vu nepPo evaki vulici au ее takve reci Cule:
njateljske orsage voziti, najmre pák nesme Mezopotamije doSla je prijava, da turCini
— Dajte nam kruha i mira?
niti jedno ladju vu Engleziju poslati. Hol poCemSi od februara 23-ga eve vrleSe i vred— Z g u b len i pcnczi. Na Csáktornya,
nede
atvari
odnesli
su
iz
Bagdada,
kaj
pák
landija je to obeCala.
— Opomcna goriftifm gazdum. Vec je nö bilo za odnesti, sve su vuniötili. Kad március 7 ga dana jeden bugjelariS a 109
koráné penezemi je isgubleno, on poSten
emo pisai), da goriCni gazdi ua svako ka- su stöm gotovi b li, ostavili su varasa i na
naSitelj ae proai, nek najdjene penese a
tastralno mekotu petna|9t kilogram galica sever stojeCe naprö napravlene pozicije su
Stráusz — kniitari prék daje, gde nagrada
dobiju. Sad svaki goriCni gazda odmab se ae potegli. Bagdada né su Steli dati slrölati.
te dobifi.
□aj pri obCmskom poglavaratvom naj pre- Englezi bez bitke su ulazili vu Bagdad. Túr
— 6 i5 o e o b a b ec jc na jcdnf lad|f
iavt, koliko galica bude nucal i taki naj Cini sluSbeno su to javili. Sad med Bag
plati od svaké kile 4 koráné 20 fillérov, dadom i Samarra zvanim varasom stojiju. p o t o p llo . Vu Juíni Afriki Fok varasa Bo
Pokehdob englezi vu veliku puSCinu tha geoeral prijavil je parlamentu, da na
lerbo ako terminusa Steri zamudi, onda na
nemoreju dosta municije i stroSka voziti, Vendt zvaooj ladji, koja je afrikanake teovu leto veC nebude mogel galica dobiti.
— Vclflu ckeplodacfja vu Rueijf. najmre pák poleg podvodnih ladjah, opet 2ake vozila vu Francuzko, februara 21 -ga
5ad se je 9topram vun ziSlo, kakva eksplo- vu takov poloSaj dojdeju, как su lani vu vu veliki megli treenala ae je a jednom
lacija je bila vu Archangelszku januara 27 Kutelamari, gde au turCini engleze obkolili englezkom ladjum, za dvajatipet minut je
pod vodom bila. Deaet eurupeinskih i Seel*
{a. Od velike eksplodacije na jezero ljuds- i eve polovili.
— O pom cn a g o e p o d a r o m . Ministar- stopetnajat afrikanerov je vu morju oatale.
ra je smrt podoeslo Svedoki povédaju, da
Ja svétu najvekSe sklad&tiSCe od municije alvó pozvedilo je, da od neprijateljskih or- Dvauaiat európainakih i atodevetdeaet i ►
m zrak su spuslili. Magazini i skladaltéCe sagov podmiCeni i dobro plaCeni agenti budu den afrikanerov ae je oalobodilo.
Jva kilometre su dugi bili i puni municije. hodili po oraagu, koji bi uam radi marha

