
Közeledik a leszámolás.
Míg as angol államférfiak öiüleles gyű- 

Hűségüket káromkodó beszédekkel igyekez
nek nekünk félelmetessé tenni, addig azok
ban a tengerekben, melyeket az angolok 
kisajátított tulajdonuknak tartanak, rettent- 
hellen elszántsággal végzik háboruldönlö 
munkájukat a német buvárhajók. Magukuak 
az angoloknak is be kell ismerniük, hegy a 
tengeralatti hajóharc zord komolysággal meg
kezdődött.

A háború kezdete óla egyetlen hasonló 
tartamú időszakban nem sülyeszteltek el a 
németek oly sok ellenséges hajót, mint a 
kíméletlen U-haic kihirdetése óla. S ami аг 
angolok Ízlését legfájdalmasabban sért?: meg 
meutették azt az egyetlen amerikait, aki a 
sok elsülyesztelt hajó egyikén utazott, úgy 
hogy még az a vigaszuk sem maradt, hogy 
az Egyesült Államok egyhamar háborút igen
nek Németországnak.

Amikor az uj harcmodorról értesüllek 
a franciák, kigunyolták ée lekicsinyelték el
határozásunk borderejét; de szavaikból, új
ságcikkeikből mégis kiérezhető volt rosszul 
rejtegetett aggodalmuk. Az eddig elsü’yesz- 
telt hajók száma mutálj?, mennyire igazo
latlan volt a lekicsinylés, és mily jogosult 
volt az aggodalom. Ha így tovább tart az 
uj hadviselési mód, Anglia csakhamar körül 
lesz zárva és lehetetlen lesz oda valamit 
bevinni. Csak az aogol államférfiak őrülete 
teheti (út magát a központi hatalmak el- 
lentálló képességének ily csalhatatlan jelein, 
csak ők képesek arra, hogy elutasítva a 
tisztességes béke lehetőségét, tovább folytas
sák ezt a rettenetesen véres háborút.

Csak ha más olda ról is megvilágítjuk 
ezt az őrületet, tudjuk azt egész nagyságá
ban megismerni. Az elsülyesztelt hajókkal 
töméntelen millió vész a tengerbe és élel
miszerek, szükségleti cikkek, melyek ma már 
a hábomtviselő országokban ritkaságokká 
váltak, mindennemű hadidugáru, kőszén, 
szappan, zsir, nikkel, gummi elpusztullak a 
tengerben. Mindenütt fokozódik a szükség 
ezekben a cikkekben, de mégis a tengerbe 
dobják és örökre használhatatlanokká teszik 
Őket. Ez az őrültség netovábbja; de Anglia 
így akarja. Anglia akarja, hogy a föld javai 
a tengerbe vettessenek; Anglia akarja, hogy 
Európa elvérezzék és ас 6 dicsőségére és 
hasznára elszegényedjék.

J Mint a gonosz szellem, fojtja el az an- 
jtántnépek békekivánságainak megnyilvánu
lását; szítja a fanatizmust, mely értékekei 
I pusziit és elvonja őket az emberek haszná
ln ia  elöl. Az angol lelkűiét e gonosz állha- 
jtaíossága örök szégyenfoltja fog maradni az 
Iemberiség törlénetének.
j A pusztítás legotolsó aktusa, mely Ang
lia  bűnökkel terhelt lelkén szárad, végre is 
I fordulathoz fog vezetni és a világ népei tisz- 
jián fogják látui Anglia valódi, de el nem 
ért céljait, melyekért mások vérét, vagyonát 

I pusztítják.
A büntetés órája közeledik. Zokogni« 

{jajgatni fognak a siralomházban, mert iszo- 
I nyu lesz az ítélet, melyet az egéez emberi- 
!ségcn elkövetett hallatlan bűneikért az an
gol államférfiak tejére fognak olvasni, nem
csak az ellenségek, hanem mostani jóbarát- 

jjaik, sőt a maguk félrevezetett népe is.

к lánckinskedilem miimdszaMlytzfei.
A jogosulatlan közvetítő kereskedelem 

a háború alatt oly nagy mérveket ötlött, 
hogy illetékes köreink immár kénytelenek 
behatóan foglalkozni annak megreodszabá- 
lyozásával.

Szabályozni fogják az áruhitelt; erélye
sen intézkednek az árdrágítások megelőzését 
illetőleg; felülvizsgálják a már kiadott ipar- 
igazolványokat és rendezni fogják áz Aru- 
lombardot, hogy a kereskedelemmel illeték
telenül foglalkozók nagy serege kirekesztes
sék. így akarják összhangzisba hozni egy
részt a tisztességes kereskedők és vállalko
zók, másrészt a fogyasztó közönség Jogos 
érdekeit.

A lánckereskedelem már bőkében Is 
kellemetlen befolyást gyakorolt, csekhogy 
akkor árdrágító hatása a szabad verseny 
következtében nem volt annyira érezhető. 
A háború kitörése után kezdődött a közve
títők aranykora. A törvénnyel örökös hadi
lábon álló, annak kijátszásában megedzelt 
Hnckereskedőknek, kiket miffiös nyereségek 
hívogattak, legelső dolga az volt, bogy igye
keztek katonai kötelezettségük alól kibújni. 
Fájdalom, ez nekik, semmi eszköz haszná
latától vissza nem riadó, leleményes merész
ségük révén legnagyobbrészt sikerült is. 
Nyomban ezután kezdték a hadsereget és 
a nagyközönséget megsarcolni.

A hatóságok ugyan nem soká fürték 
(éllenül garázdálkodásukat, de a foganato
sított intézkedések kielégítő eredményhez 
nem vezettek. Ellenben bebizonyult, hop у 
egyedül törvényekkel és rendeletekkel nem

Romániai emlékek.
(Eg)r tanárnő elbe*zéic§e.)
Irta: Kormány Endre.

Az oláh bábom kiütésekor felele ven ed tek 
emlékezetemben a Romániában eltöltött hónapok 
és egyben élelem legborzalmasabb útja. álig, hogy 
elvégeztem egyetemi éveimet 8 kezemben volt a 
sok évi nehéz munkával megszerzett oklevél, nem 
vártam semmire, hanem párheti pihenő után ál
lást vállaltam Álagyar származású apa és oláh 
anya gyermekeit kellelt magyar vizsgákra előké
szítenem. Fagyári igazgatók voltak ás állítólag 
félórányira laktak Bukaresttől. Igen boldog voltam 
abban a tudatban, hegy a magam lábára állhatok 
és mindjárt külföldre kerülök világot látni.

Augusztus végére megszereztem az utazáshoz 
szükséges iratokat és nagy örömmel keltem álra 
A vonatból az én könnyező kísérőimnek moso
lyogva intettem búcsat.

Predeátig hosszú és unalmas volt talán má
soknak az út, de nekem nem. Éjjel-nappal egy
formán jól éreztem magam. Olt leszállítottak min
ket a vonatról, átnézték az iratokat, málhákat s 
rövid várakozás után vissza vándoroltunk egyazon 
vonatba. A változás abban állott, hogy most már 
oláh kalauzok váltották fel a magyarokat. Buka
restig ismét jókora út állt még előttem, de annál 
nagyobb volt az örömem a megérkezéskor abban 
a reményben, hogy egy félóra maira célt érek.

Az állomáson keresni kezdtem a piros zseb
kendővel megjelölt kocsit. Alig akartam megis
merni a hatalmas torzonborz oláh parasztot. A 
keresésben egy vasúti hivatalnok volt segítségemre 
— no meg a francia nyelvtudásom, melyen minden 
valamit érő ember érteti.

Különös látvány tárult szemeim elé, amint 
inegpil a*ntoltam n kü!önÖ3 formájú hatalmas, min
den oldalról fcdell tákolmányt. A kocsi elé három 
ló volt fogva. Amint fel akarok szállni, látom, hogy 
bundákkal is fel vau szerelve — elkezdtem no
vetni az augusztusi hŐ&ég és téli bandák groteszk- 
ségén. Ajkamon fagyott azonban a mosoly, mikor 
a vasúti hivatalnok magyarázni kezdte, hogy éj
szaka igen jól fog esni. Matatom a helység nevét 
s mondom, hogy félóra múlva olt kell lennem. 
Tévedés lehet — mondja — s örülhotek, ha hol- 

! napután odaérek. Kezdtem kétségbeesni, de nem 
volt más hátra, mint folytatni az utat. Beültem 
tehát a kocsiba, mely végig siklott velem Bukarest 
utcáin.

Az impressziók most már egyátalában nem 
voltak kellemesek. Isteni verőfényes idő volt, ér
dekesen szép tájakat láttam, melyeket egész kö
zömbösen néztem meg s csak később emlékestem 
vissza szépségeikre. 10 órától 4-ig mentünk falút, 
falú után hagwa el, míg egy kis falúsi korcsma 
előtt álltunk u.eg. Sok oláh paraszt állt ott s bá
mult engem, amint a kocsis jelekkel igyekezett 
megmagyarázni, hogy egyem. Jókora sejlot és ke
nyeret kaptam be, miután leszállnl nem volt ked

vem. Kissé (lhúztam számat a különös és azárne 
ennivaló láttára. No, ilyen ebédet sem elUm éle
lemben. Ebédnek lehet mondani, mert eddig csak 
a még otthon kapott rengeteg sütemény, cukor ée 
nyalánkságokat élveztem. Siettettem a kocsist, mire 
nagy keservesen elfoglalta helyét a ismét mentünk.

Gondolataim messze éa sokfelé kalandoztak. 
Egyezerre azon vettem észre magam, hogy az éj
szaka rémként ereszkedik reánk. Ismét megállónk 
egy kis korcsma előtt. Integetek a kocsisnak, hogy 
csak menjünk tovább, de ez rám sem hallgat és 
kezdi kifogni a lovakat. Oltmaiadtam a kocáin, s 
hol hideg, hol forrósig futott végig tagjaimon a 
halálos félelemtől. Vártam, hogy melyik pillanat
ban ülnek agyon.

Bár sokat próbáltam életemben, mégis ez 
volt életem legkeservesebb éjszakája. Égető lázban 
— sírással (öltöttem az éjjelt, melynek azt hittem, 
már soha, de soha sem fog vége szakadni. Egy 
örökkévalóság ulán derengeni kezdett. Sőtétpiioe 
palástban előbnjt a Nap. Gyönyörködtem ebben 
az új csodaszép látványban. Most láttam életem
ben először a Nép felkeltél. Kezdtem megint re
mélni, hogy talán mégis csak eljntok egyezer a 
Bukaresttől félórányira fekvő helységbe! Azon em
berek iránt pedig, kik azt merték Írni, óriási bi
zalmatlanságot éa haragot éreztem.

Rövid idő mnlva előbnjt ez éo emberem, 
kitől már valósággal rettegtem s jó ideig tartó 
készülődés után folytattak útonkat Mentünk, men
tünk megint megszakítás nélkül délig. A tájak,
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lehel e bejön segíteni. A segítség pedig múl- 
hatatlanul szükséges, annál is inkább, mert 
jelenlegi gasdasági helysetünk a szüKségte- 
len drágítás fényüsését nem engedi meg. 
Azonkívül gondolnunk kell a jövű aratás 
utáni időszakra is, akár lesz addig béke, 
akár nem, mert még béke esetén sem szá
míthatunk arra, hogy gazdasági viszonyaink 
egy csapásra megjavuljanak.

A legelső feladat: a lánckereskedőkel 
éi a velők összeköttetésben állókat mükö- 
désök szinteréről lehetőleg eltávolítani, ami 
—  megengedjük —  nem könnyű feladat 
Az állam azonban a háború alatt féken 
tudta tartani a politika.!^ mesbizhatlan 
elemeket, miért ne volna képes a gazdasá
gilag kártékony elemekkel is hason óképpen 
eljárni?

Első sorban ellenőrizni kellene, hogy 
ezek az elemek, kiknek legnagyobb részét 
a hatóságok ismerik, nem hívhatók é be ka
tonai szolgálatra? Mert sok közülük azon 
a címen kapott felmentést, hogy hadcereg- 
szállítók. Kétségtelen, hogy a tiszták felül
vizsgálásának eredménye két »ráuyban is 
üdvös volna: a hadsereg több katonához 
jutna és —  ami a fő —  a fogyasztóközön
ség megszabadulna kiszipolyozóitól. De hogy 
minél több ilyen jeles férfiútól szabaduljunk, 
a kevésbé alkalmatokat is be kellene ren
delni front mögötli szolgálattételre. Azokat 
pedig, kiket sem a harctéren, sem az or- 
sságban katonai szolgálatra használni nem 
lehet, nyilván kellene tartani, akár az inter
náltakat, hogy semmilyen módon se játaz- 
hassák ki a törvényeket.

Csak ha már igy rendet teremtettünk, 
remélhetjük, bogy az újabb hatósági intéz
kedéseknek meglesz a kivánt foganatja.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Kitüntetés, őfelsége a király Vrant- 
sits Károly őrnagynak, néhai Vrantsits Ká 
roly járási főszolgabíró fiának, a Ferenc Jó- 
zsef rend lovagkeresztjét a hadiékítménnyel 
adományozta.

—  Nyugalomban. Árvay Lajos várme
gyei alispánt és dr. Zarka Zsigmood vine-

gyei árvaszéki elnököt Zalavármegye tör- 
vényh&lórágának február 12-én megtartott 
közgyűlésén, saját kérésükre, nyugalomba 
helyeztek. Mindkét tisztviselő legrégibb tiszt
viselője volt Zilavármegyének * így érthető 
volt a bizottsági gyűlés iránt való érdek ő* 
dée, melyen a kél tisztviselő nyugdíjaztad 
sál tárgyalták. Árvay Lajos alispán elhatá
rozását sajnálattal vette tudomásul a köz
gyűlés és Malatinszky biz. tag indítványára, 
melynek során Árvay Lajos érdemeit felso
rolta, jegyzőkönyvileg megörökítette Árvay 
alispán munkásságát s érdemeit, melyeket 
a vármegye adminisztrálása körül szerzett. 
Árvay Lajos a közgyűlés napján vonult 
nyugalomba s hivatalát nyomban Kólóm 
schlag tíeia lőiegyzönek adu ál, aki a vár
megye ügyeit a közgyűlés napjáig ideiglene
sen vezetni fogja. Az alispáni állást május 
havában tölli Ьэ a vármegyei bizottsági gyű 
lés. A választás iránt máris megindultak a 
mozgalmak. Az előtérbon természetesen Kol 
benschlag Béla főjegyző áll, aki nagy nép 
szerűségénél fogva biztos kilátásokkal veszi 
fel a küzdelmet az állásért. A Csáktornyái 
járás közönsége fokozott érdeklődéssel tekint 
a választás kimenetele elé, mert Kuibenbchiag 
Béla éveken át érdemes főbírája volt a já
rásnak 8 távozása óta Í9 nagy népszerűség
nek örvend a járásban és Muraközben min
denfelé, ahol természetesen Kolbenschlagol 
szerelnék látni Árvay Lajos örökében.

—  Háborúi kitüntetés. A király a há 
borúban az egészségügyi segédszolgálat te
rén kifejtett kitűnő é9 önfeláldozó tevékeny
sége elismeréséül Slőger (Funkenstein) Va
léria önkéntes ápolónőnek az ezüst érdem
keresztet adományozta

—  Eljegyzés. Pálics Tamás patkolómes- 
tér Eszékről, eljegyezte özv. Vidovics Pálnét 
Csáktornyán.

—  Köszönetnyilvánítás. Főtiszt. Bos
nian Róbert helybeli h. plébános or a Csák
tornyái m. kir. áll. elemi népiskola szegény 
tanolói számára szükséges téli ruha beszer
zésére 100, tek. Szilágyi Dezső járási főbíró 
ur pedig téli lábbeliek beszerzésére 100 K-t 
volt szives adományozni. Amikor a fenti 
nemesszívü adakozóknak adományait a nyil
vánosság terére hozom, egyúttal fogadják sze

gény tanulóink irányában tanusftolt jószívű
ségükért úgy a tanítótestület, mint a felru
házottak nevében a leghálásabb köszönetét. 
A Mindenható áldása és oltalma kísérje ne
mes létekből sugall cselekedetüket. Csáktor
nya. 1917. február hó 15 én. Potyák Mátyás 
áll. el. isk. igazgató.

—  Felülfizetés. A február 4-én megtar
tott tombolaeatélyen a következő felülfizeté- 
ьек történtek: dr. I90Ó Viktor (30 K): Hern- 
stein Jenő (Budapest), özv. dr. Krasovetz 
Ignácné, Morandini Roman, Morandini Bálin!, 
Daubachy sz. Oíegovió báróné, Fodróczy Al
bert, özv. Murai Róberlné, özv Tomka 
Györgyni* (20 K); dr. Hajós Ferenc (19); 
P ihő Jenő (18); Rosenberg Lejos (15); Pa- 
taky Káhnánuc (12); Tóth Ietván, Boleratzky 
Gyuláné, Grész Ernőné, Benedikt Béláné, 
Antauer btván (Alsódomboni), Bencsak Stana, 
Weidz Edéue, dr Haksch Ferencné, Scheffer 
EMa, Mózes Barnát, Löbl Rezső, Scheffer 
Andor, Kraschovetz Adolf, Neumann Vilmos, 
Zoór Dénes né, H *il»g József, Szilágyi Dez-Ö, 
Pátkai Jáfeó. Wollák Rezső, Heísscnberger 
Fereocné, Nuzsy Stefánia, öz\. Scharmatzné 
(10); Kun Lajos tábori lelkész, Bayer Ferenc, 
Rosenberg Lajos (9); Hoffmann Ignác, Mayer 
Károly, Heitzler Adolf, Hajas József (8); 
Zrínyi Károly, Sárosi Istvánná, Mayer Her
man (7); Dénes Béla, Hódosy Vilmos, Strasser 
Jakab, Bezerédy nővérek, Tárnay Mihály (6); 
Brauner Lajoe, Székely Vilmos, Wagner Ce
cilia, dr. Viola Vilmos, Schubert Béla, Pollák 
Janka, Dobsa Kálmán (Muraszentmárton), 
Tömör Boldizsár, Bencsák Emma, Pecsoroik 
Oltóné, Binder Károlyné (5); Masztnak Jó
zsef, Stern nővérek (Muraszentkereezt), Mei- 
der Bernát, Rosenfeld Giselle, Naula főhad
nagy, Reiter Lajos, Rosenberg Rikárd, dr. 
Pőcze főhadnagy, Hetényi, Böröcsky, Scbefler 
Rezsőné (4); Hruska Nándor, Plichla Etta, 
Martinc^evics Juices, Bolgár Benő, Kelemen 
Béláné, Tóth Dezső, Szeiverth Antal (Belica), 
MarirovicsFerenc(Drávavásárhely) 3 ;Hirsch- 
9ohn Ernőné, Graner Miksáné, Dénes Ferenc, 
Nyíri Samu, Weíez Sándor, Horváth József 
főhadnagy, Rosenfeld Jakab, tvac9ics Ignác. 
Herzer Izidor, Heinrich Dávid. Graner Béla, 
özv. Wettendorfer Dávidné, Hüli Cilii (2): 
Gogl Mariska (Zrínyifalva), Bertin Ágostonná,

mintha ugyanazok lettek volna, mint a tegnapiak. 
A türelmem már fogytán volt és kezdtem unni 
az egész utazást. Megint azon vettem észre magam, 
hogy kocsma előtt állónk. Itt valamivel tisztes
ségesebb ebédet kaptam a tegnapinál, bár ehez 
aem volt valami sok étvágyam. Ugyanazon falúban 
behajtattam a postára s miután ezek az emberek 
elég kedveseknek látszottak, leadtam nagy keser
vesen a panaszomat mindenre és mindenkire. 
Megvigasztaltak, hogy nagyon jó emberekhez ke
rülök s ha jól megyünk, késő estére ott leszünk. 
A postahivatalnok kikisért — felesége ellátott még 
úlravalóval is. A férfi óriási lármát csapott, úgy 
látszik szidta a kocsist, amiből persze egy szót 
sem értettem. A kiabálásból és arczkifejezésből 
következtettem. Sok köszönettel távoztam s a lecke 
után a kocsis alaposan hajtott és bár éjjelre haj
lott az idő, még sem tért be sehová sem.

Egy órakor egy villaszerűén épített, gyönyö
rű parkkal körülvett és villannyal kivilágított házba 
fordultunk be. — Megérkeztünk. Robinson sem 
örülhetett jobban, mikor szárasföldet ért, mint én 
most. — Esek as emberek, agy látszik, tudták, hogy 
mikorra érkezhetem meg, mert vártak. Az előszo
bában mind jöttek elém. A szép fiatal asszony 
valödi párisi toaletben — az ura nemzeti viselet
ben. — Furcsán néztek ki igy egymás mellett. 
A nagyobbik tanítványom, 14 éves leányka, tudóit 
kissé magyarul, de a kisebb, a fia, egy szót s°m 
tudott. Az apjuk magyar volt — az oláh öltözet
ben is. Magyarországba akart költözni s ezért ta

níttatta gyermekeit magyarul. Franciául mind jól 
beszéltek persze.

Bekísértek, beszéltek hozzám, de én a halá
los fáradtságtól és láztól semmit sem értettem. 
Jól esett ágyba hujuora s 4 napig nem volt erőm 
felkelni. A láz alaposan leszedett lábamról. Még 
jó pár nap tellett el, mire visszatért régi erőm s 
régi kedélyem.

Mikor már azt hittem, kissé megszoktam (ké
sőbb jöttem rá, hogy egyáltalában nem tudtam ott 
megszokni), kezdtem megfigyeléseket tenni. Érdekes 
volt minden. Az asszonnyal alig lehetett beszélni. 
Bevonult az ő török módra berendezett szobájába 
s selyempongyoláiban naphosszat heverészett a 
rengeteg párnahalmazban. Étkezésnél is mindig 
félig fekve ült. A gyermekekkel becsavarogtam a 
szép vidéket, megnéztem a fa felmunkálását e 
egyszer bejártam az egész lakást.

A belső szobák pompás berendezését, fényét 
már ismertem — kiváncsi voltam a többire is és 
főleg a konyhára, honnan a különös és minden 
változatosságnélküli ételek kerültek be. Egy pisz
kos, csúnya oláh ember állt a parázsra állított 
rostélyok előtt 8 a besózott és bor sóz ott marha- 
hússzeleteket sütötte. Ez került nap-nap után az 
asztalra délben és este. A saját levében sült hús 
egész jó volt frissen, csak ha 10 percig állott, él
vezhetetlen lett. Készítettek forró mézbe szórt dió
ból, márványlapon nagy darabokra vagdalt— ma
gara sem tudom — mifélét. Ebből rengeteget csi
náltak s akár egész nap ehettük. A legjobbak

azonban a Bukarestből folyton érkező cukrászsü
temények voltak — szintén kirakva egész napi 
nyalakodásra.

Az éjjeleim borzalmasak voltuk abban az 
időben, mintha üldözési mániában szenvedtem 
volna, folyton attól féltem, hogy agyonütnek. Az 
idő mindamellett elég gyorsan telt, sok do'gom 
volt a gyermekekkel is — sokszor voltak vendé
gek. — Igen előkelő vendégek jártak, herceg is 
akadt köztük s mindig nemzeti viseletben.

A leánykát összevont vizsgára készítettem 
elő s mind nagyobb és nagyobb borzalommal 
gondoltam arra, hogy júniusig itt maradjak. — 
Egy éjjel mentőgondolatom támadt s másnap 
mindjárt meg is mondtam a szülőknek, hogy vizs
gáztassuk le februárban a kislányt az egyik osz
tály ról és akkor sokkal könnyebb lesz később a 
tanolás. Persze belenyugodtak s én alaposan hoz
záláttam a fiúhoz is, hogy őt is levizsgáztathassam 
s aztán nyugodt lelkiismerettel mehessek tovább. 
Szamárság volt tőlem, mert minden elődöm két 
hét után ment vissza, de engem már igy neveltek.

Ezen idő közben egy napon Konstantinápoly- 
ba utaztunk, az asszony nővérének látogatására, 
mely út Bzintén maradandó emlék számomra. fcla- 
ga az utazás Í9 nagyon érdekes és szép volt. Ko
csin mentünk végig a török városnak, számomra 
különös ufóé in. Néztem a szép bazárokat és a 
kesken y rnagna házakat, míg egyezer megálltunk 
ОДУ nagyon maga8 ház előtt. Csigalépcső vezetett 
fel az egymás tetején '-rob&kba. Az egyik
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Kruspér falván, Jurieice hadnagy, ö*v. Vil
lányi Ambrusné, Jeaioa hadnagy, Straaeber 
ger (Varaed), Deutsch (Varasd), Berlin Ágos
ton, Hábel Kálmánná, dr. Heilig törzsorvos, 
Apfel Kálmán, Fischer Lijoa, Koblenzer, Fi
scher, Proslenik Gusstáv, Peitl Józsefné, K lí
mán Pálnó, dr. Klein orvos, if]. Dobosi Elek, 
Zrínyi Aladár hadnagy, Farkas hadnagy, 
Scheiber Mór, Mayer Lajos, Neufeld Lajos, 
Slöger Béla, Weisz Béla, Somján, Weinber
ger, Taussig Oszkár, Pollák Izidor, Deutsch, 
Friedrich, Wolf, Kohn, Stein Bertold (1 К)

—  Eladi mének. A vármegyei Gazda
sági Egyesület a napokban 12 db. belgiumi 
mént kap eladásra. A mének eladási idejét 
a Gazdasági Egyesület idejében közhírré (eszi.

—  Adomány. Busman Róbert zárdafő 
nők a Csáktornyái szegények tűzifája beszer
zésére 100 К-t adományozott, melyért az 
elöljáróság hálás köszönetét fejezi ki.

—  Szerencsétlenség. E bélen kedden 
a Csáktornyái déli vasúti pályaudvaron sze
rencsétlenség történt. Tolatás közben Hoz 
mecz József 32 éves napszámos a kocsi 
hágcsójáról lecsúszott s a vonat kerekei alá 
került. Hozmecz a szenvedett sérülések kö
vetkeztében meghall. Csütörtökön temették 
el. Felesége s gyermekei siratják.

—  Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái 
ifjúság által rendezett jótékonycélu kabaré
nak Rosmano Róbert, helybeli zárdaíőnök 
50 K, Hirschler Emil 6 K, Fischer Albert 
(olasz harctér) 5 К t adományozott. Mint 
rendesen, úgy most is- áldozatkészségükről 
tettek tanúságot: a Csáktornyái Villanytelep 
Rt., Lobi Mór, Neumann Vilmos, akik 
ingyen világítás, díszletek díjmentes kölcsön
zése által lehetővé telték, hogy & kiadások 
a minimumra redukálódtak, tehát nagyobb 
Összeget juttathattunk az árváknak. Pollák 
Gyula zongoráját bocsátotta rendelkezi 
sünkre. Fentnevezett uraknak hálás köszö
netét mond, —  az árvák, özvegyek névé 
ben —  a Rendezőség.

—  Színi előadás. A Csáktornyái polg. 
isk. leányinternátus növendékei ma és hol
nap a helybeli Nőegylet javára az inlerná- 
tus helyiségében jótékonycélú szinielőadást 
rendeznek. A mai előadás m űsora: A tün
dérek játéka (háborús színjáték 1 felvonás

szobából, kezében nagy csihukknl, egy török férG 
lépett ki s utána egy lefátyolozott asszony. A szo
kásos meghajlással köszöntek s egy hajszálon múlt, 
hogy el nem nevettem magam. Az asszony pár 
szót szólt rokonaihoz s aztán visszavonult a tarka 
9elyempárnúkkal teli szobájába. Lent voltak a fo
gadószobák, feljebb a hálószobák s a ház legtete
jén a konyha. A háremet, sajnos, nem láttam, pe
dig ez is érdekelt volna

Nem sokáig maradtunk otthon, elmentünk az 
»Aranyszarvhoz« — megnéztük az Aja Szófia me
csetet, я bazárokat e megfigyeltem az egész utcai 
életet. Az idő valósággal repült, még pár napig is 
szívesen maradtam volna, de este már utaztunk 
viasza.

Kettős erővel feküdtem neki a tanításnak s 
sikerült î  februárra előkészíteni a gyermekeket. 
Gyergyószeutmiklósra készültünk. Ismét megren
delték azt a borzalmas kocsit, melyen jöttem s 
amely nem ment kevesebbért, mint 300 frankért. 
Az eg'sz család jött s óriási pakkolás, készülődés 
előzte meg az elmenés előtti napokat. Bizony én 
sem voltam rest összes holmimat összecsomagolni. 
Nehezen, szinte visszafojtott lélegzettel vártam a 
megváltás, a megszabadulás óráját, miként a meg
haltak lelkei Charon hajóját.

Amint elérkezett a várva várt nap, kezdtem 
vidámabb lenni, mint ottlétem alatt egyszer sem. 
A kocsi tele volt kofferekkel — benn is, a kocsis 
mellett is, de még a kocsi tetejére is került. —

bau), Kinek vau iga*a? (dialog) a Villáaayné 
villájában (vígjáték 1 felvonásban). A hol
napi előadás során a mai vígjáték helyett 
a »Dalos konyha« 1 fel voltos vígjáték 
adatik elő. A szereplők: Andrem Mariska, 
Rittern Margit, Belső Erz3i, Besnyák Ella, 
Beenyák Erzsiké, Bremer Ilike, Breiner Sa
rolta, Biró Lónké, Choma Ilonka, Csizmadia 
Gizella, Esler Olga, Fekete Sárika, Frommer 
Málvin, Fleiner Olga, Fekete Sarolta, Franki 
Rózsi, Gacsár Margit, Gálos Gizella, Hollós 
Margit, Htrschsohn Bianka, Heinrich Sárika, 
Hirschl Olga, Kohn E'za, Kraschovetz Anna, 
Krajnyák Vera, Kohn Ibolyka, Müuich Ilonka, 
Molnár Év», Meszarics Anna, Németh Jolán, 
Oravecz Vera, Rákóczi Tériké, Simoncsics 
Sárika, Schwirz Sárika, Spiegel Margit, Stern 
Juliska, Tarr Piroska, Tiszay Mariska, Wlas- 
sics Juliska és Györgyi. A zongorakiséretet 
Kramarits Erzsiké szolgáltatja. Kezdete este 
pont 0 órakor Belépti díj személyenkint 1 
korona A fe'ülfizetések hirtapilag nyugtáz- 
latnak.

—  Köszönetnyilvánítás. Rosman Róbert 
zárdaíőnök a helybeli kér. nőegylet részére 
50 К t volt kegyes adományozni, miért is 
fogadja ez utón az elnökség színes köszönetét.

j — Állandó mozi. A Rákóczi utcai állan
dó mozgó színházban a mai előadások mű 
sorának fődarabja »A gyónás szentsége« 
dráma négy felvonásban, melyet filmre al
kalmazott é3 rendezett Joanovice Jenó dr 
Főszereplők a darabban Joanovics Jenő dr. 
és Berky Lilli.

—  Védekezés az árvizek ellen. A bel
ügyminiszter az érdekelt törvényhatóságok
hoz rendeletét intézett az árvizek ellen való 
védekezés tárgyában.»A rendelet felhívja a 
törvényhatóságokat, hogy fokozott éberség
gel őrködjenek a gálák és védművek felett. 
Szükség esetén az alispán katonai erők ki
rendelését is kérheti.

— Nemzetközi halottezáliitásí iroda Bu
dapest, VI. Andrássy ut 11 Exhumál gyor 
san és oic-ón — Minden felvilágoaílást 
készséggel ad.

i — Csökkent a hideg. Végre valahára 
alábbhagyott a kegyetlen n;gy hideg, mely 

i annyira meggyötört mindenkit. Az utóbbi 
napokban lényegesen csökkent a hideg, mert

nappal 1 és 4, éjjel 2 ée 8 lók közölt vál
takozott. Mi es az előbbi napok derraeesfö 
farkaaordilójához képest, amikor a meteoro
lógiai állomáson, tehát sárt helyén, a hő
mérő éjjel 15, 24, 25, 2 1 'ot matatott! Re
mélhetőleg néhány nap múlva még enyhébb 
időjárás fog bekövetkeani s essel természe
tesen enyhülni fog sok szegény ember szén- 
gondja is.

—  Szabad a telefonálás. A Szerém-, 
Pozsega- ée Verőczevármegyei telefonháló
zatot belekapcsolták a magyarországi tele
fonforgalomba Eszerint e három horvátor
szági megművel a telefonósszekölleléb újból 
megnyitott.

—  A  felmentések revíziója. A kormány
a felmentenek újból való revideálásál ren
delte el. A háború beláthatatlan tarlama és 
egyre fokozódó hevessége szükségessé teszik, 
hogy minden egyén, aki arcvonalbeli szol
gálatra alkalmas e polgári alkalmazásában 
nem föltétlenül nélkülözhetetlen, csapatszol- 
gálatot teljesítsen. Ez késztelte a hadügymi
nisztériumot arra az elhatározásra, hogy a 
katonai és népfölkelöi szolgálat alul való 
felmentéseket, elsősorban a hadiszállítások 
révén felmenlettcket, beható revíziónak vesse 
alá. A felülvizsgálattól kerületenként egy-egy 
törzstiszt vagy tábornok elnöklete alatt álló 
vegyes bizottságok fogják teljesíteni.

—  A tüzelőanyag befuvarozása. Hiva
talosan jelentik, hogy a kereskedelemügyi 
miniszter megengedte, hogy a tüzelőanyagok 
árusítása é9 házhoz szállítása, valamint az 
ezzel szorosan összefüggő irodai munkák 
február és március havában vasárnapokon 
is az egéez napon ál, az ország egész terü
letén, végezhetők legyenek.

—  A hadiaegélyek felemelése. A kor 
mány komolyan foglalkozik a tervvel, hogy 
a Indbavonultak otthon maradt hozzátarto
zóinak a hadisegélyét felemeli, mert a béke
időkhöz viszonyított hadisegélyt a mostani 
drágasági viszonyoknak megfelelőnek nem 
tartja. A kormány már leiratot intézett a 
pénzügyigazgatóságokhoz, hogy a hadisegéiv 
ügyét tegyék beható tanulmányozás tárgyává 
és annak eredményéről sürgős jelentést te
gyenek.

Mi öten beültünk s még mindig jutott \olna pár 
embernek egész kellemes és kényelmes hely.

Bukarestig roost felényinek tetszett az út* 
mint jövetelemkor. Onnan vonattal mentünk jó 
néhány átszállással az állomásig, honnan ismét 
türhetőbb ut;ik vezetlek Gyergyószentmiklósig 8 
hol már várt reánk a mi megrakott kocsink. A 

i gleccseres út nem volt többé oly hosszú s február 
j 20 án dél felé megérkeztünk a szálloda elé.
i Az el9Ó emeleten két szobába cipelték fel a 
j rengeteg málhát. Az egyik szobában én laktam a 
kislánnyal. Persze első dolgunk az utipor lemo
sása lett volna. Becsengettem a szobalányt és 
kértem langyos vizet. Hozott, letette s soká for
golódott a szobában — nem igen akart kimenni. 
Egyszerre сэак megszólal, hogy ne haragudjak, — 
de V) már csak megkérdezi, hogy estére már ját
szunk-e ?

Mit? — kérdeztem tágranyilt szemekkel.
Egy ideig habozott, mig végre kibökte, hogy 

azt hitték, mi komédiások vagyunk. Megmagyaráz
tam neki jövetelünk célját s mikor kiment, felsé
gesen mulattam.

Másnap meg volt mindkét vizsga jó sikerrel. 
Kijelentettem, hogy nem fogok visszamenni, amiről 
hallani sem akartak. A zárdából a főesperes, ahol 
a leánykát vizsgáztattam, volt segítségemre. A zár
dába behívattak a ott tartottak egy álló hétig, 
nagyszerű ellátásban részeltetve. Minden áron azt 
akarták, hogy maradjak náluk — nagy szükség

lelt volna reám. Igen kedvesek voltak hozzám, 
mindent megmutatlak; könyvtárat, múzeumot, cel
lákat, az összes tantermeket s magasztalták az 
apácaéletet. Folyton a fej^delemasszony oldalán 
kellett lennem. Rosezúl éreztem magam itt is s 
uein akartam oly soká igénybe venni a túlzottan 
kedves vendégszeretetet.

Már magam я»т tudom, mivel távoztam, 
csak arra emlékszem, hogy igen boldogan в gyö
nyörködve néztem a vonatból a csodaszép erdélyi 
tájakat. Budapesten meg már majdnem táncoltam 
örömemben — azt hittem, aohsem látom viszont 
szép fővárosunkat.

Otthon összecsapták a kezeiket — állítólag 
ijesztően néztem ki Iuaz, hogy 11 kg.-ot fogytam 
Romániában. Azóta háttérbe szorult emlékezetem
ben s most egész világosan visszaemlékezem reá. 
Azt is tudom, hogy ma már nem fognám fel 
oly tragikusan az egész romániai utazást, mint 
pályám kezdetén.

*

Az elbeszélés után az én rendkívül kedves 
és szeretetreméltó ismerősöm vádamra tette ketéL

Könnyű neked Bandikám, de én már nagyon 
sokon mentem keresztül. Meg vagyok róla szentül 
győződve, hogy kélsnnyin is keresztül vágtam, de 
mi könnyebben elviseljük és hamarabb túltesszük 
magunkat mindenen, mint az érzékeny és flnom- 
lelkü nők.
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Boj na morju-
Amerika se nije posteno ponasala. - Mimi orsagi neéeju s Amerikom 
drzati. - Amerika nemre svoju vojsku vu Europa poslati. - Vnogo ve- 
likih ladjah su nemei vre prvi den prevrtali. - Vu Ameriki zivuei 
nemiki i nasi domorodei za mir delaju. - Nemei i mi smo sigurni, da

i na morju prevladamo nase neprijatelje.

W S iO Ü M fl l l f l  h ő f l l f l t t  M f f a ?  vu tabor pustili, ar on . m>íu i preslabu й ni bk u pzéli i d ok on ía li. da budu za sve- 
/  I  ¥ IMI VVJUVIH JWIJH • vojsku  im bjii. pák íz Arneriko nije ifioCi voj job o i m r dо !a Ii.

(M .  J .) Javili sm o denes ti jeden , da D!^ vo V,J ^ u r o p u  dopeijtil,. Л тег 'каиькн  j [ )a b id u  na$i Cifatolji znali, da si je
во am erikanci erdili zhog toga, da je  nem  m orska vojsk a  je  jaka, aii proti lom u 3e | Xem ^ka p m n is l .h ,  kaj je  v fin ila  i da bu
Sk a i na$a vlada cé lom u  evétu na znanje nem Ska p od v od u a  ladjeua yojbka joő jakSd|ija m orj U tabor dobila , к tom u je  doeta to
data, da eve m orske ladje, kője se budu da n ePustl am erikanske vojsk e ladje do e u - ] v p iinpt Vz-ti. da ^em ftka v n og o  stotin, ili 
pram a Eogliji, F rancuzkoj, ili T aljanskoj roPe )8kib roorjeh. ím orli vn ego jezer p o d v n d iih  I a d j я h ima.
priblifavale, bude p otcoa ti dala. Proli naSoj dr2avi juä nije A m erika ! Kuh ко j h  ima, to neem e n igdo znati. Neni-

A m erikaoce osobito  vu prvom  redu za- ' zre^la neprijateljslvo. Morti niti nebude. Kak|£ka 40 j0 pripravljala  na m orsk i boj. Da niti 
nim a to, ar su 9i pni etrahovito veliku svotu ^ l,de gode.r Io je istina, da si j*? nem lka |m j nesm o ruke vn йер deli, to je  istina, 
penez skup zharsCili в lem , da su m uni pák sir.o si i mi stoput prem isM i|aP prno 8e \ m j pripravljali к tóm ű, ako bu
ciju  delali i podiljali naSim neprijateljem , Predi как sm o 'zrekb, da ?.bog e c m fnfi-j fpeb * f bu dem o i пн m ir jn  pokazali naáo 
pák izvan toga jim  i  v e ia  vozili. A ko to keáegá m.ra. bu dem o naS'in n ep n ja le ljrm  |<^яке neprijateljem . koji neCeju m ir sklopiti 
nebi am prikanci vCinili. nego kakti narod, âm na n o^e vЧ̂я*,, *^ude jih na jbolje j'g  uam i.
koj я oik im  nije vu nepriiateljekim  stalilu , bo le lo  i lo na n10^ ”  i Na stilioi zem lji niti vu p ro liim  tijednu
bi poöteno ee p ooa la l, pák niti jed oog a  v o - ^  вш о p o3odih пн!е n ep r .,s ín je , t o j nÍBII bile znam enite bilke, ar № Serfgi zbog 
jujuCega oreaga neb. pom agal, da jim  ti- yre p ozu aU m ore ar u ovm e nalih nép- VPliu 8nega npmpejll g b »ti. Pr pravlja ju  
v e ti ,  pák m um c-jn  p o c ija , b. vre z d a v o ja  n ja te ljcv  etrahov.lo  larm aju ah s ,  n a ,d e ,u ;pe nefli 4 n ep riiatoli^ki leregi. da laki, как 
konec bil tábora. Ar n.ti englez, niti fran ■ tekyc k0 ,e p n p ozn a .u  da budu vu v e l ,k u ;pe ^  reztaJ; büdl) o p e , poCeU n a v«ie  je- 
CQI: п е т а  vu sv o jo j d om o- neprüiku dód,., ako u eb u d o  т и ш е  jo i j den proli d rn g om n . A li m oguCe ie i to. da
V.U1 d ost« fabrike za  m u n ic ju  deleli. S am o v e i*  .z tadnh orsagov, na m or-u  seh. p r H budu naSi n ep rij, te lji jpak previH|jt da nas 
Nemflka, pa m. netrebam o n .kakve pom odi vakal. m ogl,. nem reju  preobladRtj j t0 0 ^ Ы1о onda, ako
o a  aragin orsagov 1 n aroaov , ar si sam i Oni orsagi, Icon su m jed n od ra n i, su vre budu j na moriU b iti 
m orem o doeta puSkinoga praha, kuglje, puSke, izrekb, da nebudu »v o je  m orske lnd)e na
Stuke i drugoga o ru lja  napraviti jv od u  puslth. ьг neCeju, da bi jih nerndke |i m orJu budu pak sigurno bib. To-

V e id »  ее am prikanci srdiiu da um  i e ' nflSs p od v od n e  ladie prevrlaie. <'uti' u neprM «W ji neiräku peslnicn .
о е т Ш « » ?  I r  Prv, een . «da  je  n en ^ ka , pak D. ta | l  "  PT ' * H
ak o bi koja  ladja ee na m orjo  pribliZavala v l»d a  izrekla, da ndiakk-e m orake ladje n e - , пК7г1Ял;|. О апЫ т , , „ ; т № 
bregov naSih neprijateliah, neniske i naSe bude pustila vu n epn ju leljake oraage, s u ! " ^ r w  
p odm orjem  pl vajuCe ladje budu je  prevrtale. nemflke p od v od oe  Indje prevrtale Florim an, • ‘ ' , . ' e 5 a 3 / a

P red sed n ik a m erik a n sk ih oresg ov jea v im  GaW ealon. B itort, Varlai. Solvai, Port Aede- '* . ' l " 8 ST . T . .  ? * • '  а ”1 Í ° V  
eoropejek im  vladam  p ism o poslel i p o z v a l j13*̂ » Lavestue, Arra zvanu vel*ke engfezke f .a ] л ,P, V *! j ez(*f
jih, da bi в n em com , pak s nem i vu n e p r i-J a^ ie» n;* dalje R esolut Gsrnet Hill i Zerera ?Pe * rcen 0V n '°^  a v o z ' 1 
ja teljstvo stupil pak da bi я nruftjem nava- zvnne ruake vel.ke ladje, S ilvia zvanu fran | Na n ov o  su opet glasi doSli, da izvan 
lili па nem ee. pa na пае. Ali am erikan 9k e ! c uzku ladju, <z u m  toga vise n orv eg sk ih ,jond l orsagov, koii an s nam i vu neprijatelj- 
d rta v e  bu se vkanile. jdansk ih  i Svedskih ladfab, koje su na m orju  ; Rkim niti jeden orsag n fde  s Am e-

Svajcarska, H ollendska, Svedska, D a n - 'naSIe* ' jriknm  drfcali, nego iz daleka i na dalje rnim o
ska, Spanjoleka i drugi orsagi su takov o d - ! Vu Francuzkuj je  vre poznati rnoCi, | ß^dati ovu  veliku borbu . 
g ov or  dali am erikanskom u predsedniku. d a !^ a i znarnenuje, ako m orske iadje nevupaju  N^inovefli glasi javiju . da su neSi voj- 
oni neCeju s nem com  i я п а т  te bora. Pro-1 ^ njim  ili, ar oni vu sv o jem  orsagu nem aju niki 10 ga febrnara pri G örcu  navalili na
teSteraju proti tom u, da jim  prepreCimo aló- j lappra, iz tudjih ovaagov pak nem reju do U ljane, рнк su vise, kak 7 0 0  v o jn ik ov  i 10
bodnu voÉnju na m orju , ali zato ipak v u i VHÄatl- N* vnoairn «e ljezn .cam  je voSnjn maSinastih odzeli.
miru h o ie ju  ostati. i poetavljena, vr.ogi v^raSi su vu km ci. vno,ze n , Ä , , , . . . .

A m enkanska vlada je я N e m z ő m  od- fabrike etopju, ar nem aju lapora. Vu Ita ü ji: n em rov  tn " ed o P4da m orski hoj
rn .h  vu neprijateljik i polo*ai atupda. ali ie joä  gorje. i ' 1,“  “  d l  ' e lc d e," * " f
be* toga, da bi evője  n ep riia td js lv o  s  o r a *  Vu Апи-r k i je  v n og o  nem e .v m ag a tabor n e m r e ^ u r a  акгант |>2к*нГ"  ч*
jem  hotela katali. lő je d , da bi ae vu  tabor reh i horvatov. koji eu fam oen j. drM vIjani ! aUm V a e «  d d * ’ k ,k  d o  ,uliU>a’ ’
pustila. Am erikanci nili so nem reju  a narai|Vu vise n iéd ih  fcu se ov i vu vel koj vn o  ,

Л Л А 1У , teCaj.__________________ C sáktornya, u » n .  it t -g »  leoruara. «•
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G o s p a  Julianna. *elja gospodarice, mlade liepe udovice JoliIbilo  oabttfnoet; Wio ptam a, Ык> nraiHka.
•one, aajedno aa njeaiolm ljubovnikom, nft- Vi ste mi юЬЦ ро pievali, aH vi ste umi- 

Faétneka nőé godine 1631 je iftla evő* ekim slehka i pokvsrenim mladitem, sa ко- etno pievali. Ja vám anda ovim ponim pe- 
jemu koncu. Cirkve i kapelice atarodrevnog |ega je cieii evict anal, da oáiva ojexinn barom naidravljam i molim, *da ao odkri- 
biekupskog varaga Paderborn eu véé poboi- grieflnn ljubav i nagnntje te iá  kojim nje- jeto tko ate, da soam, koga imam arcén 
n»ei od é érdesei vuroe poboánoati oslavili, sino erdce straatveno tuée, malo drugCije, poadravUif«
le во »ей ozbiljni gradjani, ili duma aa obi- uego li je tuklo аа njezinim pokojoim ala- ,  if 8r8dine pi„ aCth 8lapj ouy.
1е1,° ee^el' k ^  dwvolienoR nap.tka Hí pák r.m mákom, ciji bogati imetak ju ja oa da- ь . 0D8 M gMpoJ ,  j ull8Iin, doboto nrt- 
veé pod popionom lekali. I о ulicah je f .  naSn,u vibiuu uzdigel. ,oni| digoe ruka u vi8 , r88krlje ei Hc8>
Sénska Unna aaniemela aamo pred otmie Vei se ja kaaalo, umietno izradjene a Ona uaklikom zaőudjeoja i atraba ae trgoe 
nőm kueom make bogaié mlade udovice kupociena ura, nad kanapeom vistőe, pri- natrag; ooa pom a ovo Ijobko lice, kője Je 
je joä kivot viadal. Та mlada udovica je heno priblikilo onoj úri, koja navieSla, da proavietleno avietloatju proroka: to je jeiu- 
btla gospa Julianna. Velika vrata iz umiet je koricma zapoCela, ali se za lo  nije nitko iteki pater Frlderik Spee, koj je aa novici- 
noga gladkoga c gla sazidana, bila au Sírom u sáli briuil, od samog razuzdanog veselja jQöi evojega klofltra evő u glubo dóba nőéi 
odprta, a svietlost bezbrojnih svieéah, kője nije imái nitko vremena к tomu. »Srctnomu doSel, za da ovde griefluu zabava bogate 
su po aalah í hodmc.h sunftanu svietlost netute ura,* tako ai je mialila goapa Juli- udovice i njezinih moktidah nmemirava i 
razproatirale, h tale au svoje av;etle trake anna, a flnjom i njezino razkalaSeoo dru2 njezin bolji diel za b)a2enstvo po mogué-
na vubcu i p jac, na kojega vuglu je stala tVo. Kikti potok je aamo leklo ono najfínije nosti apaai.
la goape Johanne kuéa. vjn0i a pivniéar je bag ov Ыр metnul og- D . . . ялвлв

Bivfta kői bogatoga Irgovca, na nago- romnj sreberoi vrő, pun kadeCeg ae prcfi- . .. Pak _dok goap* ’Ju)‘ann* M  nije mogla
varanje svoj.h za blagom i őasijum pohlep n0g vina i fino bruSeue őafle na etol pred r,eCl zm oil’ z»tr“ benlaju odzdola ua novo 
nili rodileljah, da!a je ruku niekomu stari g0ste, jz kojih su hoteli gosti kute gazda- P0£aune moCn,J® "*8 ° Pr,J® ,aon  dr°8 | 
emu bogalomu gradjaninu, koj je imái puné rjCj na *dravlje napiti, kad se kroz na pol verzu9 p,e8me P°kore i zalozti. 
ladice ziata te se je dnjim vienCala. Njezin odprti obiok, iz túrna bli2aje katbedrate za- Gospa Juliana je aamo prebledela, ona 
mu2 je za kratko vrieme umro, a tako i ^uje dvanajst ndarcah hamra po zvonu, a bi hotela govorili, ustall, ali jesik i kotrigi 
njezin» rodiielji. Obodvijuh je bila ona je onH skupociena ura u sobi nad kanapeom tiela su zauzeti. DrhCnéom rakom brifle ei 
dina nasliednica, te se je na táj naéin ime- j0 takaj javljala, da je pol nőéi i da nas- mrzli inoj s éela, gosti zure a puné peha- 
tek к imetku prelejal i tako je ona postala tupa növi dán, kada najme c*rkva katoliéka re, a piti im je xabeglo. Eto, na jedan к rat 
bogata mlada udov ca. evakoga opominja, da se sieti, da je iz praha skoéi sa eedala on zlehka mladié, on nsme

I ovak ie onda njezina otmiena kué* \ da ée opet biti prahom. oStro nabrjfleni no2 a ruke, etavi ее pred
na pijecu u Paderbornu postala steCiöte ve- j Dlll 9]aqajt ^ed glasom zvonovah, Palra * kavikne: »Zakaj buniS nedű eveéa-
seloga, za zabavami 2eljnoga i za rázná ti- jj0jj gad^ \% avih cirkvah i kloStrov javltaju ^ crni gavran tvojim beéanjem? Tko
elesoa u*ivsnja pohlepooga druítva, koji su pepe|njcu euja ae duboko-ozbiljni muiki vas »e ,val eimo павп 8°aPu P,a®l?  Mi 
se svi mladoj udovici Juliaoni klánjait i g|a80Vj j tyeo possnnah (|edoa tel« trom- obsloíavzm o faflenka, pak makar do tótra, 
njoj udvarai;, как to i danas biva dók —  beta) onom 0 íbiljnosliu, kojom je to samo kaí na na* ePad*ju d A w B * No-
daiei moguCe na pepslnxu. Glas pozaune sa muí- domov ® vaä 1 Um

Mlada udovica je u svoioj gostoljubi- kimj gUeovj 3„ pribii2avaju eve bliie i bli2e poaipavajte poboíue papolom. Mart van.
voi ku ő , pn lie  kratke korole za inu2om, veselja. Vrő idu kroz sírom otvorena vám, ili íuvajte sa vkSemi pies-
2 vela u najveőih zibavah Oaa je bila, nuz ve)jka yraU u bodoiki pak onda po tepihi roami 0 8mrli nam ovde veselja kvaritil.. .« 
gredoo rekue, plemsnitoga srdci i dobrelp3kritjmi 9irokjmj etubami gore( iZraven u Рак как je eupijan oSlrim noíom u 
ő id :  o n 4 je síromakora dielda obiina al̂ |̂8red;na vese,ogadru«va. —  VikaCom izpadnu ráki na patra Spee a navalil, digne ovaj
mattva; om  n je b la Skrti, ako je bdopot iod 09llpnenja rune CaSe iz ruk; a smiejuCe raku u via i véli mirno: »Stoj! Niti korák
rebao cirkvu ili kloSlra podup rat; ona p o jee drngtvo z,tihne как negda Belsazarovo daljo! Ti т е  ЬойеЗ smrlju atraSili? A jeli
s.'ojih slug'h nzvsiljala vino i jestvme ai-! raZvUZdano druítvo u babylonskoj krelyev- *naS, как je blizu tvoj konac?* —  I not, 
ra n »sk in beíeínikom u varasa; — ali ouz gkoj ka(i su snazili na stieni pisajuCu —  u lom h:pu padne miljeoik goepe Joli-
svn njez n i dobrodaSnost, pri njezmom dob- гакц ,{Цепе Tekel Fares«. 8nei Pred no8° patrove —  mrtav; kaplja

razum-evauju vrhu um etno^li, ipák _ .• . 01 je udarila.
nije mirno u se doSla, veő je avoj.. кай. J в~Р®{» Z  Neizmerni alrah obide goate i oni se
sve Vi5> I v.ss ő n la zdrőiStem vek veca h P j ' аЬ2’вЬпа 9agQU|a se ;e daleko drhCoíi odsulaju jedan za drugim iz aale, 
z ibavili. gdí su -»e sistajah svi ulom тнСе _ 4t7A1taJ m»»hkoff stdila Sida t̂u doCim ae pozaune za zadnji krat oglase te

Uhkoumimni zab.vHini. a da n p.om Sl- Svjel|o3t jz vií!ekraCnjU 9VieCnjakov Zstim nastane eve lihrte i tiheSe u
jali ono. kai za mi d°hadja- ! padne ua hrou zamaakiranih u crno zavi- Zgnbivali su se iz veeele kuCe bliedi

Ondi zadnph danah pred ho.n ko..z ,^  D(j ha)e do ppt doje zavijaju gosti jedan za drugim, zgnbivali au ae drh-
morn. I »ko mzvamh f»Senskib, |e b io  ojo | riedko pleteni rubci nji- Cuíi posluiaiki, a zginuli eu i pievaCi atraS-
b t i  2 vt> u kuCi liope mlade vdjvice Juli J,n le es ’ . ... . Пр п'|рцтр яято vazdarica ostavlicne kuCerp a » • ч: : a Sl a-tjrkAHiP hova bca, preko kojth su od strags spuStem ne piesme, samo gazaanca osiavijene iuce
Г Г  Tr,, d1,,n  ' ' rl no! J L na Uogi r í i  ^pu ci. Polagano su dva po d v . korac.Hu í8 í»«  o^tala med zidin.mi isle, a paler 
Jn ianne b la avakomn otvorena, к оп е  lJ i ^  у8 . м  ц ve|ikom polukrug„ pred je uita Spee Sojom. Kakti grmmliavina za-
М  vesele n.es.ne Sale . ," l*k* ^ “  ‘ e 'e gosfe i kuőe domaő cu te su zapievali pót- őri njegov glas le ee razleíe po prszuih

ti moj n dru2tvu veseloga dru2tva Éalobnu niesmu kaiania. prostorijah. a gospit Julianna svladana su-
Sííiki svetkovati, v^seliti st% g)«t ti se i p i-1 . . zárni po2atjuvanja kleéi na podu, nierao
janeevati. Gospa Julianna jc onda obdr2v Opominjajuí» pienna je odpievana i aluflajué4 niflgove riefti> kaMi pokornica 

gíiatuvanie. Gospa Julianna je onda da* duboka tiflma naslane poslm le razvuzdane j^ag(jn|enfl Vlastitimi rukami strga sa sebe 
val:i gostbu i zábavu. Tu ie ona sedüla kakti krike pijanih goatov, koii su dapafe svo|om 9у.)пи odieCUí ea2ge }xy na pepe  ̂ te fti pa9li 
na trouuín u skutiooiene oprave za »d?nuta, Ürmöm okoliflnje su9edc u noénom miru pajra jelim krjÄ na Ce|0 naéiniti Od öve 
na aviUmih vanikuA h, u sredini avoi b orev bunili. Blif*doga l'ca, uzrujanog pogleda kr* pepejn;ce po^sm^i, ona n svoju kuCu stranj- 
zotnih pri io lel jeli pri nnnem f>filu najíinij h vavih oéijuh sedeli su gosti okolo s o * »  9ke goete nije viSc prijemala, svoju brojnu 
ie^tvinah i najvatrenijih pilvinHb. u sreber- nitko se nije podufal rieé progovoriti. n,Jfc® alu2:néad je odpustita iz slu2be, uredila 
nih i zlatn h poaudab, u sjajno razsvietlo* piti, nitko smejab; la piesma im je u oh h 8VOje jmUftvene prilike, razdielila svoje bo- 
noj palaci svoio kufc. Haría i gnsle su spro- 2vencla kakti роняй na suaniega dana. te ga|sjvo me(jju siromake, betefoike i cirkvu, 
vadjaié pr^vzetne i nodostojnn p’csme; ráz je svaku prevsetnost u n?ih ugasnul% Gos 4|up. u k|0g(er mP(] opatice i tamo vodi 
mvrstno obuéen* maftkari su d h\dja)i i pa Juliana je bila orva, koja se^e od oeap jjogudragi 2ivot u bogoljubnom miru. 
odtndi«li; po etubah i hodn kili su simo njenja probudila. Ona se ie silila posmieha p f j njezinoi smrtnoi postelji je atal 
l i nó l#>tiii sínkbe liki liepp gospncI|p. D«n*s vati se, te ie iz svog sto.ru uataja i rukom paler jezu^a p r;derik Snee, te ie rooteé 

ovde nije pilalo, tko jn viíe a tko iniprijazno mafluő pozivala zamaskjranp pie prCp0ruÍB| Qjezinu duflu Svemoguéemu. 
manje u éiati, danas je ovde bila javna ot-lvaé* n dru2tvo: »Dobro mi doftli vrli po
VOrfMlF, goelba, jer je danas bil f.vAenh, zilpevsfi, tko ste goder. Moja kuPa sva ко Em. K ollsy .
razka!nS-?ni svxi najvcéi svetek. Om jeb ila lm u  ctvorena, koj sobom donosi bilo falu, ---------------
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S r d i  е е  Amerika isbiljs nedopada. То рак je Amerika, koja N őve p o d v o d n e  b itk e . Vu deoes-
je vüogo milljardov dobila vu ov in  boju ojim boju ead je to pitanje, kakov uspjeh 

Februárt prvoga odluCoi dogodjaj ее od naftih neprijateljov. Ako Amerika nebi buda postigle nemek e podvodoe lad je i ka- 
je  pripetil vu evétoim boju. Nádi korraaoi bila oru?je imaaipiju vozile, onda veC zdav- kov polotaj bude poleg toga naetal vu Eog< 
isrekli eu, da od ovoga dneva evako orutje nja bi konec bil boju. Ali odvezda nebude leziji. Voogo etroSka Eoglezijn nebude mogla 
pouucaju о a proti oeprijatelju i najofilreSi mogla, jerbo uafte podvodne ladje svaku dobiti. Vu Englesiji na letu trideset milljun 
boj budu tirali evepoeud oajmre pak na ladju potopiju, koja na morju zadrbiSCiju. metercentov zrnja zraste, ali к tomu je 
morju. NemSke i nage podvodne ladje strogo Svrho log* ье je rezsrdd W Uou, amerikan- CelerdeeelSe^ nnlljun stanovnika. Vebki
budu pasile na morju, da niti jedna ladja aki predstdink Vu velikoj srdiloau neCe s magaz.n zrnja je Amerika b:la, gde je Jaiij*.
uebude mogla municiju, stroflka i druge nami nikaj se 9lu2beno 9pominati. To pak ku letu dvésto millrun metercentov menje 
boj ne 8tvari vositi neprijateljom. je vec skorom toliko, как da bi med nami zraelo, как prveáa léta Amenaancani vec

To pak eu naSi kormaoi svrho toga i Amerikom boj bil. su predi zahlé^ali od Wilsons, da nesme
odluCili, jerbo neprijalelji ne su flteli vu Mi necemo s Amerikom bója, mi s zrnje vun pustiti, najmre pak zahtév&ju 
n&flu ruku segnuti, kad emo jim mira po- Amerikom vu miru hoCemo biti, né samo vezdn, kad su ladje vu velikoj png be'ji \ 
nudjali, barem je to i Wilson amerikaneki s njom, uego i naSemi neprijalelji. Od po kad sama Amerika pred bojom nfoji. Si d 
predsednik viSeput próbál i opomennl nep- Ce lka za lo vojujenio, da ubraoimo si nadu si veC eogiezki когшаи premiSluva, gce 
rijatelje, da dodla je vura, kad moguCe bude dcmovmu, naSe 7?iromaStvo. Vojujemo, da bude zrnje prebavil za one Serege, koji \ц 
mira nazat povrnuti svétu. Xa to an nep- po vremenu vu rairu 2ivcti budemo m ogliEg'ptom u, Mezopotamiji i Szaloniki le2ij>i.
rijatelji isrekli, da nebudu tak dogo mirni, Svrho toga néje lépő to od Amerike, da joS. Как bude lapora vozila francurom i ta -
doklam Ausztria-Mdgjaraku Si rom nebudu i ona mrzi n& пае. janom? Vu Francuzkim su vec dovezon
reztrgali, doklam turCine nebudu iz Europe Najmre pak ie né lépő od Amerike,: morali vise fabrikih vu kojih municiju de- 
pretirali, bulgarce, koji su к nam prestupili, da joS i druge neulr&Ine orsage boCe nago-; laiu. zaprti. ierbo némaiu lapora. Vu ovirn 
ofltro kaStigali i NemSku vuniStili. vorili, da naj za njom po jenim putu idejű dugovanju Taiijanaka jus vu zioCeslesnn po-

Sad veC vidimo, da neprijalelji паб 2i- Ali to je né mogla niti Amerika postici, da lo2aju je.
vöt hoCeju I naöe orsage du iundamenta sve neutralne orsage proti uam zbnni. Svájc, Englezija vnogo napunjenih ladjih je
vuniStiti, Svrho toga joS bolje se moramo Spanjolska, Hollandia, Svédeka, Norvégia i morala duma zadr2ati, jerbo n e u fin je  na
braniti, как emo se do vezda i svako oru2je Dauia jednoglasno яп izrekle, da nebudu s morje poMali. Kavno tr.k *11 i neulralni or- 
proti neprijatelju nashviti, najmre pak pod- Amerkom dr?,ali. К tomu pak i Ju2na Ame- =»agi, barem pvih> inga niti jeden i»e ini.-li
vodne ladje bez svaké milost?. Dakle na r ka takodjer je íakov odgovor dala Wilsonu na to, da bi proti nam se zdigel.
glas su dali naSi kormani, da zapreju morje Ovim se takodjer uedopada, da s ladjami Dakle Englezija bude najpredi znaia, 
pred Englezijom. Francuzkom i Talianskom | nemorem na inorje, all zato itak né su steli,! kaj su петйке podvodne ladje. Dovezria 
i svaku ladju, koja vu ove orsage bade da od пая odetupiju i к Ameriki se prek-jvnogo ladjih ?u nemei potopili, ali joS na
Stela nekaj pelati ili pak odonud odpelati, lopiju. j vekSu Skodu je Engleziji lo, da niti sama
nemiloardno potopili ju budu. Da neutraloi Snmo jedna dr2ava je prrvolila к tomujnemore nikaj voziti, niti pak od neutralnih 
orsagi nebudu nikaj kvarn», prosili smo je, | da se odru2; od паз. To pak je Kina. D ikle! orsagov nekaj dobiti. Slém je Englezija vu 
da naj vu ove orsage nepoSilaju svoje vnogo samo od Kine je dobil Wilson po voienlveliku stisku doSli.
bl.ga vredue ladje. nego je nej doma aa- odgovor. Neznam»,... au japanci preailili na p an ik  vy  N ewy ork u , Nekoje ame-

d 4 „vom iak« afroonm .Hh„m л л Р’ л * “ .* мр,вд ^ r i k a n s k e  novine lak su uabunile oaroda, da
rilia L ° r  . ‘ i ° ,  etr0g0m naredbom dv« Amenk., da odonud ротой dobi. ako ,u|8ad v„ c skorom 9Vakj amerikanC, n ’uk 
dlje f ő i é i  t  . JT n PO vre,rem. ib.bluvi,.. b. ?«el. S e lliisl,  da Ametik# morala budu uam  bo,a

1. HoCemo zabraniti, da ovi orsagi od- ;edno, как god stoji stvar, Kma nam ne DOruCil; Knk че stanovniki qnonaSaiu vu
Bvuuadniih orsagov oru2je, Stuke i munici u тоге  nikaj na Skodu bif:, ravno как i Amerika w ,w ;nrfcn г ip u  »пстя. P

i t i ű  niíaamneb0dU m°8,i Ce,e ?PraVUU P0! V” Am; riki ^ “'•irtraü,iUD“v . r T C0V -  V sredu ^ « T n i k  je nes.al morju Dikam. .; magjarov 2iv i, veC samo Doles ovih Ame kt«, . , . ... . .
2. Zabraniti Ьовето. da ovi orsagi s ! rika ako si т о м  premisliti. ako nami “ V uk' P"

iroäka. lapora, opravu i druge stvari dobiju! vu bo hoCe slupili. T ' u 0 v t  ?" í,:)f,a,naь9'av,i, ,! T "  1
Po morju. ! Amerika brSöas (o nebude napravila! “  L f . l  ,  Z  PoCe" / . ok8! '

Ako eu oui Stell nas zaprt. od svéla,! --------------- P l " a b'ljada Senskih s decom na rukah p -
■bn on nni atoii n.  otroiri «од;« »aoo о „io 1 „ beglo je I 2uri!e su se vun ч vnrafla. dali?о
lom slrapiti i po ovim putu nas preobla-i S V A K O J A Ö K E  N O V O S T I . |od POstajaliäCa, jerbo svaki je misül, <i.
lati, sad smo mi malo preobrnuli po.oiajaj -  O o m o v in e  izd a jn lk i vu ta r n - , ^  i Г n o ^ ^  v^  ̂ ^ ^ e VX iS  '

neprijatelje smo tak zaprli. da odnikud! n icl. H onvédéi soldaéki snd iztr«gu v o d iL 4rftP J , P c^lirn varaSu rezSiril .
likakvu ротой  nebudu mogli dobiti Jedno proli pel vlahovom, ko)e stem potvarinju, i ’ pn, ".e'pnima7 t -  " l i  ' T "  ’ ' n’ "
itavno to smo oapravili. kaj su oui Sitii s da su O rm -hévie obiinu ргйк dali ruu.u , n .f  uk! ' dan su ruif" .  
lami napravili. Kaj su oni nam *elili, lo njom. kad su ovi vu E 'dflj vririi Brllesti • > ь.Г,1В. ^Я,П Iой vekSa usbuiia je uas-
.u sad sami dobüi. Koj pod drugoga jamu János je vodil deput-ciju к jednomu rn 8'Г п Р1" ’ Г
tops, sam opadba vu nju. T»k nemilosrdno munjikomu br;gadé-o«u i pros!l gs j». da I k|° . i .Ш Un do arov Je Pr0SI* ne bojne 
ludemo odvezda proti njim vojuvali, как skim predi vu obCinu ul«zi. Po!eg toga slroSke
iu oni proti nam. MiloSCi vise néga. N^pri vlahi su joS on dan pred poldan в depu ^ to  n iillja rd ov  StroSka. Jedneeng- 
atelji né su Steli mira, sad naj vidiju i tacijom skup vu obCinu doSli i obCinu su *Pzke novinP zraéunale su, koliko koSla boj 
laj Cutiju, kakov boj bude iz toga. Sve zlo taki porobili, barem je brigadéroS obeéal. Englezijo. Englezija svaki dan stoCeterdeset- 
«  njim bude naplatilo, kaj яи nam 2elili. da nikakva fulinga nesme b ti. Z*tpm su Ce '̂r' nnilljun frankov potroSi na boj. Dakle 
>ad budu stopram znali, kakov je jeden rumunjski stanovoiki lépő podvorili briga- na vuru miiliunov i svaku minutn sto 
lemiloerden boj. déroda i njegvo voimCIvo i presegli su na *pf er írank°v Od poCetka boja stojezer

Mi Cieto vu mira moremo tire ti ovoga Ferdinand rumunj9koga kralja. milljardov je Englezija potroSila. Vu ovoj
iStreSega boja. NaSe pozieije Cvrsto stojijuj Laniskoj je^ni kad su vlahi iz Er 8V°l* n^je nuter onih dvajstipet milljardov, 

dosta reserve imamo za svekim frontu. déljs poéeli ret rérati. velika i krvava bitka ^°Íe Iе 8VoÍim saveznikom posudila.
S podvodnami ladjami strahovitnoga je bila za Csernnhéviz obCinu. NaSe Cete Jedna o o t o o le n a  la d la  ida zvano

ä :  t s . :  r  r a  a r ?  а л - i w

г  S  ^ = г « ^ л 2г , ' . й
ta.L , . ь д а :  ä s t  -  i r r . - Ä ' - i r j a r a :
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atroéka sn na svoju ladjn spravili i onda 
э bombami su ju potopili.

Telegram tak govori da na ladji 
norvégaka zaetava je bila i adalka je bilo 
moéi preéitati íme ladje i nemei dobro au 
znali, da to je neutralnoga orsaga ladja, 
pák itak au ju zato vuniétili.

Nemei elém au aamo to ételi pokazati, 
da njim je ave jedoo, ali je neprijateljaka 
ladja ili pák neutralnoga orsaga, svaku po- 
topiju, koja aotanta sloZi. Sad véé i svéd
eké novine piéeju, da nemei se nikaj ne 
budu grosiii i nikaj se nebudu éslili, nego 
téli budu po onim putu, kakvoga su aami 
sebi izrekli. Na to je évédski kormán opet 
odredil, da niti jedna ladja nesme evője 
p09tajaliéée ostaviti, najmre pák nikaj nes- 
me vu Engleziju, Francuzku ili p ^  Tali- 
jansku voziti.

Как ae aamo iz toga jednoga dogodjaja 
vidi, neméke podvodne ladje postigle budu 
svojega cilja.

KAJ JE NOVOGrA'r 

Pésma od naáih railih junakov.
Pozdravljam vas sada о rumeni cvötí,
Magjarskog orsaga medjimurski sinki.

Svi, koji vehnete na tém bojnom polju,
Как mila ruZica na girokom polju.

Sliőni ste vi dragi svi onomu svélu.
Koj je pokoren svakojackom vetru.

Koga svaki de2djek nernilo poléva,
Koga svaki vetrek snegom sapuhává.

Teóe krv junaéka na sve kraje svéta,
Kupaju se ▼ krvi naSa mila deca.

Jeden sim opadne, drugi se tam zruéi.
Jeden ovdi javée, drugi se tam műéi.

Oh Bo2e nas mili, s nebeske visine.
Ogledni se dőli na tve mile sine!

Koji se muéiju po Sirokim svétu.
Krvcu p relé vaj u vu najlepSim cvétu.

Oh BoZe na5 mili, ogledni se na nas.
Devica Marija naj zabiti za nas!

Drávavásárhely. L. M. dövojka.

—  6 ta e  iz  b ojnoga  polja. Horváth 
József iz obéine Zrioyifalva, fegyvermester 
tizedes od 30. honvédskoga regimenta, iz 
Bukovine pozdrav poéle svim éitateljem na- 
9 h novinah. On piße, da med visokim bre- 
gim se vojuje rusom. Mrzli veter pufié tam 
svigde, ali zato medjimuréani svréija svoj 
pose) poßteno i imaju zato poétena pred 
svakim poglavarom i neprijatelj boji se od 
njih. Jer, magjarski zavikne:

»Maraköznek nincsen párja
Fényes nap rr.gyog reája.«
—  B ftb a  na  bukovine ftim  frontu. 

Barem je velika zima, dva metre gliboki 
snég med peéinami, mrzli vihri, itak zato 
negda-negda rusi probajn rupré vdirati. Mi 
nuéo srédo takodjer pri Кт1’ЬчЬа zvanom 
mesto d;>4li su st ha cl ) naéih drotov. Nádi 
su je spazdi i s miéinpuékami pretirali. 
Zatem pák en naéi 26 ga regimenta vadasi 
pobodi'i ruse. Nizat эй jnn povrnuli vizita. 
Dvajsti rueov au osmríili, jerke su jim za- 
delali i veaelo sn odtéli nazat dimo 9 jed- 
nom maéinpnékrm

Takve bitke tr :jajn ead svaki dán, na 
svakim frontu.

— H im rfha n iíra  bői«. Wüson dán, 
пд dan rezpracu ima s.ojem i min'.stri, koji

né su svi jedne miseli. Stane senator od- 
prto i oéivestoo je proti boju. Wilsonu pod- 
jednoma nosiju telegramé, vu kojih velikafli 
mira zahfévaju. V petek velika démonéira- 
cija je bila svrho mira i jako su se dopale 
narodu Bryanove rééi:

—  Bog nas obéuvaj, da bi se e Nem- 
ékom vu boj pustili! Senatori sbog toga ne- 
éeju s Nemékom bója, jerbo nemei Ameriku 
nebantujeiu. Nemei samo evője pravo iőéeju 
i na morju.

Ako Euglezija je morske pute zaprla 
pred Nemékom, zakaj nebi Neméka zaprla 
pred Englezijom. Neméka svojemi podvod- 
nami ladjami i nadalje tak bude se branila 
na morju, kak se naj bolje bude mogla. 
To niti Amerika uemore preprééiti.

— J4eutralni oreagi neéeju о ШН- 
eonotn deriatt. Wilson kad je evője pos- 
lanike iz Berlina dimo pozval e jednim pu- 
torn glasa ie dal neutralnim orsagom, da 
naj i oni tak napraviju, nej uémaju nika- 
kov savez s Nemékom. Neutralni orsagi ta- 
kov odgovor эй dali, da Wilson za kratko 
vréme videl bude, da néje dobro napravil, 
kad je europeinske neutralne őrsege k sebi 
étel prevabiti Neutralni orsagi né su vu 
takvim poloZaju, da Ы za Wilsonom raogli 
iti. Spanjoleki oreag ie samo malo vu ból
éim poloÉaju. Hollandia, Svájc, Dania i Svéd- 
ska ravno su vu susedstvim onim orsagom 
koji bója tiraju. Pitaju Wilsona, kak je to. 
da on koj je mira étel napraviti, sad je 
hitro preobrnul kapeoika i céloga svéta 
hoée vu boj natirati. Neutralne bovine tak 
piéeju, da toga se nebude Wilson véekal. 
Svájc i Spanjolska odprto su povedale Wit- 
sonu, da i nadalje neutralne hoéeju ostali. 
Takodjer i Hollandia je to potvrdila.

— ШНеоп ее nciurf poruéiti bója. 
Vu Eogleziji dan. na dan menje ae veaeliju 
Ameriki, |erbo vidiju, da Wilson ravno se 
neguri poruéiti bojt Nemékoj. Wilson jóé 
néma lak velikoga zroka. da bi Nemékoj 
bója moral poruéiti pnleg toga. Svrho toga 
je velika 2alost vn Engleziji, gde eu tak 
mislili, da Amerika odmah ее shruknula 
bude na Nemöko.

— ffemöke ladje vu Hnuriki. Od po-
Cetka bója puno nemékih ladjih je vu Ame- 
riki zaobtalo i nésu mogle dimo, jerbo na 
morju englezke ili pák francuzke ladje bi 
je polovile bile i za svoju potreboéu ponu- 
cale. Öve ladje amerikaoci nésu rekvirérali, 
«ego  su dopustili nemcom, da maéine vu- 
niötiju tak, da ladje sa nikakov hasén ne
budu. Nemei su nekoje ladje sami potopili, 
nekojim pák su samo maéine epotrli.

— potoplena California. Zadnje dane 
izmed onib ladjah, kője su nemei potopili, 
najvekéa je Cabfornia zvana ladja bila. Med 
Newyorkom i Glasgovom je vozila. Na zad- 
njim nesreénim putu 205 putnikov je imala 
na sebi. V Cetrlek vjutro blizu Englezije je 
dobila torpedo Sedemnajst putnikov se je 
s ladjorn vtopilo Koji su sreéno doöll vu 
Engleziju, tak veliju, da dvé nemöke pod
vodne ladje su atrélale na California

— Hmcrika nemere pornóéi antantu. 
Iz Londona piéeju, da Amerika skorom ni
kaj nemore pomoéi antantu, makar i bója 
poruői Nemékoj. Ako se to pripeti i onda 
antant mora céli slroökov i céloga bója ne- 
voüh devetdeset procentov nositi To véé 
dobro znaju vu Engleziji. Najvekéo pitanje 
je to, kaj budu mogle ncméke podvodne 
ladje’ delali. Za vezda c.éla trgovina je pos
tája med Amerikom i Englezijom.

—  i8 — s o  Ütni englezi. Englezkl kor
mán odredil jo, da avi oeemnajst— dvajsti 
létni moraja pod orufje atapiti. Óva sapo- 
ved poalubnuti moraja i avi éioevniki vn 
kakvim god uredu alntiju, nadalje policeji, 
vatrogascí, nevűéi teli, poétáéi i. t  d. Nebudb 
one posvali nuter, koji pole obdelavaju, la- 
pora kopaju i koji vu takvih fabrikab dé- 
laju, gde munieiju i ladje délajo.

—  C on cecv  bulgarebi m tnfetcr o d  
Я тсН Ь с Toncsev bulgarski finánc minister 
sledeée je rekel od Neméke i Amerike:

—  Ja tak mialiro, da Amerika nebude 
se vu boj puatila a Nemékom. Amerika bré- 
éas néma kontrakta s antantom, jerbo njeni 
pravi neprijalelji su vn antantu. Lehko ae 
pripeti |oé i to, da Amerika naravna ее a 
centralni orsagi. Kak god bude, Amerika ne
bude jako nevarna ceutralnim orsagom. Naéi 
neprijatelji né su vu Ameriki nego ovdi va 
Europi, koji neéeja п а т  dopaetiti, da vu 
sloboééini 2ivimo. Zabadav se budu muéili, 
véé su zdavnja zakeanili i nas véé nebuda 
prelsdali, jerbo pri nas je sreéa i mi smo 
vu njihovih orsagib, né oni vo naéih.

—  V ílm oé ccear vu Bcéu. Vu ime 
toga, da je naé kralj IV. Károly Vilmoé ce- 
sara pohodil na fronto, ead je on nazat dal 
vizita vu Beéu. Tretjiput je pobodil Vilmoé 
ceear Beéa vo ovim bojnim vremenu. Dva- 
put je pohodil Ferenc József kralja i to 
1915 ga lets novembra 29 ga, kakti svojega 
staroga prijatelja i vernoga saveznlka, dru- 
goé pák 1916 ga lets novembra 28-ga £a- 
loetoim srdcom vu cirkvi Hofburg», gde je 
véé onda njegov vérén saveznik mrtvi le
gal. Tretjo pohadjanje mladoga kralja ide.

V pondeljek je doéel ceear vu Béé i 
ovo vréme Nordbanhof svaoi kolodvor lépő 
je bil nakinéeni svakojaékim cvéljom i a 
vakojaékami zaslavi.

Hitro se je po varaéu rezglasilo, da ie 
neméki ceear opet vu varséo i nato biljada 
i biljada naroda je obatslo one vulice, po 
kojih se je cesar pelal vu Hofburg. Najpredi 
radostno su pozdravlali mladoga Károly kralja, 
kad je na kolodvor iéel. Svi hercegi i veli
kafli su vun srukovsli na kolodvor.

Kad su na glas dali, da se vlak preb- 
lizava, kralj je odmab van iéel na peron, 
za njim pák avi hercegi Kad je ceear von 
stupil is koéije, odmah je za rnku prijel 
Karoly kralja i dvaput au se kuénuli. Za- 
tem je Vilmoé posdravil hercege i drogu 
gospodu i stém an se vu automobil eeli. Po 
putu sveposud lépő i doéevno su pozdrav
lali vladare. Vu Hofburgu je Zita kraljica 
éekala svojim dvorom ceaara, koj je mladi 
kraljici ruku kuénul.

Vilmoé je drugi dán nazat na front 
odiéel

—  Naprcduvanjc pri Berezina v o -
di. Skorom poldrugo leto stoji front prí 
Berezina vodi. Po leti je takva moévara 
ovdi, da néje moéi nikam, po aimi smrz- 
neju bereéine i onda ée poéneju bitke. Tak 
je i ov mesec éeatoga bilo, naée i neméke 
éete dnéevno au poéele napreduvati i prí 
Zabersinu doéle au prék Bereu ne vode i 
odmah au vdrle vo ruake dekonge, odkud 
au dvaofficire i peldesetéetiri momkov do- 
(irali aobom. Takodjer devet oknib, tri ma- 
éinpuékib i evakojaéku mumciju i druge 
átveri su od nenrijalelja saplienili. Bitka je 
jako krvava bila. Samo vn jednim kratkim 
jarku su prék petdeset mrtvih oabrojili. 
Kakva je to strahovitna éturma bila i kak 
je isuenada doéla, vidi se is toga, da od-
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zaja stojeöe make Cele i reserve plafllivo 
so pobegfa PoUam ruaku rexervu nádi Ala
ki ea Airom resbili. Od nsAe i uemAke slrani 
samo nekojega pleséroa je bil zgobiCek.

—  0 o v o r  Brpanda. Amerikaocani 
neöeju s uami bója imeti i poleg toga Taft 
i Bryan btvAi mioielri vu vifie roealah su 
govora derüli proli bója. Napriraer Bryan 
ovak je govoril:

—  Mi amerikaníani do zadnjega Aló- 
véka hoCemo naflu domovina braniti, ako 
bi neprijatelj Stel vu nju vdrti. Ali to je ne- 
moguCe, niti pák nato nesmemo pomislíti, 
da Ы mi tri jesero morskih mitnh dalko 
eamo jednoga naAega vojnika poelali kry 
prelévaL To nesmemo napraviti, da bi mi 
naSe vojnictvo tak dalko tirali vu labor. 
Takodjer niti va Earopi niSői nemisli, da 
bi vu Amerika próbál Serege apraviti.

Boziö na taljanskim írontu.
Dugó je vre bojoa, nekojim vre te2ka. 
Neznamo pák joSce, как nam se dokonCa?

Vre tretjeg bo2iőa imamo vu bojni,
Ali nas je menje, как nas bilo lani.

Takove miseli idu mi po glavi,
Oda pri Stukov kakti stra2nik raoram stati.

Svetog posta den se fri5ko dokonCava,
Kmica pák nas na noc svétu spomenjava.

Veder mi je dala tu radost jedinu,
Da sem videl malo dőli vu dolinu.

Z te tufne doline dojde mi veselje,
Ar sam vu njoj spazil zelenkaste cmreke.

Na nje sem ja gledal, pák formu íz njih bral, 
Kak bi je ja lépő okinőiti ve znal.

Borove kilice, prcma nam migale,
Od mrzloga vetra jesu trepetale.

Po miloj vedrini sam se tam ypancéral,
I od lépih cmrekov fúrt sam si zmiáljaval.

Sve je tiho, mirno i blaZeno bilo,
Так da se od bója nikaj nije znalo.

A na jedenput se zacuje grdi glas,
Granat tc2ki vudril je íz zraka na nas.

Zemlja se izstepe, pecina pák Skropi,
A pajdafie z spanja sve gori izbudi.

Okolo polnodi je moglo to biti,
Gda bi не mel skorom Jezuäek rodili.

Tálján se äpotari, da nesmo krdani,
Pák on nam JézuSa rodstvo ve naznani.

Grdo bi to bilo od паз lo trpeti!
Odgovor mu taki morali smo dati.

No dekaj polentar, vre budeS videl ti,
KrSóenike prave, как si obudil t i !

Jednu pésmu tebi bumo zapoőeli.
Z koju bu§ ti póznál, da smo krádeniki.

Kuglja Stirdesetdva centimetrov bila,
Koja njemu od nas nolu izpevala.

Ovak smo mi njemu odgovora dali,
Onda pako opet svi skupa zaspali.

V jutro se nam glasno, veselo naznani,
К meäi koj bu iáéi, naj se íletno spravi.

Vu red smo se stali i veseli bili,
Ar smo po doraadem к meäi iti mog'i.

Dragi medjimurci, prosimo mi sve vas,
Da doma pri meäi zmislite se iz nas!

Na bojnom polju. T o m a s ic s  M ik ló s  vojnik 
iz Perlaka.

Urednikova posta.
Izmod onih pésmah, kője su nam na novo poslanc, 

dobrc ей elji‘dc('e:
1. Pósma tugujude iene. (Alsódomboru. II. R.) 

Vu pősmi su miseli novi, rodi so slaieju i svikak jc ptfsma 
dobro sloZena. Izlazila budc.

2. К zarobljenlku. (Murakirály. M. M.) I ova
p&sma je dobro sloZena. Siaropali buderno ju dali s mali
mi popravkami.

it Pésem Od re g ru to v . (Bottornya. N. V.) VrM- 
na jo, da ju popravimo. Onda bude dobra za naSo novine.

4. Iz bojnog polja. (Vyirvölpy. К. I.) Ova po- 
p5vka vu slovenskim jcziku napisana lépő jo izmi91jona. 
Mi smo ju vu mcdjimurskim hrvatskim joziku prepisali. 
Ovak bude dobra za naSe novine.

Od drugih, pri пае IcZeéih pcimah buderno drugda 
glas dali.

Svim skup ■ pozdravom 1 (M . J.)

Nemzetközi halottszállitásl iroda
Budapest, V I, Aodrásey ul I  t. 

teoa-á Telefon 167— 30.

EXHUMÁL GYORSAN £S OLCSÚN.
Minden felvilágosítást készséggel ad.

SZŰLŰBIRTOK.
Kifogástalan jó karban levő 6 

hold amerikai alanyon szőlő, szép 
fiatal gyümölcsössel, 3 szobás lakó
ház melléképületekkel, legelő és 
erdőjoggal szabadkézből eladó.

Bővebbet Fuss Nándor sző
lőbirtokosnál Alsólendván.

r

ízléses kiállítású F INOM L E V É L P A P Í R O K  dobozokban ás
mappákban (Envelopes) nagy választákban kaphatók

Fischet Fűlöp (Stressz Sándor) könyv- ös papirksreskedéseben
Csáktornyán.

Nyomatolt Fische! Fülöp (Strauss Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.


	07

