
ki úgy szeretted e világot, hogy egy
szülött Szent Fiadat adtad érette.

Kinek tudása nélkül nem röppen el a 
gondolat és nem nyílik a virág, és senki 
és semmi nincsen és nem lesz

Kinek nevét — az Örökkévalót — ez 
ünnepi napon millió jövő és elmúló parány 
idvezült mosollyal áld: ihletett szívemnek 
alázatos Istentiszteletét fogadd el oh üdvös- 
ségesen.

Fogadd és hallgasd meg az örömök 
diadalmas Hozsannáját: hogy

Vagy és maradsz örök Isten.
Hogy úgy szeretted e világot, hogy 

Szent Fiadat adtad érette.
És mi úgy szeretünk Téged Uram, hogy 

elszomorodott szívünkben ezer évek múltán 
Í9 hullámot ver a betlehemi jászol emléke.

É h énekre nyíl az ajakunk az elnémult, 
a búban élő. és a felcsendülő dalból bízás 
é9 erő árad s száll a dal az ujjongó, a hivő:

Krisztus Urunknak áldott születésén . .

Könnyes szemünk felhőkön át néz Hoz
zád, szerető édes Atyánkhoz, ki elküldéd öt, 
a Megváltót, a Szentet, a Jót, a kinek dia
dalmas érkezésére szétesett a csend, mely 
lelkünkre feküdt s melynek falát elcsüggedt 
honfi-bú, vesztett remény feszegette.

És a Ki eget, földet kötött eggyé a 
Szeretet elévülhetetlen szálaival.

És e szeretet olt honol palotákban és 
kunyhókban.

Elárvult gyermekek áléit lelkén és vo- 
naglószívü Hitvesek, Anyák gyászba hajlott 
fehér homlokán.

És ott jár fekete éjszakák vigasztaló 
fényeként távol harcmezők hazaszálló gon
dolatában.

A szenvedések szomorú tanyáin.
És a hol a Szeretet honol, ott Krisz

tus van jelen.
Ahol ö  jár és a kiben Ő é l : vigasz, 

erő, hit, elbékélés melege árad ctl
Ne sírjunk Emberek!
Isten úgy szerette e világot, hogy egy

szülött Szent Fiát adta Érette.
Örömünnep ez a fájdalmuk sötét nap

jaiban.
Törüljük hát meg könnyniosott arcunkat 

s lelkűnkben a karácsonyi ünnepek sugárzó 
csendjével énekeljük diadalmas élő, hivő 
szóval:

Krisztus Urunknak áldott születésén .
S ze n te h  D e zsö n é .

Karácsonyi gyűjtés a beteg katonák számára.
A Csáktornyái Vöröskereszt egyesület 

kezdeményezésére, a helybeli tartalék-kórház 
beteg katonái részére, lelkes úrleányaink 
fáradságot nem ismerve, párját ritkító ered
ménnyel végezték a gyűjtést, hogy az édes 
otthonukat nélkülöző beteg hőseink kará
csonyát kellemessé, s Csáktornyái tartózko
dásukat emlékezetessé tegyék.

A gyűjtés eredménye a következő: dr. 
Voslár Ferdinánd ezredorvos, Antonovics Jó
zsef, Scheffer Rezsőné, Ludvig Vilmos, Mu
raközi takarékpénztár, Neumann S. utóda 
50— 50; Székely és Poszlusny, Mesterich 
Aladár 40— 40; Csáktornya Vidéki Takarék- 
pénztár, Hazai Fatermelő Részv. Társ, Drá- 
vavásárhely község 30 — 30; Szent Ferenc- 
rendi zárda, özv dr. Krasovetz Ignácné, 
özv. Csikvándy Mártonná, dr. Isoó Viktorné, 
ifjú Neumann Miksa, Prückler Káiolyné, 
Pethő Jenőné, Woüák Rezső, Csáktornyái 
Takarékpénztár, Hartensle n Jenő, Zoór Dé 
nesné, Neumann Vilmosné, Kayser Lajos, 
dr R*ron Sándor, Heissenberger Ferenc 
(Felsömihályfalva), Kertész Lajosné 20— 20; 
Filip eh Lajos (Drávavásárhely) 15; Rosen
berg R^zső, Mózes Bernátné, Stráhia Test
vérek, dr Hidvéginé, Rosenberg Rikárd. Gold 
Ferenc, dr Wolf Béláné, dr. Huszár Pál, 
dr. Hajós Ferenc, Gráner é9 Csakathurner, 
Gráner Miksáné, Gráner Mórné, Hirschmann 
Irén, Hirschmanné, Belicai körjegyzőség, özv. 
dr. Schwarz Albertné, Pecsornik Oltó, Simon

I

Yezeklés.
Elbeszélés.

Irta: Szentah Dezsöné.

Az ajtófüggöny meleg árnyában felkötött karú 
magas, komoly szemű katonatiszt jelenik meg. Amint 
néma fejhajtással üdvözli a ház bús Asszonyát, 
homloka szinte világít a vöröses félhomályban.

Az asszony ijedt szemmel bámul rá. Ifjú 
arcán színek változnak, mint tavaszi alkonyain 
Az ég fehér pereméje mögé halvány rózsaszínek 
tűnedeznek el.

Áll és bólint és dermedten néznek vissza az 
időre, mely nem az övék többé. Az időből emlé
kek jönnek elő, szép, színes, meleglelkű emlékek, 
mik lassan körüllengik a nehéz bútorokat, a Zsu- 
zsóka ragyogó karácsonyfáját, hozzáérnek az asz- 
szony sötét ruhájához és a férő meghatott képéhez. |

Egymásra néznek.
— Bocsássa meg, hogy élek. Nem akartam.
Az asszony szeme rebbenve száll a mellén

csillogó jelekre. . .
— Nem, nem Szentgály. Vártam. Vissza kel

lett. hogy jöjjön. Istenem, hiszen édes Anyja van. 
S én is csak így, csak most vezekelhetek igazan.

A férfi fájó karja tiltakozón rándul meg a 
selyemkendöben

—  Kérem ezt ne, he mondja. Vezekelni. Ve
zekelhet az oltár felett lebegő angyal. Vagy a 
nyiló virág, vagy — Istenem, nem jut több szép
ség az eszembe, olyan más a mi világunk s én 
olyan régen elmentem innen.

— Bégen. Két nyár múlt el azóta Egymás

után mentek. Először maga. Hárem nap múlva a 
szegény Uram.

Oh az a három ujlelkü, idvezült, boldogsá- 
gos nap . . .

Az asszony elmélázva néz maga elé, majd 
halkan beszélni kezd.

— Maga mindennapi vendége volt házunk
nak Szentgály. Azt mondhatnám, a ház egyetlen 
bizalmasa volt. Az Uramnak és nekem jó bará
tom. S mégis bizonyára meglepi, amit most mon
dani fogok. Amiért hazavártam. Aminek őszinte 
elmondására, bevallására szinte beteges lázzal 
vágyódtam.

A férfi szeme feszült meglepetéssel, kérdőn 
csüng az asszonyon.

—  Ügy-e kedves barátom, maga a mi sze
rencsétlen, hűvös együttélésünkből sohsem gon
dolta volna, hogy a mi házasságunk voltaképen a 
legtisztább szerelmi frigy volt, amilyent csak két 
túlboldog ifjú lény egymással köthet. Lelkek har
móniája, gondolatok ölelkezése volt a mi gyö
nyörű nászunk két csendes, boldog esztendőn áj.

Az asszony itt kis szünetet tart, mintha ne
hezére esne elhagy ni a kedves emlékeket. — Szent
gály arcán csendes rándulás fut át.

— Két év múltán, hogy már Zsuzsóka is 
lekerült a karomról, észrevétlenül a legélénkebb 
társasélet forgatagába kerültünk Eleinte ritkábban, 
majd mind sűrűbben jöttünk-mentünk; hiszen nagy 
boldogságunkban mienk volt az egész világ min
den öröme, pompája. Nevünk, vagyonunk itt-ott 
talán egyéniségünk is messzi vidéken szívesen, 
majdnem ujjongással fogadott vendég volt я mi 
behunyt szemmel, két kézzel téptük az út virágait, 
habzsoltuk az élet örömeit

A többi aztán már minden magától jött 8 
szinte természetes folyománya volt új életmódunk
nak. Az otthonunk mind szőkébbé vált. Magunk 
benne két agyonhajszolt, fáradt lény, kik egy 
szürke ulkonvi órán kedvetlenül állapítottuk meg 
magunkban, hogy a nemrégen oly boldog kettős, 
végtelenül unalmas együttlétté szürkült s a künn 
pazarul hintett mosolyokból nem jutott már az 
otthon melegébe szikrányi sem.

Így hál minden külön megállapodás né kül 
ujult erővel hajszoltuk a mulatozásokat s a tár
saság forró levegője szinte életfeltétellé vált ré- 

I szünkre.
Ekkor azonban a társaság dédelgetett ked

vencei már nem mi, hanem az ifjú Molnár lány 
volt. Hiszen jól ismeri. Szép, sugárzó. Csupa ötlet 
és ragyogó szellemesség. Nemrég vezették be a 
társaságba, persze őrületesen divatba jött.

Mi asszonyok is csak Л benne gyönyörköd
tünk. Az urak meg valósággal körülrajonglak. Az 

'én úrim i«. Fess táncos, gálán« ember volt, csak 
osztozni tudtam nagy rajongásában.

Itt azonban egy kis hiba csúszott goiultaian 
mulatozásunkba.

A kis Molnár-lány csakhamar hűvösen elné
zett a rajongó ifjak feje felett, s egy kábító este 
egyedül és kizáróan az én uram volt az a kitün
tetett egyedüli, kinek mosolyai, ötletei, tánca, 
egész ifjú lényének minden sugárzó öröm» szólt.

Persze —  hiszen nyomoru vér és hús az 
ember, —  az én uramat sem hagyta hidegen 
ennyi kegy.

Csakhamar kizárólagos gavallérja lelt a fia
tal lánynak s egy szép napon ijedten vettem észre, 
hogy én egy kissé furcsa szerepbe jutottam 8 vol-



István (Drávanagyfalu), Neumann Sándor Markka r S S Ä S f t
(Zágráb), Löb. R .« ö ,  Benedikt Irma, Majer- » w i e .  K ^ T e r á ,  S N K ö v e s i n á M a  rendVaárdl, Kris.dftalva község szintén &

ndn^né ̂ ^arcr^Teetvérek*g__ g • L o v ics , Szabó Károly, Löké Lajosné, Ge- lójáé, alma, aszaltgyümölcs stb. ajándékozd 
dr. Siegel Nándorné, May ’ л. EVrpnrr.ii W főhadnagy Hódosi sával járultak hozzá a nem remélt szép gj.
Heissig Ferenc, Kotzig Káro yn и xJT r c ’ Schmidt Ede N* N.. Kol kerhez. Martincsevics Julcsa gyertyát, N. N.
Beroátné 6— 6; Koblencer 5 40 K, Nádaaine, 100 db. cigarettát, Weiss Sándorné 6 db.

S l f Ä / i  Kräcker Víl- inget, 1* .zoknit s 6 d b , haskötőt; Dénes 
özv Loncsarics Lipótné, Bezerédy Marg.t, mos, Petries Ágostoimé, Wollner Márk, Kri- Béla családja pedig 500 cigarettát, 1 /, kg. 
Haias József BencLk Sztaua, Neufeld La- zsáu Ferenc. Szivoncsik, Keményné, Kelemen selyemcukrot, 1 kosár aranyozott diót és 1 
ms Székely Vilmos Gráner Henhkné, Deutsch Ferencné, Hoffmann Gyuláné. Zdelár Miklós, doboz karácsonyfadíszt ajándékozott e célra. 
I \  a Qioainepr T яючпё Berlin Ágostonná Ivacsics Imre, Baumann Zsigmondné. Petncs A fenti pénzbeli s természetbeni aján- 
Jenőné, Sles ng I , 8 K Viktorné, özv. Fridr.chné, Gránitz Lipótné, dékok gyűjtésénél közreműködni szívesek
Binder Káro у , 8 • j  Horváth Antalné, N. N.. Tóth Istvármé, Csa- voltak: Masztoák Micike. Dénes Ilonka. Ha-
S S ' X Ü ’ S  N bai  Kálmán, Pálinkás Gyöigyné, Král. Má- , a8 Etta. D»bosy Inna, H-jas Mariska. Ka,.

Koaztv Ma’tváa Frostenik Gusz* tyás, Megla lstvánné. Székelyné, Hadrovics ser Попа, H r-chmann Böske, Autonovica 
táv^Stráhia’ Ferencné Horváth István, dr. Ferencné, Thorday Jánosné, N. N, N. N., Józsa, p0llák Janka, Benedikt Ady, Földes

Hen- Friscslcs M. P. K„ Polvák Mályás, Herman- Bözsi, Lengyel Erzsi, Malatinszky Mariska 
csey Gábon.é, Majder Albert, Kornfeind Kle- né, Z H., Hirschsohn Ernőné, N. N, Scheo é3 Meider Erzsi (Drávavásárhely). urleányok. 
inentina N. N. S'don, Tárházak, N. N. 4 —4; bér, Kelemen S., Persa János, dr. László Fogadják a nemes szívű adakozók ado- 
Meider Bernát, Fejér jenőné, H rschler Emil, Béláné, özv. Király Lajosné, özv Fächer mányaikért, a nevezett urleányok pedig a 
Szerbné, Kelemen Béláné, Slrau9Z Sándor, Simonné, Löwenstein Teréz, Mik Szilárdné, gyűjtés körüli fáradozásukért a Vöröskereszt 
Poilák Gyuláné Földes Mórné, Flicht a Bé- Rosenfeld Jakab, özv. Weisz Miksáné. N. N, egy^t elnökének szívélyes köszönetét,
láné, Mosetia. Doboey Eiekné. Pálya Mi* N N-» Dornikné, Orbán E'ekné, Edelstem j Ezenkívül még adakoztak ugyanerre a
hályné, N. N, Lapat József, N N. 3 — 3; Berta Hoffmann Lmka, Acs János, N. célra' özv. Murai Róbertné 50; Déry őrnagy 
Szirk Frigyes, Rosenberger A, Bedics Fe- Dóba Józsefné 1 — 1 К A Csáktornya» ura 2(). Horyát Márja (Novákovec), Levitus é3 

rencné. Kovacsics Józsefné, P. I, Schidek .^s с?е,<^ е£ rege*\.1. gyilj *e Neumann (Lapány) 10— 10; Hafner 6 К.
Vanda (Drávaszentiván), Deutsch Zsigmond- 1568° Muraszerdahelyi körjegyzőség p „ Ak Gyi)la 9 bo(ot é3 6 p érmelegítőt.

vies Nándorer(VtóM*ntgyörgvj, Lescsauec zöeé*| 20— 20> K, Muraszentmártoni és felső-. _  Hirdetmények. Csáktornya község
Antonia, özv. Salon Péterné. Rosenberg Kát- mihályfaRai körjegyzőség 30— 30 K. Felső- e|ö|járósága közhírré teszi, hogy mindenki 
mán Masztnák Józsel, Vaály Emil, Scheffer királyialva község 25 K. Ezenkívül még köte|ea d(,c 20 án a birtokában lévő összes 
Andor, Kertész, Strausz Rikica, Heinrich szám<>san adakoztak 1 K*n aluli összegeket, tengeri készletet dtc 26 ig a községi elöl- 
Miksa, özv. Birtos Mérné, N N., Cukor “ KY, hogy ,a beleg[katonák[karácsonyi aján-1 járóságnál bejelentem. Erre a jogi szerné- 
György, Sáfrán Károlyr.é, Friedländer, özv. Pénzben ezideig 1879 К 3o f t tesz ki. j jyek vállalatok, körhatóságok, intézetek stb.
Vidovics Pélné, Hampamer Viki, Hajas Irma, A pénzbeli adományokon kívül nagy- is kötelesek. Kivétetnek ez alól a katonai 
Nuzsy Stefánia. Bolgár Benő, Lukács, Pálin mennyiségű dió, alma, tojás, aszalt gyümölcs igazgatás s Hadítermény г l birtokában 
kásné, Fischer Endréné, Grész Ernőné, N. N., stb. ajándékok is érkeztek. így: Malatinszky lévő készletek — a bizományosok kivélelé- 
Petrics Ignácné, Kelemen* Imre, Purcsi János, Mariska és Lengyel Erzsi Drávavásárhelyre, vei. A fenti парой fuvarozás alatt álló kész- 
özv Grauné. Kollarics Mátyáené, Deutsch Antonovics Józsa és Pollák Janka urleányok letek érkezésük után azonnal bejelentendők. 
Salamon. N. Lajos. Heilig József, Bückling Csáktornya külvárosaiba is kifáradtak s to Kivétel nélkül tartozik továbbá min- 
Antal dr. Kovács IJpólné. N. N., Benpdikl jás, liszt, dió s almagvűjtést rendeztek. Szál-; denki a dec 24 én birtokában lévő káposzta-, 
Jozefina, Seyfried József. M G., Stöger Béla, may Józsefné, Morandini Bálint, Murasiklós repce-, réparepce*, vadrepce-, len- és kender- 
Lach Landolí, Bigola lstvánné, Benedikt Ka- község, Bányavár. Muraszentkereszf, Alszeghv magkészltlét legkésőbb dec. 28 áig bejelenteni, 
tinka, C^korics, Pátkai, N N, Villanytelep, Alajos (Viziszenfgyörgy), Pelricsevics Nándor Egyben közhirré lételik, hogy a hatósá-
Tomasics Tamás. Söjtön Jánosné (Dráva- (Viziszentgyörgy), Safarics Antal (Viziszent- gilag összeírt s a termelők szabad rendel- 
nagvfalu), Keleti Annuska 2— 2; Malatinszky györgy), Drávanagyfalu község, Felsőkirály- kezésére visszamaradt házi és gazdasági

taképen ke/.dpk szerfelett szánalmas alakká zsu- S ki odáig szinte beteges erkölcsmániában szén- a percek gyönyörűsége. Szóval, aztán már nem 
gorodni. Gyakori elhagyatottságom. A társaság vedtem, gondolkodás nélkül osztottam a nagyon gondolkodtam. . .
loppal való megfigyelései. Összenézések. Ezekkel a forró kézezorításokat és a nagyon mély és biztató Megváltás vo!t mégis felfordult belső vilá-
kényelmetlen érzésekkel járó kedvetlenség és gya- tekinteteket. gomra a hirtelen ránk szakadt nagy s zó : menni
kori idegesség ugyancsak nem feltételei a női Egészen az első csókig. kell. És mentem. És vérzett a szívem És keres-
szépségnek és kedvességnek. A Szentgály szeme izzón világít a homály- ,em a halált. A megoldást. .

A mi pedig legjobban kínzóit: őrületes fél- han. Sürgető mozdulatot tesz, de az asszony mély Mikor aztán később megtudtam, hogy Bálint
tékenységem volt. Próbáltam a csendes visszavo- bűnbánattal hajija le fejét s sokáig hallgat. elesett, olyan érzésem volt, mint mikor az első
nulást. De még ‘ n|^bb egyedül maradtam s ma- Halkan folytatja. tűz zudutt rám : halál és életvágy viharzott min-f f i r s s a ™ “ - -■<■ “ ■ «— « *■ — —  i . й , . г й Г ’ 5 , : а ш “

Az asszonv olvan mozdulattal simitia véaii ~  Miért ~  sutloßja Szentgály s izmai úgy *0dta* De" n®m; Reménység 
halavány homlokát, mintha аг öaszes kínos emlé feszülnek, mintha acélhurok volnának. -  Miért? ^orró' l,oldo? reménység . . ■
két ki akarná onnan törülni. —  Az első csók után megdermedve vettem | Az asszonT csendes-szomorún ingatja a fejét.

—  Most tudom, mily igazságtalan vollarn észr<‘’ ho«V az a lalPamlól a hajamszáláig bennem —  Nem édes Barátom ! Mi már nem re- 
ostoba félelmemmel és dacosságommal. Akkor '«J0*4 егб m4r nam h? la; "?m  bosszú, nem já- ménykedhelünk
azonban távolabb voltunk már egymástól, hogy n®m a tarsasélettel járó forró izgalom, hanem —  S miért — csattan meg a Szentgály
őszinte szóra kerülhetett volna köztünk a sor. ma3, dalaim más. ijedt hangja.

És ekkor került a szomszéd birtokba maga . , 77 táncol a Szentgály szemében —  Mert itt kezdődik az én vezeklésem. Era-
édes Barátom. a ^еГ11̂ 3 a az asszony arcához hajlik. Illettem ugy-e, hogy a Maga elmenetele után há-

— Oh kapta fel ijedten feiét Szentgály. Hát t ^zer.elmes lettem magába Szentgály. A rom nappal ment el szegény Uram. E három nap
akkor? * Szívverésem all el ma is, ha arra a pillanatra alatt mi újból megtaláltuk önmagunkat. És meg-

Akkor édes Barátom, akkor. A főispánék ta- T b r t S S í Z A  * " Пвт'  S f f i k T o u í f -  f ? T *  ^ ''V géeeinket. Be-
vasn /surián ismertem пев Kénzplhnii «71 . ,  T  г ?  г n). л . *  r va lőttük botlásainkat És megbocsátottunk egy-vasza surján ismeriem meg Képzelheti azt а д f^rf, 92inte fellélegzik a varázslatos szóra, másnak. Megbocsátottunk s n? asszony idve-
forró hálát. Azt az ujjongó belső elégtételt, mit i gyors áhítattal ömlik a szó feloldódott ajakán. ztilt mosollyal hunyja be szemét *
nagyított sérelmemben maga iránt éreztem, midőn _ Oh és én» Hi47on ére7nie kplleif т 1Л1я 0 .  1 szemei.
mindjárt első találkozásunk után olyan kitüntető csak először megpillantottam. Miöta az élet’ e lém beiha jtia^ M ^m L áí“11* " 6 kÖ' UU arCCJ'’ 
figyelemmel vett körül. horta s én megérettem, hogy itt, itt az igazi 8 | haJUa meg magát

—  ügy, hát azért. . .  s Szentgály csendesen mindjárt rá ijedt megdöbbenésem, hnpy mégis 'musban verődik vim»-,*4*0 <>d* t>en é̂se halk
húzódik hátrább a székén. messzebb van tőlem, mintha az egész föld köztünk д ovArmpkernháhAi m a  u , пил-

— Igen, azért. Oh csupán azért édes B.trá- feküdne. hallszik k Ь é,énk’ ,z«alott kop° gá9
tóm. Lázongó keserűségem nem ismert határt s Küzdöttem az érzés ellen egész férfi becsű-! * .  . ,  . . . .
most már nemcsak hála, hanem a hirtelen feléb- j leiemmel. Tűrhetetlen volt a gondolata is, hogy 1 Jézuska ? ‘ S *dm’ Anyikám, nem jön meg 
redt bosszú is valósággal hajtott a maga karjába, barátom feleségét . . Dehát a folytonos együttlét,!
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f .«^ ? h »W k  föfeí' n em 'er^ h J i«^  í '  Dem é,í n özv dr Krasovetz Iguácné urnO Állott, törné 20— 20; Mayer Ármin és neje, Best-

S  « Г е т е 8геик0Неа 55í/•■l;a, S* m‘- k L ™  é‘
=_ _ =====вяе===:==̂ ^  ____  j?®k’ Szalmay József járási főszolgabírónak Mely adományokért az egyesület elnöksége

__ - г л  xr n  r felhívására erre a célra adakozott. A kará- bálás köszönetét mond.
K U  L Ó N  F E L É K .  C80nY ünnepélyek tegnap délutáu folytak le Áttanító mnzi а оньал,; *\

------- a Vöröskereszt és katonai tisztikar részvé- ,ЙЯял“  -к A R^kóczi-utcai ál-

«№«.. |“ 5 t  'Jí“ 2  « 2 . S Ä  s c l ä s
D «.*b.n  tut! W . . . . . . . . . . . .  Mrháron, Unn.píly .  tarlalékk.rhízb.n ’0*“к ** Uocolí* И е г т ' Ч Т Н  d*

g s ü ü n r s t — « . . .  i S Ä T V S S ^ Ä  ? í - " b Т" “  —  W S Ä T iCsak a vezető koa öreg csengettyűje rptptadnm*nrrvb«l «o.lnllob u- ь » л». )> Fáni hadba vonult (vígját. 3 felv.).—
a « » — M - t a  között “  ka,0Dák ünnep másodnapján kővetkező a műsor:
Éjfélre as idő, midőn a Pásztorok Halálozás Lamink zá i к fi t " Itó,iai ,avak (lerm- fe,v)í E8Y érdekes háRiadtan ébredtek, hn! ?  p*” ? ’ irtakor értesít- za8ság (dráma 3 feIy); Lu,u babája (yIgj4t

Erüs fényességgel Angyalok jövének j г о ,М м » л  Ч f i V ^ T ^ b **0 V í i  1 felv); A két árva (dráma 3 felv.); Hadi
s  hallatszott sjknkréi bűbájos Lenével k ! !L  r f f  f  vébe“ ’ rovld híradó (élő haditérképek).
Gyönyörű ssép ének. szenvedés után f. hó 23-án elhunyt. Тете* 1

. . . . .  . „  ,. lése 25 én d u i  órakor lesz. Béke ham- — A 6yerm«k*zanatorium Karácsonya.
H o í X * Z £ „ k  J vaira! • A háború szerencsétlen beteg árvái részére

Ma született meg az édes Üdvözítő, —  Adományok. A Vöröskereszt egylet épü' Ba'alonszabadin egy 200 ágyas gyér-
Az isteni Gyermek, kit megváltásunkra helybeli fiókja részére befolyt a vasúti üdí- mek9Zana^ r'um Az intézet belső т о -
Küldött a Teremtő. töállomás perselyeiben 67.10 К s ezenkívül de™ hi*VeDÍkus ' Rendezése érdekében for-
Az a fényes csillag elvezet Hozzája, Gold Ferencné 10 és Gráner Béla 20 К-t ü. m.08* 8röf Z chy János kormányzó el-

Bátran ind,,íjatok. adományozott. A Csáktornyái jóléti bizottság Uok 0 * kere e,I' ,nel a társadalomhoz, hogy
Akis viligot S kezében tartja. javára koszorú megváltás címén adakoztak SZ?gény ,és «a2da»! **Var4nl nyÍ99a szí-

v7 J Z g yT ,ta yk í T ' b" m0kJtS,0Ubtnözv Okvándy Mártonné és dr. Isoó Vik- ! * ' % ?  o '  karáC80ny-
Vékony gyolcs takarja. törné 2 0 -2 0  s a vasúti üdítő állomás ré- fáj V  l  ы é8/ ° ' ,d09k0d,k • " !» ’’ *P*' “ *•
Sietve indultak a jimbor Pásztorok szére a Szenl A|,ta| perse|y gyű)(é9e clmén Vé° ek bold° f  4«4га’ 9aJál k'adedének órö-
Hetiém városiba, p .. Mj. 4) . , 0 Л  4{ д i , 4b,orn. ai méről, gondoljon némi adománuyal azoknak
s  leborultak térdre, Ott a jászol mellett, szegények részére Dedig Fóliák GvulH dl árván és betegen maradt kisdedeiről, akik.Jézus mosolyától, szívükbe költözött szegények reszere pétiig гопак uyuict al- лыл, (4ь „ it___ л0
Az örök Szeretet. vatárú kereskedő két doboz ruha és lábbe- éle,uk^  л t ? k a Haza és m.ndanny.unk

lit küldött Melv adománvokért az plnöksé. meRVédéseért és akiknek megmentését tűzte
tdes kis Jézusunk! mi is leboruiuuk .  . . .  . . . feladatául a Zsófia Országos Gyermekszana*

■liszoiigyad mellett: rsíliák elöl)áróság koszonelul" !t tol[I№ |ónUm Eeyesület. -  Nagyobb alapítványok
Hallgasd meg fohászunk, ami imádságunk, 1 CSOljaK. . .. ... v . r. , 1 .
Kik most küzdve küzdünk, ellenséggel bajjal. _  Té|i jdfi. A kellemes és enyhe őszi! ГЛ1 п  n SrÓf ^,Ĉ j á" 09 k0rmá" r Ó P|'Reménykedve várunk. , .,  ̂ inökhöz (Budapest, Vili Ves-utcza 10) m-

napok után melyek december elején-a szó- fézbe(ök mj 8rf0mányokaf elfogad a Zsófia 
Küldd le csillagodat, vezéreljen minket katlanul kellemetlen novemberi napokat fe - ГипгтоЬсопоМ .;.,«, /о  ,

' Váltották, kemény téli idő köszöntött be. At- *^VHI S t ó h l v ^ T o l  L vin«'S zengjen minden ajkon karácsonyi ének: menetűi esŐ4 volt az időiárá« közben szi (1аре8  ̂ "ИГ Stáhly-UtCZa l o )  ahol gyűjlő-
Dicsöség istennek, békeség a midőn rnenelül esö. vol az időjárá., közben szí ÍVek is rendelkezésre állanak. Adományokat
Minden embereknek! márványban S dörgésben IS Volt részünk. ,8punk j9eIfogad

лъшЗа&шашал *#.. M j  —  „  ni H j ü f e I hősza к a d ássze r ü zivatar tombolt Ко- . . . . . .
tor és Alsódomborű körül, mely azután egy- A petroleum maximális ára. A p t̂-

-  Lapunk előfizetőinek cs olvasóinak ^  f  ̂ ^ ^ ' e g ^ r m ^ t t r í u
csonTünnentke“  * legkellemesebb kara' ég melleit igazi kedves karácsonyi szjnfzc. ; '^ ' « l e b b  megjelenik. Biztosra veszik, hogy 
csony, ünnepeket. tel ellett a petroleum maximális árai alacsonyabbak

— Eljenyze». Hirschmann Adolf csák- lcl u,,uu' ,  , le.znek a Diaci áraknál
tornyai kereskedő leányát, Kózsikát, elje- — Vármegyei közgyűlés. Zalavármegye p ' . •
gyezle Simái Imre gazdász Hernádnémetiből. törvényhatósági bizottsága f. hó 13 án ren- — A katonai TOlmentesek Uj rendezess.

_ H(j8j halál. Ley Béla, a Csáktornyái des közgyűlést tartott, mely alkalommal a A magasabb és legmagasabb korosztályok
áll. tanítóképző-intézet volt IV. éves nővén- közigazgatási bizottságból kivált tagokat: Ha- keretében szükségessé vált újabb felmenlé- 
dékének haláláról is szomorú hírt vettünk, .'ős Ferencet, Hertelendy Ferencet, Legálh sek, illető eg azok méltányos elintézése szuk- 
I ev Bélát min! az intézet neevedéves nö- Kálmánt, Takách Jenőt és Trsztyánszky ségessé te,te a kibocsátott mm. rendelet ér- 
vendéket’ sorozták be a nagykanizsai 20 Ödönt újból megválasztották Л központ, Wrnében a régebbi íelmentések újból való 
honvédgyalogezredhez, ahonnan még a nyá- választmány megüresedett tagsági helyére átvizsgálását tvégfcől a régebben felmentet, 
ron az északi harctérre került. A harctéren Ped'g Oltay Quidót választották meg. -  A '<* kozu sokan behívót kaptak felmcnté- 
lifuszban megbetegedett s egy galíciai kór- hőború folyamán feldúlt tűzhelyek ujraépí- sok folulvizsgálása céljából. A hivatalok 
házban a betegségnek Áldozatul esett Le- Ő9' célia'ra a közgyűlés névszerinti szava- bankok magánvállalatok alkalmazottainak 
even áldott emlékezete’ zással egyhangúlag 1 százalékos póladót felmentési ügyének revideálása azért válik

_  ftvá*7hir Kovára Dezső oki. eaz- szavazott meg A megyei utkaprók pedig a szükségessé, mert méltánytalan és rossz ha
dász Kováid Iánn4 orófi főerdész fia hosszú háborús évre 40— 40 К segélyt kaptak az ,ás9al lenne, ha fiatalabb erők felmentése 
betegség kínosS szenvedések után I. hó "talap terhére a közgyűlésből kifolyólag Által az öregebbek részére a leimentés meg- 
21 én Dékánfalván elhunyt. A boldogult — A Kér. Nöegyesület karácsonyi ak- adható nem lenne. 
hült tetemét e hó 23 án d e. 9 órakor he- CiÓja. A Kér Nőegyesu'et az idén is meg
lyezték ugyanott örök nyugalomra. A korán akarta ajándékozni a város szegényeit tűzi- INI У  l i t t e r ,
elhunyt rokonszenves Kovács Dezsői szülein fával s az iskolás gyermeke két a szokásos Hirschmann Rózsit Csáktornyáról elje- 
kívül kiterjedt rokonság gyászolja. Nyűgöd- téli ruhával, cipővel. A nagy drágaság miatt gyezte simái Imre Hernádnómetlből. (Minden 
jék békében! azonban, amikor mindennek négyszeres az külön értesítés helyett).

__ Karácsony a katonai kórházakban, ára, szándékát csak mérsékelten valósíthatta = = = = = = = = = = = = = = = = = = * ^ ^
A Vöröíkereszlegylct helybeli fiólcegylete a meg. Így is alaptőkéjét kellett meglámadnia, S 7firkP 47t«i il/fiílflt
kórház orvosi és tisztikarának együtlmflkö hogy ajándékokat oszlogalbaason. A szegé- ÖZOrKesZtOl ü z e n e t ,
désével a Csáktornyái tartalék- és póltarta- nyék segélyezéséhez a közönség köréből Csipkerózsa. s.jnái|uk, dr a verset nem kfizöl- 
lékkórhíWikhan plhplvezett sebesült és beteg gyűjtés nélkül a következők járultak: özv. hetjük. Aktuális versek мок, meiytket most köziünk a há- 
katonák részére az összes kórházakban ka- dr. Krasovecz Ignácné 32; Pelhő Jenöné 30; ború ihleti «okát. s . háborúnak » Mu»* i. deff^i
rácsonytákat’ állíttatott fel A szeretet-akció özv. Csikvándy Mártonné és dr. Isoó Vik-
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lleliki napredek bulgarov,
Francuzka i englezka vojska je iztirana ’ iz Macedonije. - Englezi su 
sest regimentov izgubili 11a Balkanu. - Nasi seregi lepő napreduju vu 
Crnojgori. - Taljani su mirnesi postali. - Govor Tisza Istvana groia 0 
mim vu orsaékoj hizi. - Cetiri danov vu Montenegri 13.500 vojnikov 

su zarobili. - Zrakoplivci ober Crnojgorc.

Hal; stojiwo na bojnorn poljn?
(M . J .) Francuzi su 97 jezer, engle

zi pak 73 jezer, svega skupa 170 jezer voj- 
nikov i 710 Stukov poslah na pomoC srbom, 
koji su prek mórja vu Saloniki zvani grCki 
varas doáíi i odonut 'Sli prek grCke zemlje 
prama Srbiji, da srbcm pomoreiu. Ali su 
kesno doSli, ar je do onda vre Srbija vu 
niSĈ na bila.

Francuzke i englezke Cete su vu pol- 
jeg GrCke i Srbije leZeCi Macedonia zvani 
orsag vdrli, da si barem ov orsag osvojiju, 
ako vre Srbiji nemreju pomoCi. Francuzkim 
i engiezkim Seregorn je Sarrail zvani Iran* 
cuzki general vodja bil. Gda su bulgarski 
Seregi я srbskimi Cetami gotovi bili, navalili 
su na francuzku i englezku vojsku, pak pod 
vodstvom Todorova. bulgarskoga generate, 
su proSli t jeden i to 12-ga decembra zbili 
francuze i engleze tak. da ovi moraju reti- 
rirati vun iz Macedonije.

Velika bitka bila je ne daleko od Kos* 
turine Bulgari su se s velikom hrabrostjom 
vojuvali S bajonetami su navalili na nep 
rijatelje i iztirali nje od Smokvica Baba zva- 
nog brega. Englezi su se do Kara Oglular, 
a francuzi pak do Bogdánéi zvanog mesta 
nazaj potegnuti mcrali.

Neprijalelji su vise jezer mrtvih i pie- 
ziranih izgubil. Broj zgubickah se joS nije 
mogel prebrojiti, tak je veliki. Vu Macedo- 
uiji n ti jednoga francuzkcga i englezkoga 
vojnika nema veC. Vezda se ovi Zuriju na* 
zaj vu Saloniki, t m su si potvrdili mesto 
Bulgari za njmi idu i budu jib zasigurno 
i ovdi zbili i iztirali iz GrCke. Francuzke i 
englezke ladje su vre pripravne kre Salo- 
nikija, ako bu treba, da budu svoje ostale 
Serege odpeljati mogle.

Iz toga se vidi, da su naäi savezmki i 
prijatelji bulgari s velikim pobédom voju
vali i da su skororn do kraja reztepli Iran* 
cuzke i englezke Serege, koji su na pomcC 
bili poslani srbom. Sest englezkih regirr.enlov 
je na Cistoma vuniSCenih. Ком su *»vi os- 
taM. oni su se simo s Cvrstim bCgom résiti 
mogli, da jih bulgari ne poloviju.

Voj-Жа naSega generala Kövessa je i vu 
proSlim tijednu dalje tirala Crnogorsku i joS

ostalu srbsku vojsku vu Crnogorskirni pin 
ninami. Zavzeli smo Vranagora zvano mesto, 
gde smo 2300 Crnogorcov polovili. NemSke 
Cete takaj tiraju vu Crnogorskirni planinami 
se skrivajuCe srbske vojnike, izmed koph 
su proSli tijeden 2500 srbov polovili. Pri 
Ipeku su naSi 12 Stukov naSli, koje su re* 
tirajuci srbi zakopali

Vu Buskoj je z veksinom mir. NaSi i 
nemSki Seregi su se dobro zakopali vu svo- 
jimi Sanci, ar vu zimi neCeju dalje tirati 
preobladanu rusku vojsku. Negda, negda 
rusi navaljivaju na naSe Sance, ali budu 
svigdar biti. NajzadnjiC su pri Vulkana zva- 
nom mestu vdrli na naSe Sance, ali su na
Se i nemSke Cete preobladali ruse i izmed 
njih 10 0  vojnikov polovili.

Taljani su mirneSi postali od onda, od 
kada su pri Dobrdo zvanim mestu biti bili 
Iz Stukov su strelali na naSe Sance pri 
Lardarovi, Rivi, Rovereton i pri Judikarija 
zvanom mestu, ali navaljivati se nisu po- 
dufali vu proSlim tijednu.

Hvalja budi Bogu ! svigdi dobro stoji- 
mo i s zadovoljstvom moremo Cekati bo2iC- 
ne svetke, koje budu i naSi hrabri junaki 
svetkuvati mogli, ar jim se po célim orsa- 
gu pobiraju dari za boÉiCne svétke. Niti 
jeden vojmk nebude, koj nebi dobil kolaCe, 
cigarje, cigaretline, pak drugo svaCesa, koje- 
ga mil iz doma, iz céloga orsaga poSiljaju 
dobreduSne gospe, dijaki i drugi ljudi. Za 
toplu opravu, jestvmu i pitvinu se je vlada 
pobrinula za naSe vojuCe sine.

Vu proSlim tijednu se je poCelo spra- 
viSCe vu orsaCkoj hifci, v BudimpeSti. Spra- 
viSCe joS traja. NajznameniteSi ie bil odgo- 
vor grofa Tisze, koj je i о miru govoril. 
Rekel je, da smo mi i naSi savezniki prip- 
ravni mir sklopili s naSimi neprijalelji, ako 
budu oni za mir prosili. A'i dok naSi nep 
rijatelji neCeju previditi, da smo do vezda 
mi dobili tabora i da su oni biti, dotCas 
nemre mir nastati rued vojujuCemi narodi 
Kajli rus, francuz, englez neCe joS za mir 
prosit», budemo se i dalje S njimi vojuvali 
Ali potlam bude njim sklopljenje mira vise 
knSlalo. как bi vezda koStalo. Od srba i 
Crnogorca, pak belgianca nema govora vu

pogodbi, ar su ovi vre do kraja nad- 
vladani

S taljanom pak imamo joS maloga ra* 
Cuna. Dok od nj h nevzememo vkraj dost 
veliki faint zemlje zbog njihovog faliSnog 
ponaSanja, dotiCas m »kar bi как goder pro- 
sil, nebi se pomirili S njim. Nema nili jed
noga Cloveka vu naSoj domovini, koj bi 
jim Senkal njihovu Calarnost.

Так se vidi, da bi francuz i rus se 
rad pomiril. Ali englez jim neCe to dopustiti. 
Ov jalen, trgoveCki narod bi rad céli svét 
poÉdrti. Ali bude ga nemSki cesar vre pre- 
silil, da bu i on za mir moral prositi. Vez
da je put sloboden prek Srbije i Torske do 
Egiptoma Tu ima englez svoja velika ima- 
nja. Ovdi bude ga nemec na prStenje nav- 
Cil. Od toga se i boji englez.

Za ma!o vréme budemo opet od va2* 
nih i znamenitih dogodjajih pisati mogli, 
samo prosimo malo potrpljenje od naSih 
Citateljah, ar predi, dok nisu gotovi naSi i 
saveznicki vojniki s njihovimi posli, neCemo 
nikaj о tóm pisati. Svigdi dobro ide za паэ, 
to je glavno !

NajnoveSi glasi su iz bojnog polja 
sledeCi :

NaSa vojska dalje tira pred sobum 
Crnogorce i one srbske Cete, koje su se к 
njim pridruiile. Vu srdini toga meseca Ce* 
tiri dni dugó, tojest od 14 ga do 17 ga de
cembra su naSi Seregi lő  jezer i 450 Crno
gorcov i srbov polovili pri Bélom-potoku 
Ov broj se je svaki den povekSal, tak da 
su naSi do 20 ga decembra vre ober 26 
jezer porobljenikov prebrojili na Cmogori- 
kom bojnorn polju. Ako bu to i dalje tak 
iölo, Crnogorci i к njim se joS őstj li i prid- 
rufcili srbi nebudu niti jednoga vojnika imeli.

Crnogorci su poCeli takaj na faliSni 
nácin navaliti na naSe vojnike, tak как su 
rusi. Tojest ruke su gori zdigali, na bajo- 
nete pak bélé rubce zvezali, toboz, da se 
predaju. Gda su naSi na óva znamenja se 
prebli2 ili к njim, onda su ovi izrukahsvo- 
jih bombe metali r.a naSe vojnike, pak iz 
bliza s puSkami slrélali na njih. Kajti se 
je to viSeput pnpelilo, zbog toga naSi voj* 
niki bolje paziju na te vkanjhvce, pak jih



Csáktornya, 1915. decembra 26-ga. MEDJIMURJE broj 52postrelaja. Nikomu se nesmiluja, koj se za iatino nepreda nam.Vu Cmojgori jako napreduju nádi Seregi, makar jiin vnogo teíkoée zrokuju velike planine, med kojimi se Crnogorci skrivaju. Nádi vojniki s Cudnovitom vite2tvom n&p- reduju vnogiput med 1000—-2000 meter visokih bregih, a onda pák vu dolinab i glibokih nizinah.Francuzi, pák englezi, как smo vre gori pisali, su vu Saloniki zvani grCki, pol- jeg mórja le2eCi varas pobegli, gde si Sáncé delaiu i potvrdiju toga grCkoga varasa. Proti tomu se je pismeno suprot stavil grCki kralj Bulgirski Seregi na grCkoj granici stojiju, nemSki Seregi зи pák prestupili grCku gra- nicu i budu proti Salonikiji isii, da ju iz franbnzkih i englezkih ruk odzemeju.Talijanom jako zlo ide Ceterta bitka pri Isonzón se je dokonCala. Tojest taljani su popustili svoje navaljivanje proti dekun- gih, koji na granici naSe monarchije stojiju, ar su previdli, da je sve zabadav. Proti nádim Seregom nemreju boj dobiti. Tálján je vu ovoj zadnjoj bitki 70 jezer vojnikov izgubil bez toga, da bi ieden korák prek naSe granice dojti mogel. Vezda d̂rugdi, pri Lardaro zvanom mestu je poCel navaliti na naSe Sance. Ali bude mu i ovdi tak iSlo, как pri Isonzou.Hvala budi gospodmu bogu ! naSi nep- rijatelji nigdi nemreju preobladati naSe hrab* re viteze ! Lani vu bo2iCnih dnevih smo pri Karpatih ruse, a letos vu Crnojgori Crno- gorce, pak ostale srbe. pri Isonzou taljane, a vu Macedoniji francuzke i englezke Serege na nikaj spravili s pomoCjom nemSkih, bulgarskih i turskih CetehAko si to premislimo, onda moremo s veseljem svetkuvati bo2iCne dneve. Dobro bi bilo, ako bi naSi sini takaj s nami svetkuvati mogli bo2iCne dneve, ali ako to nemre tak biti, budimo zadovoljni s tem. da smo svigdi mi jakSi, как naSi neprijatelj», koji bi vre vu naSih hifcah stanuvali i gospoda- rili na od nas odz°tih gruntih Bog oslobo* di. da bi srb. tálján, ali rus zapovedal nam vu Magjarskoj, kaj bi se lehko pripetilo, ako nebi Bog s nami bil. pak ako naSi sini uebi tak hrabri bili Molimo vu bo2iCnih svétkih za njihovo zdravje, za njihov da- leSnji napredek i za sreCu naSe mile do- movine !A nam pak dai gospodin Bog svim skupa vesele i dobre bo2iCne dneve !
Gloria in excelsis Deo!SlavH Bogu na visini, a m г ljudem na nizini ! OJ potlam, как se je Z el Cilelj na rod> 1 vu betlehemski Stalic;, poleg kerSians- koga obiCija 2ive£i narod niglar je ué tak poboZno obrnul prama oni zibici, vu koji je lefcil пав Odkupitel, как denes.Slava Bogu na Viaim ! On je odredil, da pograbimo oru2je i branimo naSe pravo, da aldujemo krv za domovinu, ober koje nigdar je né tak ker.’avi viher puhal, как denes. On nam je napomoé, da tak slavno se bratumo. prama neprijaleljo i on nam ie dopusld lulikdnih slavmh bitkah zadobiti. Zahvalni mo moramo biti svrho omh, koji vu slrahovitnem ognju stojiju. On zbrî e onim suze, koje su dovice ostale i onitn koji sn bnz otca ostali, koji derhtuC éekaju Rias I г bojnoga pol ja od svojih I jubeznih, doklam dojde glas, zadnji glas, da jed-

ooga vitöza menje je na zemlji i jedne dovice vifle.Slava Bogu na visini! Slava za sve skim nam je napomoC. Slava njemo i svrho toga, da nam je na zemlju poslal svo* jega jedinoga Sina, koj nas je navCil veru- vati, terpeti i krv preljati. Vumréti bez jav* kanja, bez tu2be, vu svetim miru, vu volji nebeskoga Olea.Slava Bogu na visini! Ali i mir naj bude ljudem na zemlji, koji su dobre volje. Mir naj bude, daj nam dragi Bo2e. Na o- vaj svetek, koj je svetek od svetkov, zdi- havlamo к Tebi, daj nam mir i blagoslov mir vu srdee, koje drvóe veC poldrugo leto od svakojaCkih bojnih nevoljah.Vidis, moóen Gospodin orsagov i své- tov, da 9uha zemlja ne 2eli tak okriepni de2dj, как naSa duSa bo2iCni mir. Okolo nas vidimo malo i drobno deCicu, koja bi sera* duvala i veselila, ako bi béli angjal od mira prinas se nastanil, ako bi vidla svojega dra- goga i miloga otca, koj vu strahovitni zimi vu glibokim snegu na stra2i stoji.§to bi bil denes dvé leti rnislil, da vu dvajseti stotini, vu drogi desetini tri strani svéta narod uzbuni se i na sto jezer ne- du2noga ljudstva vun.Jti Sto bi bil misül, da balkanski krvoloki od tri stranih pomoö dobiju i Cetiri velike kraljevine, tojest dr2ave za nje se zemeju. Sto bi bil rnislil, da eu- ropeinski savezniki samo zato su s Judas- kami penezi podpirali balkanske krvoloke, da naSega kraljica i njegvo plemenitu 2enu iz svéta spraviju, da nas stém vu straho* viten boj natiraju i da vu ovem boju vu* niStiju tak uaS lépi Magjarski orsag, как i susedno Ausztriu. Bog je to né dopustd. Pomogel nam je JezuS. naS Odkupitelj, da naSe granice, naSu deCicu, naSe male hi- 
2iCke obranimo od groznoga neprijatelja, koj denes dalje stoji od naSih granicah, как je vu mirnim vremenu.Slava Boga na vismi ! koj nas je né ostavil, kad smo vu tak veliko pogbelj doSli.JezuS, kad na svoj rodien dan doli pogledne na zemlju, 2alostnim srdcom vidi, kaj je nastalo iz onoga svéta. kojega ie on stvoril, kojega je on odkupil. Njegov svetek, je svetek radosti. svetek mira, im je veC na njegov rodjen dan pred jezero devetstopet- najstim leto radost nazvéSCal angjel pas* tirom.Denes pak je céli svét vu jednim plamnu, serdito mu2karci neCimurno oru2je der2iju vu rukah i samo jedno misei imaju, как bi mogel jeden drugoga na smrt oraniti. VaraSi, sela, célé okolice su se vuniStile tak, da je kamen na kamenu né ostal. Na hil- jada naroda se vunisti svaki dan ili pak nevoljnoga ostane. Kad povremenu poljo- delavec pljuga pusti vu *rnu mater zemlju, strahotom bude gledal vnogoga vitéza Con te, koje mu pljug iz zemlje vun hiti.JezuS KristuS suznatami oöima gledi, kai su zrokuvali krvoloki na njegov sveti rodjen dan. Kaj su zrokuvali oni, koje je on 2nhkom smrtjom odkupil.Так 2alosten bo2iC. joS néje imái svét. I negda vremena je bil boj, ali onda dvé tri dr2ave narod ako je trpel, denes pak céla Europa je vu ognju.Obitelj 2alostno se sede na bo2iC к stolu, néga veselja, 2alost sedi na svakim obrazu. Jeden se 2alosti za onoga, koj vu dekung  ̂ stoji i zverftava svoju sveto du2- nost prima domovini.

2uhek je onomu kruh vu vustah nu

ov sveti dao, koj nekoga na bojnom polju 
ima. Na polnocki mesto veselja 2aloet i ia- lostno zdihavanje ide na visinu pred pra- viCen trooufi. »Vitézi pak lakodjer taloslno misliju po Sumah, po bregih za svoje mile, od kojih tak dalko moraju ov sveti dan biti. Ali oni preobladaju 2alost, jerbo znaju, da to sve preterpeti sveta du2nost njim je, za svoj obitelj, za nas sve moraju vnogo stradati i terpeti. Za domovinu vojuje i vu ovi réCi sve to stoji, kaj je pred njimi drago i lépő. Ova réö, domovina, njim daje jakost, da to sve moreju preterpeti. Óva réC jim daje moC, da su moguCni sve ouu zveräiti, na kaj jih je kraljska réC pozvala : braniti domovinu.Slava Bogu navisini! Pomolimo se ovaj dan rodjenomu JezuSu, da skim predi moremo sprazniti ovaj 2uhki pehar. Da mir nastane i da nadalje vu bo2jim miru moremo Éiveti.Nedaj dragi Bog, da ova strahovitna borba jod tak dugo terpi, как je trpela. Mora se svet pomiriti. Svi skupa od srdca 
2elimo, da viäe nebudemo tak 2alostnoga bo2iCa imali. Bog nas bude posluhnul i po- miril bude na skoroma svéta.Gloria in excelsis Deo !

Ziraska sétva.Vu jeseni néje bilo inoCi sbog zloCes- toga vremena sve posejati i poleg togaovu delo je na zimski mesec doélo. Néje to nam jako veselo, ali i drugda je tak bilo. I drug- da smo sejali, vu novembru mesecu i vu decembru. Spazili pak su to gazdi, da onu zrnu, koje je zima sklito naála, lépő je zraslo i lépő zrnje je dalo, onu seme koje pak su marciuSa meseca vu zemlju deli i zmrzlavica néje doälo, slama je zrasla. ali zrnje né. Dakle poleg toga jod i vu febru- aro rr.esecu moCi je jesensko péenicu sejati, ako znamo, da jod zima dojde zatem. Ali od toga nas mcntuje deneénjo lépő i toplo vréme.Po célim orsagu je tu2ba, da sbog zlo- Cesloga vremena i sbog malo te2akov sve- posud puno menje je za séjano, как je to drugda vu ovim vremenu bilo. Jesenski de2dji su krivi tomu, da smo s nikakvom marljivostjom né mogli jesensko sétvo zver- 
3iti Sad zadnju vuru moramo si pomoCi, jerbo od toga visi céli orsag. Bez kruha nesmemo ostali

Zadnja vura pak nam je ravno vezda. 
Svaki se mora po2uriti, da vezda, kad nam 
tak izvanredno lépő vréme hódi, svaki fa- 
laCek zemlje, koje mu je prazno, da za 
séja. To poätenje zahtéva denes orsag. Jer
bo ako joä niti vezda ne sverSimo iesens- 
kn sétvo, kleto bez kruha budemo. To pak 
neeme biti. Bog nam je takvo vréme dal, 
da vezda sve moremo napraviti, kaj smo 
zamudili. Moramo, jerbo to zahtéva odnas 
domovina i to zahtévaju nádi vitézi, koji 
na bojnom polju stojiju. Njim na svaki ná
cin moramo kruha prebaviti. Stari i mladi 
skup se moraju poprijeti i jeden drugomu 
napomoC biti, jerbo svaki falaCek zemlje, 
koje prazno oetane, je dpot gospodaru. Je
den drugomu mora napomoC bili i koj je 
veC svoje zasejal, naj nebude s marhum 
jalen drugomu. Nazadnje i obCinsko pogla- 
varslvu more takvoga presiliti, da drugo
mu ide na delo. Ali to prinas nebude pot- 
rébno. Nádi gospodari, ako jim как vréme
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dopadCa, radi idejű, is srdca poroorejo ono- 
mo, koj je vu siti i koj je potráben toga. 
Prioaa nebude jedna mekola prazna oslala, 
koja je za jesensko sétvo odredjena.

Так je to vagen posel, da i honvédeki 
minister je to prepoznal i one gardidte, koji 
bi bili decembra 6 ga morali rnkovati, do 
pustil njim je da stopram decembra 15-ga 
idejű nuter. Koji au pred vremenom odidli, 
one au odmab nazat dimo poalali. Sve to 
рак ae zato pripetilo, jerbo vréme se je 
preobrnulo i moCi je aejati. Dakle avrho 
toga je to miniater odredi). da gospodari 
mogli au jeaenako sétvu sverSiti. Vu ovi 
minuti kruh je morebiti va2neda atvar, как 
pudkinprah i patroni. Bez kruha vojniki 
nemoreju vojuvati. On bude tahora zadobil, 
koj bude duge kruha imel. Mi pak vide 
zemlje imamo za sétvo, как nádi neprija- 
telji, dakle mi i duge moramo kruha imati, 
как oni. Vu nádi lepi zemlji jod au пб 
ljudi od glada pomirali, dakle niti vezda 
nebudeju, ako nádi gazdi to previdiju i 
traili ae budo, da zemlja ne ostane prazna.

Nadi gospodari prerazmili su, kaj hoCe 
atém miniaterium, kad jod deset danov je 
doma ostavil one, koji bi veö decembra 6- 
ga bili morali rukovati. Vu ovim tedkim 
vremenu aamo brazde budo mednami, kakti 
meja, ali vu srdcu i vu midlenju avi skupa 
moramo jednaki biti.

Oralnica je denes takodjer bojno polje, 
gde slavno moramo vojuvati za svagdadnji 
kruh. Na ovim bojnom polju pak se je 
vezda dozorila zadnja vura nadturmu.Ovu 
dturmu pak svaki Clovek mora preterpeti i 
onda smo zadobili.

Sunce nas na delo poziva, na dturmu 
nas zove. Dakle. gospodari, napred! na dtur
mu, da ovoga bója zadobimo, kojega sad 
za kruh smo zapoöeli.

Naprd ! braéa !

Vilmoä cesar na sékeljskim frontu.
Vilmod cesar pohodil je poleg Stripa 

vode magiarskoga i nemdkoga fronta, srned 
vide divizijah pogledal je jedno honvédsku 
diviziju. Od toga je jeden honvödski zapo- 
vednik ovak pisai dimo evojemo dogom :

Denes, tojest decembra sedmoga lépi 
dan je irnala nada honvédska divizija. Po
hodil nas je na trontu Vilmod cesar. Odidel 
je pred glidum i sam svojom rufcumjene- 
kojim vilegkim honvédőm nemdki geljezni 
kr2ec prepicil na prsa. Potlam pak je pred 
célo diviziju slal i vu lépim govoru je sla- 
vii magjareko vitegtvo i vjemost, najmre 
pak je pohvalil erdéljske honvédé, koji su 
na dienkovcei trontu, kad su ovdi rusi s 
velikom jakostiom dteli fronta pretréi i 
predréti, Cetiri dana, dan i nőé podjednoma 
su vu ognju bili, nazadnje pak na Cetrti 
dan 3ami su na ruse se navalili i od kra- 
ja su je zbili. Od ovoga dana poéemái rusi 
mir daju nádi di vízi je od koje su bol je 
strahu, как od hodiCa.

Vu govoru je Vilmod cesar spomenul 
se, как je hodil zadnjiput vu Béé, da po 
hodi nadega staroga kralja. Povedal je, da 
sam kralj lépő je pohvalil pred njim mag 
jarske honvédé Najvekdi nad soldaéki zapo 
vednik, nad kralj videput se je tak spome
nul od honvédov Vilmod cesar pak vu 
»vojem govoru pak niti jedenput se je né 
tak spomenul od nadega najvekdega 
soldackoga zapovednika. как cesar. neg 
uvék tak. как magjarski kralj Stém Vil-

mod cesar pokazal je svakomu, da mag- 
jareka kraljevina je sloboden orsag izoseb 
na od Austrije. Govora je ovak s magjars- 
kami réémi zakljuCil: »Éljen a király első 
Ferenc-József!« Na to smo i mi tak zak* 
riCali, ako nas je muska őul, zasegurno je 
misül, da na dturmu idemo i od straha se 
je skril vu svoje jarke.

Doklam je Vilmod cesar prednami stal 
i govoril, nemdki zrakoplivci su létali ober 
nas, odzaja pak trideset i pol centimeterni 
dtuki su ruéali, ali to je véé né svrho pa
rade bilo.

Kej pak se mene tiée, vezda smo rav- 
no skopali »Zoltán zvanoga jarka vu kojem 
se komot budemo mogli dpancirati, je dva 
metre gliboki i jeden meter diroki, dakle 
lehko se jeden drugoga vognemo. Razmi se, 
da ovu palaCu samo ponoéi smo mogli sko- 
pati, jerbo po dano su rusi jako fraékali 
onu municiju za koju doma ostajuCi mis- 
liju, da rusi némaju.

Lani vu ovi dobi leta od zelja kocenje 
smo jeli, ali sad po gospotskim 2ivimo. Je
den kokot ill kokod kuruno kodta, sad pak 
sem ravno za svoju diviziju jeden meter- 
cent svinjskoga mesa kupil za sedemdeset i 
pet korun. Dakle svega dosta imamo, ili 
itak zato naj vide blata.

Najvagnede pak je to, da tople dekun- 
ge imamo vu kojih tak kurimo, как vu 
peklo i jednostavno éekamo ili konec bója; 
ili pak növi proluletni boj.

Так giviju denes nadi honvédi na fron 
tu, samo как dugó bude tak, to neznamo, 
jerbo ravno vezda smo dobili glase, da se 
rus na beszarabinskim frontu jako preprav 
la. Ruski deregi na ovim írontu jedno vré- 
me jako se sim tam gibleju. Po geljeznicah 
samo soldaéke stvari voziju i cevili niti 
blizu geljeznicah nesmeju, Rusi kre Dune i 
na gran'ci dekunge kopaju, pri Kiliaéatorni 
pak su dtuke nastavili. Catoma gde se vu 
Dunaj 9téée, jako je stvrdovinami napujena. 
zadnjo vréme pak su rusi ovdi jeden növi 
i moéen festnng zazidah. Sim svaki dán 
lad je dojdeju napujene smunicium. Na su 
hóm se sim tam deregi vijaju, po Dunajo 
pak taborske ladje se vidiju. Po nőéi elekt- 
riCna posvet i romanske granice svéti. Vu 
Vilcovni zapoéeli 911 rusi onu delo, skojem 
med Kilia i Og^jakov obéinami Catornu ghb- 
de hoéeju skopali. Pri ovim poslu nazoéen 
je i Viszolckin general, koj je zapovednik 
célé гиэке vojske vu Bessarabiji. Rusi stém 
jeden növi vodeni put hoéeju dobili do 
Crnoga mórja. Ruske ladje do vezda samo 
po Szulina Catorni su mogli dojli do Crno
ga mórja. Stém rusi opet prestupiju jeden 
kontrakt, kojega su 1878 ga vu Berlinu svi 
skupa podpisali i vu kojem i to stoji, da 
Ogeakov Catornu néje smeti glibde skopati 
i tam nikakvo delo zapoéeti.

Vu Bessarabiu su rusi spravili célo 
onu vojsku. koja je odredjena bila prék 
Romanie vu Bulgariu vdrti Pokehdob pak 
je Romania to né dfela dopustiti, sad su 
ovoga derega proti nam poslali.

Svaki dán dojdeju mladi i stari reg 
ruti na front, kője tam vegbaju i mudtraju.

Bus je sad svepusud miren. ali как 
se vidi. na protuletje jod jedenput bude pró
bál srpéu i Ci jod niti onda nebude nas 
mogel preobladati, na dalje nam mir bude 
dal. Nadi takodjer ne spiju tam na ruski 
granici, npg takodjer se pripravlaju na pro- 
tuletni boj, vu kojem nas opet samo slava 
i dika Ceka.

Ober érne gore.
Dnevnik jednoga zrakoplivca,
íz Grabe smo se gori zdigli nevarnim 

vetru popoldan ob 2 vure i 30 minut Так 
atrabovitna zima je bila, da nesem éutilali 
írnám noge. Predi как smo se vu zrak 
zdigli, telefon prijavo sem dobit, da эй ná
di Hercegova brega zavzeü. То pak samo 
nam zrakoplivcom inoreju zahvaliti Sad 
nam je cilj pomoéi nádim, da 925 metrót 
visokoga Rassova brega zavzemeju, na ko
jega véé dva dni dturmaju i poleg nepri- 
jateljskih dtukov nemoreju nanjega dojli. 
Kad smo do Io dodli, jeden éas okolo smo 
létali i pajdad tak dugó je strélal na nép- 
rijateljske kanonére, doklam je municiju 
imel.

Sad je poéel snég padati. Snég nam je 
tak letal vu obraz, как da bi nam nedCi 
odtre Cavle hital i moj putnik zahtéval je, 
da se nazat povrnemo vu Castelnouvo. 
Kuglje su tak létale okolo nas как Cmele i 
na veliko Cudo bez svaké falinge ob desti 
vari na veéer dodli smo na zemlju. Bakle 
su nam vufcgali, da э т о  vu kmici mogli 
mesto najfí za dőli se sesti.

Cisto sem krepjeni bil. nésem Cutil niti 
ruke, niti noge i ravno je vréme dodlo za 
dőli dojti. drugaé bi mi noge zmrzle bile. 
Mojemo putniku je puno bolje bilo, on je 
mogel ruke i noge gibati, ali ja sem kor- 
mana moral derZati i pedala na brigi imeti. 
Так silen je bil veter, da nas je skorom 
videpnt dőli hitil. Kad su zrakoplova previ- 
zitérali, javili su mi, da osemnajet kugljih 
ga je troíllo. Do vezda ío mi je najnevar- 
nedi dán bil.

A . . . podoficir i 0  . . . lejtinand эй 
betelni i ja sam moram leteti. Istina, da 
imamo ovdi jednoga 19 lét staroga zrakop
livca, ali jod je preslab, da bi sam vodil 
kormana. Samo jedenput je probal, veter 
ga je doli hitil i céli zrakoplov se je з 
potral.

Okt. 4 Dobili smo opet jednoga zra
koplivca i jednoga oficira. PerviC vu trebi* 
njei bitki su letele skup. I ja 9em on dan 
tam letel. Tri zrakoplovi su bili vu visini, 
sve smo spregledali i ja sem samo s jed* 
nim se zifiel Drugi dan mi je Pillér ober- 
lejtinand povédal. da vlovleni Crnogorci tak 
su povédali, da zspoved imaju, как zra
koplova spaziju, odmah svi moraju na njega 
strélati, koji pudke imaju. Kad э т о  mi iz 
madinpudke strélali na kanonére, vnogi je 
rnrtev ostal, vnogi je plezéraui bil, drugi 
pak su se dirom rezbej2ali.

Nov. 14 Vjutro ob 9 vuri smo se vu 
zrak zdigli sa Lévák lejtinantom. VeC smo 
dalko ober nepri ja lei jske zemlje vu 2100 
meter vidini bili. Strahovitna zima je 
b(la. Po bregih sveposud veliki snég Od 
motora jeden henger se je navolil delati i 
postal je. Zrakoplov je poéel doli ti Na 
zapoved nazat sem se obrnul i oh deseti 
vuri bez falinge smo opet na zemlju dodli.

Nov. 16. Predpoldan ober Lóvéén brega 
sem létal jedno vuru

1 sad je L^vak lejtinant bil s menőm 
i vnogo fotografijih je napravil. Popoldan je 
Dvorzsak kapitan bil s menőm. Ober Lóv
één brega smo letali kad smo vu debeli 
obiak dodli i moral sem se nazat obrnuti, 
jerbo kapitan néje videl nikaj.

Nov 17— 18. De2di i viher
Nov 19— 27 Betegen sem bil.
Nov 28. Popoldan ob tretji vuri sa



Lévák lejtinantom sem odiíel. Maáiopusku i niCke granice. Dakle vu Botniji nega viie
bőmbe smo oe»u mnwiu rre* bovcena 1 pa 0dkupim duie vase Na to neaei »tupi v hüu, jedooga neprijatelja. Onaj Sereg kot pre 
Km brega dvé jezero metrov visoko smo 8vojomknrjom,YeTojojboii“ ею liita z bojnog poija. Mojkovacu prek je atupil Tara vode, on je 
leteli vu Cettinje. Kad smo dvé jezero pet- Vecnu .reóu» biazenstvo i pocita «пот pozdrav, stim i stare Crnogore granicu preetupil i
sto metrov visoko bili, poéeli su Srapnelli i Zamenii eam » műkőmkriia, Néma ona prvije mira, neprestalno ide dalié i dalje vu Monteneg-
. lAtati nlrnln пая I pvak íp чпгп*И tl та^а! daizkrilem Prime v ruke ona lista, , ,, * л  "kuglje létati okoio nas. bevaK je sprozil steza т nebo je najbiita. I s veseijem ga odpira. ro. Za kratko vréme céla Crnagora nam
maáinpuőku i za kratko vréme vtihnoli su c . j bude vu ruke doSla
Srapnelli. Sad mi je putnik doli kazal gde Ä : ? H r "  -  Zakaj b o t *  antant Salon ik i,
su Seat barake bile i Selil je, da bombe dymoet domoyimka Da ы ove svcte dane Englezke noviue tak piSeju, da antant nes-
hiti nanje. Kad smo ober barakih bili, hi- Je v°easinazea- u veseiju iprevodih. me Saloniki ostaviti, jerbo как bi se antanta 
til je jedno bombu, ja рак sem tak zrav- Za sv0J dom i kraijertrónus- Ja ее ovdi dobro őutim, seregi iz varaäa vun potegli, Romania i 
nal zrakoplova, da smo vu koli leteli i da sveiermese^na^S^evlu, Daj B^dMewn^udu^1’ Gréka odmah oéivesno bi se knam preklo- 
smo bolje sve vidli. Za pet minut veliki Tihi dezdjek naj ga sna*i. i mej ovi eveti dani. pile Dakle to je zrok, zakaj hoCe antant
dim je nastal i kad se je dim reziSel, vidli так ее moii tutna mati -  Dok bum brand domovinu, na svaki naCin Saloniki zaderiati.
smo, da я med Sest barakih dvé faliju, tret- Biagoeiov posiija emu, Bi veeeii dani ьш, __ K uliko francu za  i en g leza  je
ja рак gori. Strahovitna zima je bila, ко- у%^ГтПи^ото^пи. o^deíi^ípITeseiiu |U o p a lo  doli vu M acedoniji. Bulgarsko
máj sem mogel kormana deráati, ali veliko Dékánfa|va A F soldaéko zapovedniétvo prejavilo je, da vu
veselje smo imali. Sad je iz maSinpuSke dnava- -------  • • Macedoniji dvajstisedem jezer francuza i
poőel bareke strélati. Doli je snég bil i dobro Srecne bozicn e sv etk e  ielim o svim  engleza su pokopali. Moraju sad francuzke 
smo vidli mrtve i plezérce. Zatem me je nasim cita teljem , predplatnikom , pri- i englezke matere pitati svoje kormane, za- 
dvaput po hrbto vudril To prinas tuliko jateljom  naäih novin i naáim sured- kaj je to bilo i kaj su iskali vu Macedo- 
zlamenuje : grad aus! Videl sem, da moj n ik om ! niji, ako su stem nikomu nikaj ne pomogli.
putnik fotograflrati hoée, ali vu veliki zimi — Daruvanje. Muraszerdahelyski ob- Zakaj su alduvali tulikSne krvi vu tudjem 
tak je krepjeni bil, da néje mogel maSinu nas- éinari poslali su nam jedno listinu, koja mesto, to bormeS niti mi neznamo
taviti. Ja sem takodjer vés zmrájeni bil. Za nam ka Se, kuüko su dobri duSni muraszer- — Bulgaria i R om ania . Bulgarske 
malo vréme doSli smo ober jednoga sela, dahelyski stanovniki alduvali soldatom za novine piSeju, da med Bulgariom i Roma- 
ovdi opet se je maSinpuSka oglasila. Jeden boáiéne svetke. Nemoremo svakoga po je- niom izversten je poloáaj. Vu Bukarestu 
gurtni patronov s velikom mukum je post- dinim ovdi spisati, jerbo izbilja za to su dobro znaju, da bulgarci su зато zato na 
rélal, drugoga je véé né mogel nuter nas premale naáe novine Neg kvitéramo ovdi, ronr.ansko granicu porinuli jeden fekái áe- 
taviti. Kazal mi je, da od zime véé nikaj da su sveskupa 127 К 58 fiilerov na ov reg, da se proti rusom braniju i stem áe- 
nemore, ja sem takodjer odnemogel Na plemeniti cilj nabrali. Od ove svote polovi- regom nemaju nikakvo nakanenje proti 
lévő smo se obrnuli, 3200 metrov visoku cu su vu Zalaegerszeg, polovicu pák Csák- Romaniji. Romania lakodjer mora prevideti 
smo bili, kad je na jedno obéinu opet bőm- tornya varaSu poslali. Bog bude vre napla- i prepoznati, da зато znami more svoj
bu hitil. til svakomu, koj se je ovu bojno vreme cilj postiéi.

Med Cettinie i Skutari pofielo se kmi za vn°« °  ‘ ^peíe naáe vojnike ali -  Turski boj proti en g leziji. Vu
íili i lejtinant mi kaié, da dobro bude na- bllde 1 ,on,m bogatuSom, ко,, s nem.losl.v- London., od loga su straho, da Imim. Suez
zal se obrnuli Posluhnul sem ga i obrnuli í"™  ardcom sa ° " F . koJ‘ 9Uzf' 0V Cat° rnu d o ’. f "  zei" ,) " m zadelaJU.
smo se proti domu. Trijezero pet sto met-, P " " '  se trudd., M. je nemoremo se to pr.peh, onda. englezke ladje nebudo
rov smo vezda visoku bili. Poéeli smo ra-, na3,k “ ov,mah ,vun 8pi8a" ’ veC pred Bo‘ am0,? vu . kRn,al ' 118bud.° " '«в 'е  englezke . . . j. , . .. , gom nebudo to zataieno Serege podpirati Vdilen kre kanala englezi
Ja^sem '^ т р г й Т г Г  sboka рак'  ̂pet “  Stekli Pe s - Mmufu nedelju jeden svakojaóke Ivrdovine zideju. Vu Londonu
л . -P. , ’ .. •• P Р }11 slekli pes se je vu Szentilona obéinu do- plaälivo éekaju, kaj se bude tam pripeldo.

pe su PO е е  uglje fu a i pi| • • TP.[?|fepel i ppt male dece zgrizel, takodjeri viSe Arabi podjednoma vdiraju na engleze, 
n ' 8 1 Sté,nr! sm 0 .se . né brim . ] - DeéiCU su odmah vu BudimpeSt pos- englezi pák se jako prepravlaju, da braniju
nant ponudil m, je ,eden cgaretlm. Как P .̂ da je |am proti stpklofii vra6jUi pse SuPZ kaP ala. 0 d Matrucha na zapad jeze-
R к Í  k d° g врЯ a |V'de S|en?; ^  it"10  ̂ еГ PHk su odmah sve postrelali. Pokehdob pák ro dvesto arabov se navalilo na Engleze. 
Babrak brega PoCel sem bol|e tirati motora. . . jrugaj obóinah hodil,sad Arabi su naj noveäe Stuke i maSinpuSke ima-
Kad smo ostav.l. Lóvéén brega oh éetrt. J ‘ ĉeljm kot Celerdes.t da- |j. Englezi su vnogo mrtvih ostavili za sobom.
T ' v  i ' J m°T t ' m° ' l*90 r r T  n nov psi moraju zaprti biti il pák na lampi -  K ada se  preh lad im o stupe u 
zemlju doSli. Так smo krepem bili, da né ko!,arjCl] п03ц1 naáa uda takovzani »prehladni otrovi*. kője
smo vun mogli iz zrakoplova Jako me je __Cetiri dan ov 1 3 .5 0 0  robov . Kö nam pribavlaju grozne boli. Kada odviSe
glava boléla 1 mamica mi je bila, prejavil «enerala jeden Sereg éetiri danov tri- radimo, sakupe se u naäim udovima »u- 
sem se pri kapitanu i odiSel sem dimo jezer pet9t0 arbov je polovil vu Mon- morne tvari«, kője ne dadu naSim miSiéji-

tenegri Кнк vidimo, srbski Sereg éisto se je ma raditi. »Prehladni otrovi« kao i »umor- 
reztepel. Stem vekSa dika je to naS m vi- ne tvari« dadu se otjerati i uéiniti nespo- 

Vidimo, da zrakoplivci némaju naj tezom |егЬо vu Montenegri puno teíi je sobnima, ako mi na9e ruke i noge natremo 
boHe delo, ali stém vékáé veselje, kad va^ne V0 jUVa^  kak dalko vu kmiéni Afriki. Vu sa Fellerovim boli ublaáujuéim miáiéje i 
prijave doneseju dimo i kad s bombami Montenegri puno je teái hoditi, как po naj 2 ile jaéajuéim »Elza fluidomé 12bocaáalje 
célé obőine vuniátiju. Zrakoplivci jako su bregah vu Tirolu. Bjelopolje su naái franko za 6 kruna Ijekarnik E. V Feller,
napomoé fleregom i danaánjo vréme nebi z a v z e |j p0 yulicah kervave bitke su bile, Stnbica, centrala br. 124 (Hrvatska). Od 
mogli bez njih biti i ravno svrho toga svig- iz 9Vrtke hiáe zoseb je bilo treba nép- mnogih lijeénika i u preko 10 0 .0 0 0  zah-
di veliko poátenje i éast ^maju. rijatelja pretirati. Cmogorci su viteáki voj- valnicá preporuéeno. (u)

— ------ —— niki, i neéeju se predati. Как sluábena pri*
«- -f т п  A 9 java nam .k»2e, od Crnogorcov su samo de- f ío t id n n  p é s m a .
K A J  J E  D lU V U iiA r  vetsto vlovili Srbi véé neéeju vojuvatu svrho

,oga jp Uk veliki broj. C»li .eregi se prédája!
о  1 . x • * Sluíbena prijava tak go\on, da ^ o v o  Far soldatov tam vu strani
орОШ вП  letOSn|e5 a u oz ica . Montenegro smo véé célo zadobili. Nemei ß or nupravlja Jezusu.

Svíta noö »»!, bor na etolu, -Drag» ...ajka .nam ,a vo.da, M °d Т*Г» vode "*
Kro njog tuXnn mnjka sodi, Kud raiseli vaSe hode, Joli Célo okollCU, HOler paK JaVI, 08 nasi Nuter V dekung V zemljlCU!
Svpti voőcr obstrii su. Moiitp sp. t ód je svffta, k Bjelopolje na jug stojeéu okolicu L épi kinő na njem napravi,
Noönp zvfzdo traki bie.h. Veselje vám nazaj oj e .« Q{j nepri j и tel i a. Mojkovac od Bjelo- Nazge pod  njem  svééieu.

Zakaj si tak zamiáljena A pri mefti, prii polrioönoj, pQ|je na zapüd pri Tara Vodt stoji. Ovdi je , у ц p ojnof j  g aj  pastiri
Sveti vpfipr tuína mali? da^zTseícis™ U ’ treba Tara vodu preslupiti, da po glavni Se okoio zbereju,
Morei mi‘to* po védeti 1 Neiöi tihó «oj govori:’ putu moreju dalje vu Montenegro iti. To., D ívni glas od srca mih\

€ da su od Mojkovaca doü célo okol cu po* Boiicnu pésem  pévju.

?т«Т Ä -Л В Д  -w ”  * «Isttli Cd nrprijatelja, to zlamenuje, da céla Ah sreta nőéi Jézus mill,
Dsred «пека vu tabom ’ Jh sam. hotel ostaviti j ara i j „ j j a ,e r,am vu rukah tijam do bős- K i se rodil ovu noc,
DuSa gledi moga sina !« Modrog neba, dvore eveté.«
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Se n»m, déci naéi smih,
Hódi z jaslah na pom oc !

Prek po vsoj francuzkoj zemlji,
Deca Vilmosa stojil 
Kre Taljanske austrijanci,
Magyar, horvat v dekungi.

V Rusiji pák je trojica,
Stari tri savezniki\
S njimi botja j e  pravica,
Koja neée propasti!

Ah dragi Jézus rodjeni,
(ilej nas v bogce grésnike !
Sveti Jóiét prelubljeni,
Mati boija djevice\

Bősei j é  bozicni svétek,
Zima brije vdekungih,
Bog zna, gdé bu velki petek?
Lehko v bladnoj zemljici!

Jézus Kristus v mrzli stali,
Budi nam Ti na pomoc!
Neprijatelja pokvari,
Nam pák daj orjasku moc\

Naj se sablja jós  zablisne,
Nemcom, turcinom i nam !
Naj se vrag vu mórje stisne : 
Francuz, Anglez, Srb, Tálján!

Mir v dekungu je nastala,
Suze dőli tekle s u !
Bozicna pésma prestala,
Dika budi Jezusu!

V kratkom cula se molitva, 
íz dekunga tuzen glas.
Bila njim je  vura britka.
Moliju od Boga spas.

Svi soldati jedno glasno,
Od Pariza v Petrograd,
Mólóm Boga svi poboino,
Так, как jósée ne nigdar!

Magyar, nemec cislo v ruke,
Так horvat i Austria!
Mors ke odprite si bloke,
Nek se óuje do Boga !

Takaj túréin i bulgarec,
Boga lépő molita!
Gdé je  mladi ili starec,
V ni Host bozju naj se da !

Takaj vi domaci v sei и,
А Г na vrhu, gdé ste kol,
Sv aki naj si prigne celo 
I  se naj poklekne doP.

Vzdignimo vsi ruke gori,
Jézus Krisztus v stall'd!
Ti nam grésnikom pomori,
Da se spraznu dekungi!

Te be v jaslah Bog lezeéi\
Mi prosimo za termin !
Ruke na se gordrzeéi,
Molimo te boiji sin!

Gda bu sum a pák zelena,
Napra vi mir /.emeljsk i!
Kad bu se alluja cula,
Rési nas od bolesti\

Sveti a sablja naj se skrije\
Naj se suza posusi\
Naj se krv zjunaka vmije!
Naj prestanu zalosti\

Ti prelépo pro tu le tje,
Donesi nam vesel glas\
Naj disi vsim lépő evetje,
Naj bu med orsagi spas\

Vu ime otca i sina,
Se pokriza céli svét,
Naj bu mirna domovina,
Za to moli céli svét

BAnfiheov. P o d u o r d e c  M á rtin .
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GABONA ÁRAK/CIENA 21TKA
M É T E R M Á Z S A  ~  M E T E R C E N T  К

B ú z a ................... PSenica............. 36 —
R o z s ................... Ú r i ................... 29 —
Á r p a ................... JeCmen............. 28’—
Z a b ...................... Z o b ................... 28*—
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 26*—
Fehér bab uj . . Grah beli.........40 —
Sárga bab . . . .  Grah Suti.........40*—
Vegyes bab . . . Grah zmeáen. . . 40*—
Kendermag. . . .  Konopljeno seme 50 —
Lenmag................ L e n ................... 50*—
Tökmag................ KoSőice............. 75 —
Bükköny............. Grahorka.......... 28*—

Kiadó lakás!
Zrínyí-tér §. ez. házban 
négy szobából álló lakás 

“‘ 3~* mellékhelyiségekkel együtt 
1916. ápr. i-tol bérbeadó.

Ő z v ,  D r .  K r a e o v c c z n c

I ..................................................... ... ..........I I

Jótékonyságot
gyakorol, ba a kará
csonykor megjelenő 

Lukács Lajos:

Édesanyám 
a táborban
című könyvét megveszi 
mert annak jövedel
mét az itteni Vörös
keresztegylet kapja.
Minden kötetet hirla- 
pilag nyugtázunk. Elő
jegyzéseket elfogad:

Fischet F. (S trausz Sándor)
könyv- és papirkeres- 

kedése Csáktornya.

Nyomatott Fischet Fúlöp ».Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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