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- j  , . I , ,  . . .  és pénzáldozatot követel. Ettől tartanak tovább tart a harc, még a fegyverszünet
Hogyan fejeznek ue nauorukat г különösen ellenségeink vezérei — nagy- tartama alatt is, különösen, ha egyik vagy

a _ „ ;u ne aj,x , , .. . . .  hangú, de mégis semmitmondó, mert indo- másik fél attól tart, hogy a hadműveletek*
J  г  8 /  ke' k a t la n  fráziscséplésük dacára. nek wen «  téren való megszüntetése Altatkötés lehetősegével. Ezt már, némi optimizmus . ann.L . л ® A, „ . .  .

mellett, jeléül tekinthetni annak hogy a Ha raár mosl a hadviselők egyike a k' l®a*'
világháború elérkezett ahhoz a stádiumhoz, háboru befejezését kívánja, úgy rendesen zötlenebb békefeltételek elfogadására kény-
amelynek alakulásától függ a véres birkózás «8Y se,e barátságban levő semleges államot 8zerll“e» K- a ik a .m ával a ма11а1ок
végeredménye keres me8 *nnak kitudakoláaára, minő fel- b egyverszuuet alkalmával a csapatok

Ha a háborút a nniitika тр о й н о го *» téte,ek m ellett vo lna hajlandó az ellenfél f i á b a n  a következő helyzetbe k e rü ln ek :Ha a háborút a p o litika megváltozott . . . .  . . M ihelyt a fegyverszünetet tudatják  a csapa-
eszközökkel való folytatásának nevezzük, M; . ' ... |д B_ . OAa 4,lam moo tokkal, legelébb megállapítanak egy demar-
úgy viszont a béketárgyalásokat joggal ' h//pkL,x‘?  !^n,i?^ ná т м Г т ? «  k4ciós vonalat, melyről mindkét fél elö-
tekmthetjük a háborúnak diplomácia igénybe- " ^ a a  I  L tT n ,- ,M m !h K  ör8eit bevonja. Magától értetődik, hogy
vételével való folytatásának. Általában a 1 ^ . .  * ’ u h ^ / ^ P,  á hn0ll ín  mindkét fél továbbra is fegyveres készen-
háboru végének többféle oka lehet: vagy [® Y'k- ®5L h !t p  p18h L r r T  lélben marad> noh'  táborozási helyeiket
az egyik fél elérte már politikai célját, [® у" ,  ?8eb. ® * T i  hátrább tolják. A megállapított halárvonalon 
melyet a háborúval ki akart vivői s ezzel lél igyeksr.ik elönyos^harcléri helyzet alapián jnnen szabadon moioghatuak, álcsoporto- 
a további harcnak már értelme nem lenne, neki kedvező békefJtételekhez jutni. stthalják, összevonhatják seregeiket, slb.
vagy az ellenfél annyira meggyengüli, hogy Ha a béketárgyalasok megkezdődnek, Hogy felesleges vérontás és kellemetlen
a háborút tovább nem folytathatja. Ilyenkor Ú8Y azokat többnyire a meghatalmazottak- súrlódások elkerüllessenek, szükséges, hogy
a tárgyalások többnyire közvetlen egymás* nak kormányaik által adott különös utast- a C3apatokat és a hatóságokat a fegyver- 
sál történő érintkezés útján indíttatnak meg. lások alapján vezetik. A béketárgyalásokhoz gZuuetről és annak módozatairól sürgősen 

Befejezhető azonban a háboru semleges azonban csak akkor foghatnak, ha a telek értesítsék. Ez természetesen sokszor nehéz
állam közbenjárása útján is, ami rendesen előzetesen már tudatták egymással, mik Egekbe ütközik, már azért is, mert a
akkor szokott bekövetkezni, ha az illető &zok a legminimálisabb feltételek, melyek вд^оги rendesen megrongálta a békében
semleges államnak vatamety politikai, ke* m ellett*  békekötést lehiiségesnek tartják. fennálló értntkgg<gt~r a k Üiö » H. • -
reskedelmi, financiális vagy bármi más Fegyverszünet csak akkor következik, Ha a hadviselők képviselőinek sikerül 
érdek fűződik ahho*, hogy egyik vagy másik ha bizonyos, egész határozottan körvona- a béke alapfeltételeiben megegyezni és az 
hadviselő ország túlságosan meg ne erő- lozott engedmények tárgyában véglegeseu egyes pontozatokat írásba foglalták, úgy 
södjék vagy meg ne gyengüljön. megállapodtak az ellenfelek és egymásnak ezek a megegyezések még mindig nem

Fejeznek be háborúkat formaszerinli erre nézve biztosítékokat nyújtottak. Ilyen kötelezők a csapatokra nézve, reájuk nézve 
békekötés nélkül is, mert az ellenfelet nem biztosítékok például kiválóan fontos várak kötelezőkké csak akkor válnak, ha az ille-
tartják jogosultnak arra, hogy háború vagy kiürítése, stratégilag fontos vasúti vonalak tékes kormányok vagy törvényhozó testű-
béke fölött dönthessen. Ez az eset akkor átadása és ehhez hasonlóak. Rendesen az letek azokat ratifikálják. Csak amikor már 
áll be, hogyha valamely hatalmas állam ellenségeskedés időleges beszüntetésére halár- a ratifikált szerződések egymásnak kézbe-
nálánál gyengébbet győz le. időt tűznek ki. Sokszor megesik az is, sltve lettek, tekinthető végleg megkötöttnek

De a nép is kényszerítheti saját kor* hogy oly területeket, melyeken a célhoz a béke.
mányát arra, hogy véget vessen egy kilátás- közel álló hadműveletek folynak, a fegyver- Látjuk tehát, hogy a békekötés útja
tálán háborúnak, mely túlságosan sok vér- szünet érvényessége alól kivonnak és olt hosszadalmas Egyelőre pedig még ott sem

kása, kellő személyzet vette körül, autó állt ren- két is. — Ez mellékes — nem törődöm semmi
ül c s o m a g *  delkezésére. Hercegh volt az első barátja — na- vei — szívesen megyek a harctérre — csak téged

*7 , . . . , . , evőn szerette és hűséges volt hozzá. ne kellene itt hagynom!
Ь*П°т’ Dem én> h°e y  m i haz bolDaP> Egyúttal a gyám szerepét is betöltötte. Icá- — Én is elmegyek magával, leszek a privát-

Csak jö j jö n  gyo rsan  a csom ag, csom ag. nak kel,etf hisz még ёуегтРк volt. — Szüleitől dienerje. Hisz itthon egész árva leszek, senki m^g
K .s csom a g  apró a va gy  nehézkes megszökött, mert nem engedték arra a pályára, csak felém sem néz!

er e. ózz m, j e r  csa  e s .  melyet az 6 képzelete ragyogónak látott. — Az mind nem baj kicsikém, majd gon-
M egjött. Itt p iro s é s  z síros sültek, Hercegh nap-nap után Icánál ozsonnázott, doskodom én rólad, mielőtt elmegyek s onnan is.
Ott puha, om lós kalácsot küldtek aztán együtt mentek szórakozni este a színházba. — Hü leszel hozzám Ica-cica? Nem fogsz
Gondosan rakva kis ládikában. — Mikor Ica lemosta magáról a rizeport és fes- senkivel mulatni ? írsz majd gyakran ?

téket, hazaautóztak és kettecskén költötték el a Ica karonfogta a századost és székhez ve- 
Volt benne sok szép  Unom cukorka pezsgős vacsorákat. zetto — maga is leült. Reszketett az irgatott-
S am i a leg jobb  e g y  kis csuborba ’ Hercegh szerette az elegáns csendes életet s ságtól.
Zsírral leöntött kis disznótor. Ica is az ó befolyása alatt. Zongoraszó, ének, — Mindennap fogok írni kétszer. Minden

kártyázás, kacagás töltötte be a kicsiny rózsaszín gondolatom ott lesz, de — do legszívesebbrn vagy 
Elfogyott. Gyorsan. De nem  is  bánom, selyem szalónt. Hercegh imádta a kis virágos kér- elm «.nék vagy meghalnék. Nem bírom ki — re
Hisz' e g y k é t  napra a pá rjá t várom . let __ valóban az volt — s legszebb virágát, a hagyjon e l!
£ ha m egjön  az édes, a k icsi csom a g : kig szöke lányt. Tetszett Herceghnek a nagy szerelem eme
Pár napra m egint nem  fá j a holnap. Künn köíjö8j homályos, szürke őszi est volt, megnyilatkozása, a lány fölé hajolt, kéjesen szívta

L á z á r  A l o j o a .  mikor Hercegh kardesörtetés nélkül, sötét arccal bo parfümjének és hajának illatát. — Csókolta
____  lépett be. Ica tárt karokkal sietett eléje a kis az arcocskát a kis szöszke gyermekfejef. — Ez

mahagóni zongorától — Hercegh érzéketlenül állt. az este s az utána következők is nagyon szomo- 
« I c a -C Í C a . Ica elhalványodott s összecsapta hófehér kacsóit. ruan teltek. — A bucsuzás szívettépő volt.

T. „ ___ . -  Ä — Százados bácsi, csak nem rabolják el Hercegh lapjai előbb mindennaposak voltak,
Irta. Kormány Endre. lfllem ? de utóbb mind ritkábban és ritkábban érkeztek. —

Hercegh százados mindig jókedvű fiú — — Rablásról szó sincs, de most már rám Ica híven kitartott Ígérete m e l le t t .N e u i  hara-
ktilönösen akkor volt vidám ha kis barátnőjéhez került a sor, mennem kell. A civilbagázs szemte- gudott, ha ő ritkán kapott hirt; elfoglaltságnak,
ment, á tess ügye* de nem épen elsőrangú szi- lenkedéseit már megutáltam. Nem bírnak aktiv rossz postaközlekedésnek ludta be. — Herceghben 
nésznőhez. — Előkelő gazdag fiú volt s rangjának embert itthon látni. Pedig itthon is van ránk sohsem kereste a hibát. — Csendesen élt — szin- 
megfelelően tartotta Icát — Budán volt szép la- szükség, ők csak civilesen intézik az itthoni ügye- házon kivül sehova sem ment. — Unta igy az
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tartunk, hogy a béketárgyaíátok ««ind U á- ^ .b b m é r U k b e n  való gy.koHAsAho. .

* *  J u S m V £ k  azonban arra engednek S kétaaarea jelentősége ven ennek a raeanlai ütköaetben tanúsított vltéa maga-
k6 vetkeztetni hogy ettől már nem lehetünk mostani súlyos időkben, amikor a háború tartásáért kapta^
mn t 1t,  8 ha végre be fog következni as az iszonyatos borzalmasságai nem egy szegény — Halálozás. Elkésve к*Р,цк «  gyász- 
idő amikor a béke létesítésén fognak fára asszonyt tettek özveggyé, nem egy gyer.ne- jelentést, hogy Szegő Iz.dorné, szül. Königs- 
Г й Г bízhatunk abban, hogy egyik lél sem két tettek árvává! . berger Szidónia úrasszony május 23-án, reg-
to/ia ’ a tárgyalásokat szőkségteLtt! meg- Akik a Nőegyesület támoglására siettek, gel | őrekor Alsődomfcorun váratlanül meg- 
hooMftbftani megérdemhk, hogy neveiket, mint jótékony halt. Szívszélhüdés érte, mely nyomban meg-
noee ________ adakozókét, lapunkban megörökítsük. ölte a bánatos anyát. Mert igazán a bánat

. « „ , I A Nóegye3ület tagjai a következők: Acs okozta a 61 éves szerencsétlen asszony
A Csáktornyái ШОПУ ш г ш »  tellenaűlese. Jánosué, Antnlt L ijjsné, Ambrus Józsefné, lelki fájdalmait, amelyek a szívszélhüdés 

* * ^  Antonovics Antalné, Antonovica Józsefné, érlelői voltak. A háború borzalmai aSzegő-
A 36 éves múltra visszatekintő Jóté- özv. Béri Józsefné, Burgoliti Istvánná, Buday családot külöuöakép sokszorosan sújtották, 

konycélá kér. Nőegyesület nagy jótékony* józsefné, Barnát Mihályné, Bors Mátyásné, Két fiák elesett a hirctéreo, az asszony 
Ságot fejt ki Csáktornya szegényei körében. Bazerédy Mtrgif, Czukor Györgyné, Dobsáné öccse szintén olt leite halálát. Egy nővére 
Ez időn belül rendszeres terv mellett nem Becsei Mária, Dornig Rezsőné, Dőring Emil meghalt. Magának Szegő Izidornak ugyan- 
egy szegény arcáról törült lo fájdalomsaj* Doklea btvánné, Fischer Eodréné, Grau Csak egy nővére halt meg — mindannyian 
tolta könyeket s nem egy szegény család Kamilóné, Horváth Teréz, Hepp Edéné, Hor a háború alatt. Hozzá veje, dr. Szabó Zsig- 
nyomorán enyhített lehetőség szerint. váth Alajosné, Hampamer Viktória, Horváth mond perlaki orvos s enoek két fia is ka-

Bizonyságot lett alapos jótékonyságáról Istvánná, Hirzigonva Alajosné, H-mcscy Gá touai szolgálatot leI;e3Ít, unokaöccse pedig, 
miadjárt alakulása évében, 1879 ben, amikor bőmé, Háry Józsefné, dr. Haksch Ferencné, Zalán Gyula dr. orsz gyűlési képviselő, o- 
a kotori, szegedi és miskolci árvízkárosultak Kollarics Mátyásné, Kelemen Jánomé, Кпз гозг fogságban várja a háború befejezését, 
javára mulatságokat és gyűjtést rendezett, tofics Károlyné, Kumi Józsefné, özv. Knausz a szegény asszony gyenge női szíve ennyi 
arai tekintélyes összegeket juttatóit az elemi Ferencné, Kelemen Sándorné, dr. Kovacsics bánatot nem tudott elviselni. Megszakadt a 
csapásoktól sújtott városok segélyre szorult Fereucné, Kotzig Károlyné, özv. Király La- док fájdalomtól. Itt hagyta a siralom völ- 
lakosainak. jo3né, Liitin Dánielné, L;pp ch Istvánné, özv. gyében lányait és megtöri boldogtalan fér-

A közel négy évtizedre visszanyúló idő Loncsarics L:pótné, Lőke Lajoené, Mekovecz jét, kiknek mérhetetlen szomorúságát a ro- 
alatt nemes intenció hoz híven, lelkismere- Istvánná, Morandini Mimi, Medvéd Ferencné, konok és ismerősök őszinte részvéte enyhí
tés kitartással gyakorolta az emberiség egyik Mslatinszky Istvánné, Németh Istvánná, No- tenj törekszik. A boldogult úrasszonyt má- 
legszentebb ideálját: a helybeli szegények, vák Janka, Pálinkás Györgyné, Purcsi Já jus 24 én d. u. 5 órakor temették el Alsó
árvák és elhagyottak gyámolítását nosné, Petries Ignácné, Patres Viktoria, domborul a közönség óriási részvéte mel-

Pedig sokszor nehéz viszonyok között! Pfezlecz Ignáczné, Pollák G zella, Pintács Jett. Nyugodjék békében!
Legfőképp pedig támogatás hiányában, ami Károlyné, Pékár Sándomé, Pápay Sári, Pét- — Gyászrovat. Mint részvéttel értesü* 
sok ízben indokolt az anyagi erők túlságos г‘сз Ágostonné, Peitl Józsefné, Pálinkás Sán- jQn^  Vukícs Katalin, Kozma József volt 
igénybevétele következtében oly kis városban dorné, R íjtkó Elemérné, Sirs cs Aladárné, drávafüredi tanító neje, később pásztorházai 
aminő Csáktornya. Szalay Lásztóné, idősb Stingl Ferencné. tanítónő, május 26 án Grácban operáció u-

És mégis gyakorolta a jótékonyságot S.tingl Istvánué, Szemann Viktorné, Tál Lő- <án meghalt. A férje, ki hadban van é3 há- 
alapvagyonának csökkenlésével is, ami bi- £™né’ T*kácí ^ 1 ^ ,пв,Л*гх' Tersztenyák rom kis gyermeke gyászolják. Itt megemlít- 
zony az egyesület vezetőségét gyakran gon Bódo8ne* Tárnay M hályné, Várady Antalné, hogy Kozmáné Horvátországban képe- 
dolkodóba ejtette. Teibel Edéné, Zdelár Miklósné. sített tanítónő volt s mikor férje Drávaíü*

Gondoskodni kellett tehát újabb (orrá- Adakozzunk az elesett bősök őz- reden volt lanító’ vasszorgalmáva! megsze- 
sokról, ahonnan újból erőt meríthessen a vegyei éa á rv á i Ja vá ra  !  rezte a magyar képesítést is, melynek bir-
nőegyesület. Hadsegélyező H ivatal tőpénz- tokában, fájdalom, csak rövid ideig tehetett

Fordult tehát a jótékony közönséghez, tá ra , Képviselőház . szolgálatot uj hazája tanügyének. Nyugod-
melytől támogalást remélt. S nem csalódott ------------ —  ........  — i^k békével!
a közönségben. Az űj ciklus küszöbén fá K Ü L Ö N F É L É K .  — Megjutalmazott tanító. A kir. tau-
radhalatian gyűjtők egész sokaságát a város ------  felügyelőség Polgárdy Jenő drávafüredi ta-
közönségének állították a nőegyesület sorom- — Kitüntetés. Borsó Géza Csáktornyái nítól a magyarnyelv sikeres tanításáért 80
póiba, amitől szinte megifjuhodva, megacé- tanítóképző inlézeli növendékét, 19. honv. К, a növendékeket pedig 10 К jutalomban
losodva láthat hozzá a jótékonyságnak fo* gy. ezredbeli hadapródot, Őfelsége a király részesítette.

- -—  — Drágább lesz a posta. A negyedik
életét, de változtatásra nem is gondolt. — Hitt,! úr. — De többé nem akarok magától semmit, hadikölcsön kam atait, h ir szerint, a dohány- 
remélt szegényke. Szörnyű bűn — s ő ebben élt I csak arra vártam, hogy áladhassam ingóságait.« term ékek és a postaértékek felem elése ut-
hónapokon keresztül. -  Haragszol nagyon? jáu  k íván ják  fedezni. A lerv  szerin t az öt

Hercegh már egyáltalában nem írt. -  Ha-! — Nem haragszom, de többé nem akarok . . .  nnirat ß i  10  fillé*
zajött. Ica sokat sírt és minden rosszra gondolt, magáról hallani sem. — Elmegyek vidékre.« Filléres levelező lapokat 8 F l i r t e ,  a 1 
mikor a százados már régen itthon mulatott, lám- — »Ki tanított be kicsikém ?« rés levélbélyegeket 15 fillérre, a távirati
polt. Egy este a színháznál hallotta meg a szó- — »Senki — senkit sem ismerek most már szavak  d íjá t pedig két fillérre l kívánják
того híreket. — Úgy hatott rá, mint a hideg magát sem és kérem ne tegezzen.« felem elni. A poslaértékek felem elése össze
zuhan, de mégsem tudta komolyan elhinni — Ál- Ica büszke volt és kiengesztelhetetlen. Her- füuoZaben van  N ém etorszác hasonló intéz-
matlan éjszakákat töltött Ó9 a visszaemlékezések- cegh Őszintén szólt: . м дтЫ лго^ооя! p tekin-
ből élt. -  Egy-egy percre megingott a hite, de -  Jobb szeretem ha a te -  pardon, -  ke^ é v e l ,  miolián N ém etországgal e tekm
megint csak visszatért a régi. de mindjárt végzek a mondókámmal — részedről i^ b en  szerződéses viszonyban vagyuna.

Gyönyörű szép májasi estéken kiült a bal- iörlént f  szakl‘ás ú *í is> azt i öu« m Nelenteni, _  д  háború. Múlt héten hatalm asan

tn7ta\tny™ dánn,anlg- “ °em a ü rfa ^ v is s z T  J?obb' ^  haladl elÖfe a z . offínziva af  olasz har.Clé; ^
térni hozzi -  nem létta v o L  e? ú g T  hogy e- - (^ Ь е п  van. Rendelkezzék a volt lak i- ^ re g e in k  m ár ,<5 m essze előre v an n ak .d asz
gész életében se legyenek anyagi gondéi. -  Vagy som fS,eU- , , terü leten  s kergetik  az o lasz csapatokat a
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MURAKÖZCsáktornya, 1916. junins 4.

Mórt Homme körül, melyei a németektől 
vissza akarta* foglalni. Eközben a németek 
Cumierest is bevették, mely alkalommal 36 
tisztet és 1313 főnyi legénységet fogtak el. 
__ Az oroszok helyzete is rosszabbodni kezd 
a Kaukázusban s Mezopotámiában. Utóbbi 
foiyamközből teljesen visszavonultak az о 
roszok, a Kaukázusban is érzékeny vereség 
jutott nekik osztályrészül a törökök részé
ü l  — a  bolgárok komolyan törteinek előre 
görög földön. A görögök ugyan tiltakoznak 
ez ellen, de ez mind csak látszólagos eljá
rás részükről az antant miatt, melynek a 
bolgárok offcnzivája sehogy sem tetszik.

—  Vonatelgázolás. Majdnem komoly 
szerencsétlenség történt junius 1-én este 
7,10  órakor, mely azonban némi zuzódá 
sokon kívül csak egy lónak az éleiébe ke
rült. Ivacsics vuláriai földmives feleségével 
s kis gyermekével kocsin elkísérte katona- 
köteles fiát Csáktornyára, ahonnan fia este 
10 órakor Nagykanizsára bevonult. A va
súti állomáson szépen elbúcsúztak egymás
tól, de visszajövet Csáktornyán át a lovak 
megbokrosodtak, úgy hogy a Rákóczi utcá 
ban már meg sem lehetett őket fékezni. A 
Mayercsák-léie üzlet előtt már törtek-zuztak 
a lovak. Csakhamar felborítottak mindent. 
A gazda és hozzátartozói kiestek a kocsiból, 
a lovak meg az istrángot és féket elsza
kítva, vadul neki iramodtak a sorompónak, 
melyet ketté törtek, de szerencsétlenségökre, 
mert az egyik lovat az ép akkor arra ro 
b)gó lendvai vonat mozdonya fejénél fogva 
elkapta s az őrház kerítése felé sodorta. A 
ló menten kiadta a páráját, a másik pedig 
visszafelé fordult s el vágtatott. Az embere
ket ezalatt ápolás alá vették; az or\os zu- 
zódásokon kívül nagyobb baji nem konsta
tált. Hogy mitől bokro3cd!ak meg a lovak, 
senki sem tudja.

—  Kotor botránya. Karré Márton kolori 
köszörűsnek kél felnőtt fia van, akik rmot 
altisztek a harctéren vannak a háború 
kezdete óla. Harmadik fia, a 17 éves Rezső 
sem akart rosszabb lenni bátyáinál s tavaly 
december l  én ő is a harctérre szökötl, 
hogy szintén megküzdjön az ellenséggel. A 
fiú az egész telet ott töltölte az északi 
harctéren, de április első felében megbete
gedett, mire hazaküldlék Kolorba, ahol 
agyhártyagyulladásban május 21 én meghalt. 
Amikor halálosra fordult a betegsége, 
Ltjtmann György ottani adminisztrátorért 
küldtek még délután, aki azonban, mert 
nem volt otthon, csak este 8 órakor jöhetett 
a beteghez, amikor már agonizált s így nem 
gyónhatott meg. Ez elég ok volt az obskúrus 
papnak arra, hogy az ifjú hőstől az egyházi 
temetést megtagadja, aki mert nem gyón
hatott meg, úgy halt meg mint egy kutya. 
Ezt Lijtmann György nemcsak a hozzátar
tozóknak mondta ezekkel a szavakkal, de 
21-én d. u. a litánián ki is prédikálta. S 
Lajtmann György hajthatatlan maradt. H ába 
volt a kérlelés, úgy bántel Karré Rudo ffal, 
mint a boldog emlékezetű Somogyi Baka 
Györggyel, akinek elíöídelése kőiül hasonló 
botrányt rendezett. De ahogy Somogyi Baka 
Györgyöt eltemették papi asszisztencia 
nélkül, úgy a szegény Karré Rudolfnak is 
kijutott a végtisztességböl a társadalom ré
széről ; elsősorban bajtársai részéről, akik 
az ottani 41 ik számú hidászosztag derék 
parancsnokának, Werner Leó főhadnagy in
tézkedésére a temetésen díszben megjelentek, 
a halottaskocsit virágokkal feldíszítettek s a

simái dUzlűszel búcsúztak el a hősi halált 
halt fiatal katonától. Lajtmann György ad
minisztrátor az utolsó percben kijött ugyan 
a temetőbe, mert a humáuus Werner Leó 
főhadnagy ismételve küldött hozzá egy őr
mestert, de a zúgolódó nép alig akarta a 
sírboz engedni, akkora volt lelketlensége 
miatt a felháborodás. Szóvá tettük a dolgot, 
uem azért, mert épen Lajltnann Györgyről 
van szó, hanem legfőkép azért, mert nem 
hisszük, hogy legyen egyházi akadálya ily 
esetben a temetésnek s ha lenne is, nem lett/ 
volna szabad azt alkalmazni egy katonával 
szemben, pláne olyannal szemben, aki c$upa 
hazaszeretetből önként ment a harctérre, 
hogy ottani küzdelmével ö is hozzájáruljon 
ahhoz a lehetőséghez, hogy Lajtmann György 
urunk itthon a harci hirekelk ényelembeu 
olvashassa !

—  Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál
landó mozgó színházban a mai előadások 
programmja a következő: Hadi híradó (szen
zációs harctéri felvételek); Albert mint Golem 
(bohózat 1 felv.); Therese R quin (dráma 
4 felv.) Zola regénye után; Nem látta vé
letlenül a menyasszonyomat? (szenz. víg
játék 2 felv.)

—  Pályázat. Zalavármegye alispánja 
pályázatot hirdet a muracsányi adóügyi 
jegyzői állásra, melynek jövedelme 2000 К 
törzsfizetés, 450 К lakásbér, 400 К végre
hajtási jutalék és 150 К nyugdíjátalány. A 
szabályszerűen felszerelt kérvények Zalavár- 
megye főispánjához intézendők.

—  A vasárnapi munkasziinet módo 
oltása. A belügyminiszter újabb rendelete 
szerint módosult a vasárnapi munkaszüuet- 
ről szóló rendelet. Eszerint tekintettel ez 
enyhe tél folytán való jéghiányra, az élelmi
szerüzletek vasárnaponként s á'talában a 
munkaszüneti napokon d. u. 6 órától este 
9-ig nyitva lehetnek.

— Terményelöleg. A még száron álló, 
vagyis le nem aratott gabona is adásvétel 
tárgyát képezvén, arra előleg vehető fel. 
Ezt a termelő eddig bárkitől kaphatta. A 
háború miatt a gabonakereskedelem szigorú 
korlátozása következtében min. rendelet 
állapítja meg azokat a cégeket, amelyek a 
termelőknek ezt az u n. zöldhitelt nyújt
hatják Ed a jogul Csáktornyán az ilj. 
Neumann Miksa-íéle cég nyerte el, mint a 
Haditermény részvénytársaság bizományosa.

— Köszönetnyilvánítás. Báró Knezevich 
Viktor úr Stridóvánól ismételten 5 К t ado
mányozott a Vörös Kereszt Csáktornyái fiók
egylete javára, mely adományért ehelyütt is 
hálás köszönetét fejezi ki az elnökség.

—  A kárpáti nap eredménye a zala- 
vármegyeí iskolákban. Szirmai Miksa lelkes 
felhívásara a zalavármegyei iskolákban ren
dezett kárpáti ünnep során összesen 11867 59 
К-t gyűjtőitek Ebből a Csáktornyái iskolákra 
882 50 К esik; Drávanagyfaluban 113, Drá- 
vaszilasLan 107 08, Felsőpusztalán 115 60, 
Királyiakon 139 44, Muraszerdahelyen 132 40, 
Szás2kön 106 80, Muraszeotmárián 123 86, 
FHsőmihályfalván 139, Bottomyán 120 39, 
M ksavárt 100, Mursszentmártonban 147, 
Muravidon 179 К t gyűjtöttek.**

—  Uj gyorsvonatok Nagykanizsa és 
Budapest közt. A Délivasut igazgatósága ju
nius 10 tő) augusztus 31-ig terjedő időre 
három vonatot Aliit be a menetrendbe, me
lyeket a háború tarlama alatt beszüntetett

volt: Így Budapestről reggel 7 4 0  órtko* 
gyorsvonat, délután 6 őrskor gyprcitoit azé* 
mélyvonat indul, melyek délben, illetőleg 
este 10 46 kor Nagykanizsára érkeznek. Nagy
kanizsáról pedig d. u. 6 25-kor gyorsvonat 
indul, mely Budapestre 9 55 órakor érkezik. 
Erek a vonatok azonban csak vasár- és 
ünnepnapokon közlekednek.

— A szivar és cigaretta uj árai. Junius 
elsejével megdrágult a dohány és dohány- 
gyártmányok ára. A finom szivarok ára-a  
jövőben ez lesz : Regalitás 24 fillér, Trabukos 
22 fillér, Britanika 20 fillér, Millans 18 
fillér, Operas 16 fi iér, Cuba portor co 12 
fillér, Finom Virgioa 12 fillér, Rosila 10 fillér, 
Portor ko 10 fillér, hu9z drb C garillos 1 
korona 40 fillér, Vegyes külföldi 7 fillér, 
Rövid-magyar 5 fillér. A finom szivarkák 
(cigaretták) árát a következőképp szabták 
meg: Nílus szopóka nélkül 20 darab 1 
korona 80 fillér, ezopókával 20 drb. 2 kor. 
80 fillér, Szultán 6 fillér, Memphis 7 fillér, 
Mirjam 7 fillér, Király 5 fill., Hölgy 5 fillér. 
Középfinom szivarkák ára: Hunnia 5 darab 
30 fillér, Hercegovina 5 fillér, Sport 7 fillér, 
Duna 3 fillér. Kevésbé finom szivarkák ára: 
Jenidge 4 fillér, Dráma 5 fillér, Virginia 5 
fillér, Magyar 3 fillér.

— Vas huszfillérstek. Junius hóuapban 
kerül forgalomba nálunk az uj vas húsz- 
filléres, amelynek verésével az állami pénz
verőműhelyben már majdnem egészen el
készültek.

—  A katonák jótékonysága. A helybeli 
betegállományban levő katonák megismétlik 
a jótékonyságot, melynek révén már egy
szer szép összeget juttattak a szegény ösve- 
gyeknek és árváknak. Ismét áruba bocsátják 
készítményeiket, melyeket a Vöröskereszt
egylet lelkes nőtagjai a Szivoncsik-féle ház
ban lévő üzlethelyiségben (a városházával 
szemben) szerdán és vasárnap d. u. árusítani 
tognak. Kefék, cipők, kosarak, táskák, dobozok 
stb. kaphatók lesznek, melyek eladási árá
nak egy része a Vöröskereszt egylet fiókja 
javára fog fordittatni. Az árusítás ma délután 
veszi kezdetét.

—  Az ujrasorozandók felmentése. A
19—50 éveseknek most folyó (illetőleg 
részben augusztus— szeptember folyamán 
tartandó) sorozásán alkalmasoknak talált, 
azonban polgári foglalkozásukban, vapv al
kalmazásukban nélkülözhetetlen népfö ke
lésre kötelezetteknek a tényleges népföike- 
lési szolgálat alól való felmentése tekinte
tében és a fölmentés kérelmezésénél köve
tendő eljárásra nézve ugyanazok az elvek 
és módozatok, illetve határozmányok lesznek 
mérvadók, amelyek edd?g is érvényben 
voltak, azzal аж eltéréssel, hogy ez alkalom
mal csakis olyanok hozhatók javaslatba fel
mentésre, akik legalább is 1916 évi április 
hó 15-ike óta állanak a felmentést indoktó 
alkalmazásban.

S z e r e  te  ta d o m á n y o í ía t  »  f r o n to n  
s z á l l í t  я  H a d s e g é ly e x ő  H i v a t a l !

Á tv é t e l i  k ü lö n í tm é n y e , IV . V á cx i- 
u tc a  38 M.

Szerkesztői üzenet.
— Hadapród. Közöljük. — »Egy Csáktornyái barna 

lányhoz«, ett is közöljük, de csak akkor, ha a szerzőjét 
tudjuk. Névtelen kézből eredt közlemények nem jelentetnek 
meg lapunkban.



30 jezer taljanskih zarobljenikov.
Vise как 300 stukov i 125 masi-
nastih puskah smo odzeli od taljana.

Pri Yerdünu nemske cete napreduju. - Svi narodi mira hoceju i sve 
novine od mira piseju. - Soldacka moc antanta. - Bulgaria vu Grckim.

Ы  stojino na bojttom pol ja?
(M . J .)  Naäa vojska je vu proälim ti* 

jednu dalje tirala laljanske Cete pred sobum 
vu Taljansku. Odzela od njih Kampomolo, 
Verena. Kiesa i druge varasé i tvrdjave do 
linije Fugaza, Роэта, Arsiero i Asiepro zvane.

Vu naSih rukah je doälo do 28*ga та* 
juSa do 30 jezer taljanskih vojnikov i 560 
oficirov, ober 300 stukov i 110 maSlnastih 
puflkah.

Da je na9a vojska vu malim vremenu 
tuliko taljane polovila, tomu je zrok, da je 
taljanska vojska jako preplaSena i kajti oni 
как emo vre jedenput pisali, su ljudi bez 
kuraZe Koji su nazoCni bili na taljanskom 
frontu, veliju, da taljan samo kriCi jeden 
drugomu : »Avanti i«, tojest naprej) ali za 
to se nedaju vun iz svojih jarkah. Ako jih 
nebi oficiri s revolverom tirali, pak njihovi 
Sandari s bajoneti pikali odzada, oni bormeä 
nebi niti korák naprej isii. Od zadi je sigu- 
ren smrt, ako nejde naprej, a naprej morti 
ipak nebu siguren smrt, misli si taljan, pak 
ide i ako do naäih dojde, se préda. Takov 
je to narod, kojega smo mi tuliko lét bra* 
nili i в kojim smo mi tak vnogo letah vu 
savezu bili.

Boíe dragi! как je drugaC pri naáim 
vojnikom ! Naiie sine nije treba tirati proti 
neprijatelju. Idu oni sami iz svoje volje za 
elobodu domovine i za diku kralja!

Da su taljani vre do 300 Slukov izgu
bili vu malim vremenu, to je lakaj dokaz, 
da su i onu malu kuraiu izgubili, koju su 
imeli, ar svoje Stuke i maSinaste puäke za- 
ostaviju, samo da pobeCi moreju. Pak su 
ovi larmali pred jednom letu, da budu do 
BeCa doSli!

I sam taljanski kralj, koj je med svo- 
jimi vojniki bi), je odrefiriral iz Udine pra- 
т а  Paduvi, da ga nebi naäi vlovili Boga* 
teái stavniki vre iz Venecije befciju vu sre- 
dinu Italije, ne samo iz bliinjih obcinah. 
pred kojimt su naSi vojniki.

To se od samoga sebe razme, da je 
puCanstvo zbog velikih zgubiCkah vu strahu 
i da oni, koji ne su bili za boj, bi se vez- 
da raduvali, ako nebi bil staliS njihove do
movine lak Salosten. Savezniki taljanovi se

takaj za vuhom CoSeju, ar su taljanski zgu- 
biCki i njihovi zgubicki. S kim bude predi 
taljan do kraja bit, s tem bude predi mir. 
A taljanu pak nije treba vnogo, da bude 
previdel, da ga je kaStga Bo2ja dostigla, 
pak bu prisiljen s nimi m r sklopiti.

Nemei pri Verdünn joS vnogo posla 
imaju s irancuzom, koji se jako drSiju, aii 
za to nemei ipak napreduju. Dvé jezer fran- 
cuzov i 48 oficirov su 22-ga majuäa polo 
vili pri Maas zvanom potoku. Kajti su pred 
Verdünu visoke planine i one sve jako pot- 
vrdjene, jako po malen moreju nemei nap
rej iti. Izvun toga nemáki oficiri jako Spa- 
raju svojimi vojniki, da nebi zabadava 2i- 
vot svojih vojnikov alduvali, nego rajöi nep
rijatelju kvare zrokuvaju. Zbog toga dr2i tak 
dugo zavzetje festunga Verdünn.

Na ruskom fronlu su slabeSe bilke. NaSi 
su pri Pulkarn zvanom mestu 68 rusov po 
lovili majuöa 24 ga. Da je na ruskim fronlu 
mir, tomu je zrok, da se rus nepodufa na* 
valiti na naSe Cete, mi pak neCemo. NaSa 
vojska je vre tuliko zemlje odzela od rusa, 
da je za nas prek dosta. К Сети bi mi vi
se vojnikov alduvali ?! NaSi vojniki su se 
po vdilj kre ruskog fronta tak zaSancali, da 
rus pod nikakvom silóm nemre do naáih 
vojnikov, makar bu 10 lét próbál. 0  tom 
se je vre viáeput osvedoCil pred nekolikimi 
meseci, gda je próbál predréti nagu frontu.

Dok taljane naSi tiraju, nemei francuze 
postrelaju, rusi pak se po glavi CoSljaju, ar 
s nami nikaj nemrrju, do ti Cas amerikanci, 
pak Spanjolci mir hoCeju napraviti med vo- 
jujuCim narodom. Vu proSlim tijednu su 
sve novine po célim svélu od toga pisale, 
da je vre dosta bilo. Dobro bi bilo, ako bi 
se vu neprijateljstvu stojeCi narodi pomirili. 
Vezda vre i englez od toga govori, rus bi 
se takaj rád pomoril. Od taljana pak se niti 
nije vrédno spominati; on bi rád iz kolen- 
dara izbrisal proSlo leto, kője ga je vre do 
vezda pets^jezer svojih vojnikov kóstáló. 
On bi najraj Cul, da je mir nastal.

Ali to je emeáno, da bi rus, francuz, 
pak englez samo s lom pogodbom hotel к 
mini se priklopiti, ako bi rusu, francuzu za 
badava nazaj dali cno, kaj su izgubili, pak 
Belgiju, Serbiju i Crnugoru nazaj Senkali

odtiranim kraljom i sve nazaj postavili tak, 
как je bilo.

То se zna, da niti nemec, nili pak mi 
пеэто  takvi hurmaki, da bi njihovu volju 
izpunili. Zakaj smo tuliko ljudätva alduvali, 
pak millionov i millionov penez troöili, morti 
za to, da nikakvoga haska nebumo imeli 
od tabora? Koj je svadju poCel, pak izgu- 
bil, on naj plati. Так se spametni narodi 
nebudu pogadjali, как bi ve oni radi, koji 
su tabora izgubili. Osobito francuz, on ve 
larma, pak kriCi, da bu vre pokazal nerreu 
i predi neőe mir, dók nemea nepotuCe. Так 
samo oni ljudi govoriju, koji vre neimaju 
kaj za zgubiti.

Nemec i mi hcCemo mir. Ali predi re* 
da hoCemo vu Europi napraviti. Takvoga 
reda, da nebude za nekoliko lét opet koj 
jalen narod na nas vdrl. HoCemo mira, ali 
predi hoCemo, da budu vu naSem suaedstvu 
mirni i delavni ijudi, ne как su srbi, tal
jani, pak drugi narodi bili, koji su nam 
odtrgnuti Steli naSe starinske zemlje, okolice, 
pak prisvojiti Slavoniju, Horvalsku, Dalma- 
ciju, Iatriju. Fiumu, nafle morje, jeden dél 
Magjarske i Bog zna, kaj kaj sve.

Mi od nikoga nikaj nesmo Steli odzeti, 
nego smo se samo braniü. Pravica, pak za 
to i Bog je s nami bil. Bude i na dalje s 
nami ostal Bog, a oni, koji eu tabora po- 
Celi, naj stroáke plaliju i kajti peneze ne- 
maju, naj platiju svojimi izgubljenimi oraa- 
gi. To je pravica !

Papa i njegova vlast.
Naá preStirrani suradnik gospodiu E 

Kollay ludbregski doktor nam je od rima- 
koga otca papé i od njegovu vlast jeden 
povuCljivi Clanak poslal. Óv Clanak bude 
naSe Citatelje osobito zbog tóga zanimalo, 
ar vezda tabora vodimo proti taljanu. nied 
kojimi i rimski otec papa stanuje i 2ivi. 
Moramo znati, da je papa svigdar proti la- 
ború bil i za mir delal, ali njegvi domorod* 
ci, taljani ga nisu posluhnuli. Da je papa 
istinu imel, gda je proti taboru delaJ, lo эе 
vezda videti more. Taljan je pokazal, da je 
Calaren i da mu nesmemo veruvati.

Taljani su i papi njegovu negdaSnju
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svétsku mod odzeli. I tu se je na njihov 
raeun zapisalo. Vezda, gda nada vojeka tira 
taijana, nam njegovo ponadanje prema papi 
tulikajde vu pamet mora dojti.

A vezda dajmo rdd nademu izvrstnomu 
suradniku i domorodcu gospodinu Kollayju.

Kad su najzadojid kardinali u Rima 
zbirali papu, te izabrali nadbiskupa bolonjs 
kog, kardinala Giacomo Della Chiesa, (rod 
jenog marguisa, to je plemenddina vidja od 
grofa a manja od hercege), koj si je uzel 
ime Benedikta XV, zmislil sam se, da mno- 
gi neznadu, kaj je to »Papa« i kakovu vlast 
ima, pák sam odludil ovde u »Muraköza« 
ova najvidju öast na svietu opisati, za da 
i na£ púk eaznade, kaj je to »Papa« i ka
kovu vlast ima.

Dakle poslie smrti Piuda X. ima kato- 
lidka cirkva papa, pod imenom Benedicta 
XV, a Rím biskupa, jer papa nije nikaj 
drugo nego rimaki biskup i nerazlikuje se 
u nidem od drugih biskupah glededi na vlast 
reda, ali ih sve nadkriljuje svojom sudskom 
vlastju (jurisdictio.)

On ne за т о  da je glava cirkve, nego 
je i prvi zakonodavac, prvi sudac, prvi up 
ravitelj, prvi svedenik i prvi uCitelj cirkve.

Kakti glava cirkve on more izvrdivati 
sva prava, koja su potrebita, da se uzduva 
jedinstvo, ali nije potrebno, da papa ta sva 
prava uviek vrSi; о tom odluduju prilike i 
odnodaji, u kojih se sv. mati cirkva nahad- 
ja. Glavno je to, da on ima vlast timi pra- 
vimi sa sluZiti, to jest u cirkvi je uviek bil, 
a i danas je papalni sustav, po kojem pri- 
pada papi nerazdieljena, neogranidena i ne 
posredna vrhov na vlast nad cielom kato- 
lidkom cirkvom.

Nadalje, papa je prvi ili vrhovni (sup* 
remus) zakonodavac cirkve, pak mu uslied 
toga pripada vlast ne за т о  izdavati obde 
nite zakone, valjane zacielu cirkvu, nego i po- 
sebne. On jedini podieljuje povlaslice, da je 
oproste od cirkvenih zakonah, te more jedan 
diel tih povlasticah, poimence davanja op 
ro9ta od cirkvenih zakonab prenesti na bis* 
kupé. Papa jedini more i slobodno mu ie 
sazivati obdenite cirkvene sabore i u nj?h 
kakti praeses predsiedati, te samo on ima 
pravo zakljudke tih saborah potvrdjivali.

Proti papinim odlukam nema apcllaci* 
jah na obdeniti cirkveni sabor, a to je nnj* 
vaZnija povlast, koja pripada papi kakti 
vrhovnomu, prvomu cudcu cirkve.

Medjutim je ta sudbena vlast papina 
vrlo obseZna, jer svaka znamenitija sivár 
spada ved u prvoj molbi na papu, a kaj je 
vaZno ili nije, to opet earn papa odluduje. 
Konadno ima papa pravo primati apelacije 
iz cielog katoliCkog svieta u svih kaznenih 
stvarih i navadnih svadjah izmed duhovni- 
kah i svietovnjakah.

Vrlo su razgranjene povlasti, koje papa 
ima kakti prvi i vrhovni upravitelj cirkve, 
te bi predaleko idlo, da ovde sva njegova 
prava u toj stvari nabrojim. Najglavnije pov- 
iasti i prava su, da more mienjati biskupi- 
ie, zatim imenovati, potvrdjivatl, rediti, na- 
miestati i 9 Cash skidati biskupe, dozvoliti 
biskupom, da se odreknu svoje d*9ti i ко 
nadno ima pravo hiskupije utemeljivati posve 
iz nova. Papa potvrdjuje i dokida cirkvene 
redove te nadzira biskupije i to, ili preko 
svojih nuncijah i apodtolskih vikarah, ili 
pako presludanjcm osobna izviestja biskupah. 
Zsto su biskupi duZni ili sami, ili po kojem 
8vedeniku od vriemena do vriemena polio-

diti Rim (oafli biskupi to navadno eine sva* 
ke detvrte gödi ne) i táj pohod se onda zove 
visitatio liminum sanctorum Apoatolorum 
Petri et Pauli, — pohod pragovah svetih 
Apostolah Petra i Pavla. Papa kakti vrhovni 
upravitelj cirkve ima pravo podieljivati cirk
vene nadarbine, —  praebende.

Kakti prvi svedenik cirkve, brinise pa
pa, da se saduva jedinstvo u ceremoniama 
u cieloj cirkvi. On izpravlja iliti koriguje 
cirkvene ceremonialne knjige, propisuje i 
potvrdjuje nove meSe i more dozvoliti, da 
se svete meSe Citaju u drugem jeziku mi- 
eito u iatinskom. On se ima u interessu 
jedinstva cirkve brinuti i paziti, da se pos* 
vuda jednako diele sveti sakramenti i bla* 
goslovi. On odredjuje svetkovine i svetke, 
te more btare ukinuti, iliti prepovedati a 
nove vpeljali. Jedini papa ima pravo i ov* 
last progl&Sivati blaZene i svete.

Papa je vrhovni nauditelj ciele cirkve 
kad on kakti takov iz svoje uditeljske sto- 
lice udi i na znanje daje, da je koj nauk 
viere ili dudoredja izbilja nauk JezuSa Kris- 
tuSa, te istina, koju je Bog objavil, onda on 
u tom nemore faleti.

Bad ova nepogreSivost pape (infalibili- 
tas) je vrlo gusto krat zlo razumljena On 
nije nepogreSiv kakti Coviek, ved зато  kakti 
navuditelj dogme i morala cirkve, i to sa
mo onda, ako ib kakti vrhovni nauditelj 
cirkve proglaSuje, a podnipoäto, ako bi ih 
kakti pisec objavil u knjigah i dielih.

Medjutim papa ima i drugih povlasti
cah. U hiearhiji katolidke cirkve todno je 
oznaden dielokrug svakoga. Todno su omed- 
jadene povlasti metropolitab, biskupah, opa- 
tah i t. d. Ali budud papi pripada vrhovna 
vlast u cieloj cirkvi cieloga svieta, to on 
more biskupsku vlast tak stegnuti, da oni 
nemogu odludivati 0 stvarih, kője inadé baS 
na njihovo rieSenje spadaju, ako si on sebi 
pridrZi, da de je rieSavati ili rieSiti.

Izvan toga pripadaju papi stanovita 
dastna prava.

Nasliednik sv. Petra zove se izkljudivo 
Papa, Summus Pontifec maximus (najvisji, 
najvedi svedenik), Vicarius Christi (namiest- 
nik KristuSev) Njegov nasiov je Sanctissime 
Beatis3ime Pater (oajsveliji i najblaZeniji 
otac), u govoru Sanctitas Vestra (VaSa Sve- 
tost) On sam se naziva u spisih Episcopus 
(biskup) a jod к tomu dodaje: Servus ser- 
vorum Dei (sluga slugah boZjih).

Pcipa ima prednost ne samo pred svi* 
mi biskupi, nego i pred svielskimi vladari, 
kod sklnpanja kakovog ugovora, zato se n. 
pr. u konkordatih njegovo ime uviek spo* 
minje pred imenom onoga vladara s kojim 
sklapa kondordat. Za njega moli ciela cirk
va, njegovo se ime spominje pri svakoj sve- 
toj medi u kanonu. Kardinali mu kuduju 
ruku i nogu, svi drugi vierniki nogu, a ok- 
runjene glave t. j. cesari i kralji ruku.

Pri svodmih zgodah nosi se pred pa
pom kriz, аЛ tak, da je tielo Zveliditeljovo 
obrnjeno prama njemu.

f Vidljiva znamenja papinske dasti su : 
pallium, kojega papa nosi pri svakoj sve- 
Cano3ti, ravna pastirska palica, trostruka ko
runa, ribarski prsten i grb (wappen), na kriz 
sloZeni kljudi.

Pri svedanostih nosi papa bieli svileni 
talar, iliti ha hi, preko nje roketu, anagiavi 
kapu, drlene papude, na kojih je zlatcm u- 
vezeni iliti udtikani kriz, nadalje zlatom iz 
vezenu Stolu, drleni kepenjek, a na glavi 
mitru (biskupsku kapu).

Ali papa nije s im a  glava ciele katoli- 
eanake cirkve cieloga svieta, пере on ja i  
metropolita i biskup. On je metrupolita avig- 
de, gde пета  metropolite; on je patriarcba 
sapada, primad Italije i nadbiakop sedmo- 
rice biakupah u Latiumu; konadno je papa 
biakup za Rim 1 bliZnju okolicu.

I sva ta prava i pravice, privilegija i 
povlastice, podaati i dasti, sva ta mod, sila 
i vlast pala je kod isbora pape, dana 3*ga 
Septembra 1914 na kardinala Joakima Mar
guisa Della Chiesa, nadbiskupa bolonjskog, 
koj je toga dana u Conclave-u izabran za 
papu te si je uzel za ime Benedikta XV.

Konklave je dovrdenonom svedanostju 
kojom je i zapodel uz sve ceremonije i for- 
mule, kője propisuju kánoni, dogme i pra- 
vila katolidke cirkve.

Jod je znamenilo to, da je to prvikrat 
od onda, kada je svetovna vojska prodrla 
kroz »Porta Pia« i oduzela papi svetovnu 
vlast nad rimskom drZavom te ju priklopila 
kraljevini Italije, prvi krat, Sto je prigodom 
toga conlavea jedan batalijun soldatov iz- 
mardiral pred cirkvu sv. Petra, gde se je 
izbor obavljal, pak je uakon izbora, kad se 
na loggigi sv. Petra pokazal kardinal Della 
Volpe, koj je vani stojedemu puku objavil, 
koga su za papu izabrali, komandant bata- 
lijuna komandiral: »Na podast!« i bataljun 
je prezentiral. To je od onda bilo prvi krat, 
dto je kraljevina, vojska i vlada zemlje tal- 
janske dala podast novoizabranomu papi.

Em. Kollay.

Na taljanskim frontu.
Kak se je zapodela austro magjarska 

offenziva prama taljanom, od toga sami tal- 
jani ovak pideju:

—  V pondcljek rano oglasili su se 
austro-magjar9ki ätuki med Rovereti i Bor- 
gom na cdii liniji. Od podetka taki straho- 
vitno strölanje se dulo od svih stranih. Nep- 
rijateljski zrakoplovi su ldtali ober nas i s 
iskrenim telegramom su ravnali neprijateljske 
Stuke, koji su jako todno strdlali.

Zrakoplivci su ravnali jednoga trideset 
osem centimetertioga iz taborskoga Sila doli 
zetoga ätuka. О vaj Stuk pet bombih je pos- 
lal vu Asiago varad. Stanovniki nd su 
mogli sterpeti ovoga strahovitnoga Stuka 
delo i svi su pobegli. Ov trideset i osem 
centimeterni dtuk iz jedne snSZnade livade 
strahovitnim pokanjom na Aestnajst kilo- 
metrov dalko je podilal svoje izvanredne 
bombe, kője su cöie zdence skopale na tali- 
janskom frontu. Strahoviti i pladlivi viher 
su napravili austro-magjarske svakojadke 
vrsti Stuki. Vide как dvé jezero Stukov je 
rudalo na deterdeset kilometrov Sirokoj 
liniji i podirali su Taljanskoga orsaga lesu.

Nemilosrden i straden posel je to bil. 
Kuglje i svakojadke bombe tak gusto su le
tale na nad front, как tuda i za kratko 
vrdme zniknuli su nádi jarki i ndie ostalo 
drugo, как zemlja i spotrto kamenje. N’gdar 
nebudemo pozabili ovoga dana, kad su od 
najmenidih do najvekdih trideset i pol i 
df terdesetdva centimeterni Stuki nam igrali 
peklenjeki koncert i podilali nam strahovit- 
no smrt. Sve se vunidtilo, sve je pomrlo. 
Na Alti Painan bregu trideset i pol centi- 
meteroi Stuki su delali, med Asiago i Costa 
Alta pak jeden delerdesetdva centimeterni 
mo2ar, pri Folgariji i Rovereti takodjer je
den—jeden deterdesetdva centimeterni т о -
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tor je poiilal evői straboviten poidrav i 
kam Je ed ovih motarov bomba doletela, 
Um na velikoj okoliei néje «lovak niti pák 
maria *ivo ostalo.

Zatem so peéiéki doSli ogromno. Oficiri 
a fuékami su ravnali kompanije i eve se je 
vu jeden ogeoj alejalo. Kánoni podjednoma 
neprestalno strabovitno au hitali joS straho- 
vitneSi ogenj. Na eneínaloj livadi groaovitna 
bilka ja trajala. Jarkov, kője smo lak ledko 
vu peéine skopali, néga bilo vtóe. Alpiui 
mamuo au slali vu grozncm ognju i dugó 
su ae braniíi, ali oasadoje neprijatelj itak 
je jih preoblsdal. DoSia je nod, all néje dó
iéi poéinek. Magjaraki baki vu bélé kapenj- 
ke su se oblékli i как nekakve slrahe célo 
nőé au naa tiraü iz jednoga brega dőli, na 
drugi brég. Magjarski Stuki célo nőé su’ru- 
éali, né emo mira imali niti jedno minuto.

Ov dán nigdar nebtidemo pozabili.
Slavni naSi Seregi vcé po faljanskoj 

zemlji proganjaju neprijaleíja. S íd  na dva 
vaine punkte vdiraju. Jeden je Asiago, dru
gi рак Arsiero. Obedva su moén» fesfungi i 
svakojaékami tvrdovinami objaéeni, vu ко- 
jih vékáé taljanske Cete su koncentrirene. 
Naáa offenzív л véé je blzu doála do obedve 
pozxije. Od Asiagola na sever grsefci vojni 
abor vojuje i slavno napreduje. Visoke bre- 
ge je ov abor zadobil i majuSa 28 ga sa
me sédén), osem kilomelrov dalko stal od 
Asicgoía.

JoS bliie au doSli naSi Arsier. Od Bar- 
calore na zapad vun su zbili iz moénih 
pozic.jah tál;jane i poéi&liii su cd Cimone 
brega na sever stojeée Sume i zavzeli su 
1230 metrov visokoga brega. Slém su за
т о  dva kilometre dalko od Arsiero íestunga 
t kád kanon éri dostigneju peSéke, onda je 
Arsiero fesfung naSim vu rukah i C^dorna 
moral bilde odred-.ti, da taljanski Seregi dalje 
retiréraju. Na to su véé talijani pripravni.

Talijanski slanovniki iz célé Lombar
d ié  hoéeju pobegnuti. Sumi valujejU, da su 
véé Bassano i Citadella varaSe morali spraz- 
niti. barem su ovi joS dosta dalko od irón
ia. Iz Bassano varasa stanovnike su vu Pa- 
dou, iz C ttadelle pák vu Treviso varas su 
apravili. Med Venezijom i Ferrarom joS ne- 
koji vlak vozi, ali to samo begunce. Lom
bardia najplodneSe mesto célé Taljanske 
xemlie, denes takov kip ima. как Belgia 
ili Srbia odkud su takodjer stanovniki po 
begli.

Hvala budi naSim Smehkim Stukom, 
poleg kojih зато  mali zgubiéek smo imali. 
Naprimer jeden regiment, koj je visokoga 
brega Sturmom moral zavzeti, sve skupa vu 
mrlvih i plezéranih aamo petdeset osobab 
je zgubil.

Kai se za plienenih Stukov tiée, to su 
nnjfineái taljanski Sluki bili, kője su né vu 
featungah nnSli, nego vuni na frontu. Za 
Sinke velike b Ike su bile. NaSi su predi 
taljaneku lioiju morali predrti i samo tak 
au inogli do Stukov dojti, gde su i dvajati- 
osem centimeterne uaöli, koji su skorom 
lak moéni, как nádi trideset i pol cent me- 
térni. Talijani pisali au, da öve Stuke su s 
bombami flirom rezhitali i nam je samo od 
Stukov ruSevina doSlo vu ruke. Sad je véé 
i taljanski narod osvedoéeni, da ovi Stuki 
zdravi i céli au nam vu ruke doSli i tali
jani né au imali vremena vu urak je spustili.

Sami deéki takve lisle piSeju iz fronta, 
da atakvim veaeljom vdiraju na taljane, 
kakvo veselje je bilo prve dane, kad se 
mobiliz&cija poéela.

SVAKOJAÖKE novostl

Lojtra vu  taljansko iteb o . Slavne 
naie éete deaet danov trajuéi offenzivi ele- 
deée brege i vrhe au zavzele. Takve brege, 
koji au avi a tvrdovinami bili objaéeni i 
Stuki naperjeni. Broji kaieju, как visoki je
Steri brég:

Monte M aronia..................... *705 m.
Zúgna T o rta ........................... 1257 »
A rm en terra ........................... 1501 »
M aggio......................................  1667 »
C o s fa b b e lle ........................... 1912 »
Campomulon...........................  1853 >
T o r r a r o ................................. 1899 *
Costan D a rs ig o .....................  1779 »
Soglio D e s p ic o .....................  1576 »
Monte Meliglona . . . .  1649 *
Monte V ezzen a ...........................1512 *
Pa-o della Vena . . . .  1657 »
Monte T o n e z z a ...................... 1626 *
Col S an to ......................................2214 »
A n g h e íe le n ...........................  1407 *
Cima di Mesolét . . . .  1726 »
Cima di L ? g lu ...................... 1482 »
B a r c o l a .................................  1656 *
Monte S e lu b i o ......................J 887 >
Monte T orm eno...................... 1293 >
Monte V e r e n a ......................2019 »
M a n d e r ie io ...........................  2051 *
C am polongo........................... 1717 »
Monte M a j o ...........................  1500 »
Kempel v i h ........................... 2310 »
Cima C ' s t a ........................... 2185 *
С ото di Campoverede . . 2129 »
Monte S e lu g g io ......................1100 *
Monte O'mone . . . . .  1230 »
Monte M eata...........................  1845 *
C » v a r o n ......................  1032 »
C ím  U n d id ............................ 2051 »

Ako bi samo öve jednoga na drugoga 
deli sami bi prék petdeset kilometrov zbili, 
ako pák bi i one, v raéun zeli prék kojih 
su bez bilke splazili I kője su po ov:h de- 
set danov zavzeli, lakva lojlra bi zisla, po 
koji bi vu talijansko nebo mogli splaziti. 
Samo da izdajni talijani niti vu nebo nego 
vu pekel bi doSli po ovi lojtri.

Moremo premisliti kakva műk a je to 
biia doklam su naSi slavni Sereg» tolikih 
bregov preplazili, kője su к tomu talijani 
do zadnjega branili i na kojih su sami naj- 
noveSi Stukt bili naperjeni. Ako su naSi tak 
lépő po takvih brdah napreduvali, budeju i 
na ravnici, как su to rusom pokazali vu 
Rusko Polskim.

Bulgarci vu Grékim. Íz Saloniki pi
Seju. da dvajstpet jezer bulgarca prestupilo 
je gréku gran cu Odmah su zavzel» Rupel 
zvanoga klanjca i jednoga íestunga koj ovo- 
g i klanjca brani, takodjer kolodvora i na 
Strum vodi jednoga mosta. Bulgarski oficiri 
prejavili su se kod zapovednika íestunga i 
cpomenuli su ga, naj odmah jim odpusti 
íestunga, da se proti antantu ovdi braniti 
moreju.

Zapovednik iz Atheua je telegrufiéno 
dopust dobil na to i kad su bulgarci pod 
pisali znpi9nika, da odmah nazat daju grkom 
festunga, kad takov poloíaj nastane, da ga 
vi9e nebudu nucali, bez svaké Stricinge od
mah su spraznili festunge, vu kojern su se 
zaíem bulgarci nastanili.

Soldacka moc antanta vu Mace- 
doniji. Neutralne novine tak piSeju, da an
tant vu Macedoniji samo plaäiti hoée cent j
r«»r.e or ge t svrho toga célé komedije Hpila 1

tarn, kője su sm éht vrédne Vu Saloniki 
eveskupa 240 jeaer vojnrka ja imái antant 
Od toga su dvajsti jezer bete£oikov odpos- 
lali, pri trénu éeterdeset jezer vojnika nuca  ̂
ju, zadnjo vréme pák su trideset jezer vu 
Francuzku poslali Koji pák su tam ostali i 
oni au né tak jsko straSni, prém ako i to 
znamo, da zadnje vréme jsko zloéesto je 
hraniju. Vnogo pák jih je opet na novoma 
zbetefalo.

Niti io je né istiua, da bi vu Saloniki 
sto jezer srba bilo, jerbo do vezda iz Korfu 
otoka sve skupa Sest jezer srba su vu Sa- 
louiku spraviii. Na Korfu otoku morebiti do 
sto jezer srba, ali izmed ovih nadalje, ako 
trideset jezer su vu takvim poloZaju, da 
opet moreju oru2je vu ruke prijeti. S vun 
toga рак srbski vojniki tak su svrga siti i 
tak su Zaloslni, d  ̂ niti pomisliti néje moéi, 
da je opet na front poöleju. Ako bi fran- 
cuzom i engle7om v párnát do9lo, srbe vu 
prvu liniju, vu prve jarke poslati, lépi do- 
godjaj Ы se véekali.

Romania nazat je potegnula éete 
iz granice. Ruske novine £ato9lujeju se, 
jerbo previdle su, da Romania éisto se hoée 
к centralnim orsagom preklopili. Vidiju pák 
to iz toga, da Romania nazat je potegla iz 
bulgarske i magjarske granice svoju solda- 
éiju. Poleg loga bulgarci su moguéni bili iz 
romanske granice svu soldaéiju vu Macedo- 
niju poslati.

Niti Englezija nemore dugó bója 
tirati. Jeden englezki polit-éar zraéunal je, 
da vu bojnim vremenu Englez a pol leta 
1222 milljunov je kvarna samo pri trgovi- 
ni. Slém svojim saveznikom hoée skazali, 
da do vezda Englezia jc najvi§e alduvala 
vu penezi za boj. Ako joá du2e bude boj 
trajal — piáé ovaj poliliéar — onda niti 
Englezia nemore dugó vun zderiöti. Engle
zia od bója шкак nemore toliko hasna ime- 
ti, как kvara ima.

Nemei pred Verdűnom. Ona veíika 
bitka, koja od marciuáa dvajstidrngoga tra- 
ja pri Verdüno, joö néje se dokonéala. Rav- 
no tak kervavo dale lmja, krk se je i za- 
poéela. Так se vidi, как dabi neprijntelji 
jeden drugoga vpeSati átéli, ili pák doklam 
bi jeden ili drugi do kraja krv prelejal lám.

Od obedvé strsni vcé so je s'r^hovitno 
krvi preljalo, jeden je takov zgubiéek imel, 
kuk i drugi. Samo jedno vidimo, d  ̂ nemei 
ako 8u (uliko vre alduvali, puno su vu 
boláim polo^aju, ksk frarcuzi, koji se brs- 
éas nebudo dugó mogli deriali vu Verdüno. 
Nemei poinalem, ali slém sigurneáe napre- 
dujeju dán, na dán. Francuzi od poéetka 
juriáa straho su bili, da Verdün hilro bude 
propal. Potlam kad su spazili, da feslungje 
puno moéneái, как su mislili, jcá bolje su 
ga objaéili svakojaékami tvrdovinami i od 
pollam jako viteiki i hrabro ga braniju i 
ako po vremenu itak nemcom dojde vu ru
ke, budejo mogli reéti, da festung je svoj 
c lj zvráil.

Sad su opet uzbujeni francuzi poleg 
loga, jerbo vidiju, da nemei neéeju odpus- 
titi i véé su pripravni na to, da némák) 
átuki i svakojaéke mafline nazadnje preob- 
ladale budo francuzke Sinke i francuake 
maáine. Nemáki ámebki átuki s v e  budo spo- 
trli i barem francuzi su véé i áestdeset lét 
stare outer pozvali i strahovitno vite£ki se 
braniju ilak nemoreju niti jeden koraéaj 

'nazat stisnnti nemre odonud, gde su se j®- 
denput nastanili.
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Ravoo sbog toga aa t«k uzbujeni fran
c i ,  jerbo jurid jako pomalem ide i poleg 
toga francazi etr&hovitao vaogo krvi mo
raju prelévati. VeC su i négre navozili к 
Verdüno i englezi na vekdi liniji au poCeli 
offenzívu proti nemcom, pak jim je sve za- 
badav. Cim du2e traja juris, stem bole gu- 
tiju nemei frencuze.

Francuzki narod plaCuC gledi na Ver
diin, Nd hiijada i hiljada naroda su tam 
alduvali za svoju domovinu, pak itak na- 
zadnje tam bude se njihova sudbina do* 
konCala. n

Na taijanskim frontu. Nasi vile2ki 
Seregi po talijanski zemlji proganjaju nep- 
rijatelja. Dodii su do Arsiora i Asiago fes* 
tungov koje su áturmum zadobili. Dakle 
sad je put odprti na talijansko dolinu, gde 
naái puno le2i budo vojuvali i napreduyali, 
как med strabovitnami planinami.

Jeden mesec zarobili su nasi 30 jezer 
tristo osemdeset i osem taljanskh vojnikov, 
med kojemi je 694 oficirov. Zaplienili su 
299 Stukov i vnogo madinpgSkih. Sve va- 
raáe vu severni Lombardiji su veC spraz- 
nili i vise как jeden miiljun begunca be2i 
vu odsnutradnjo Italia. To su shodili tab 
janski vodji, taljanskomu narodu.

T A B O R S K A  P O S T A . Z a  ta b o r s -  
b n  p o b iu  g o t o r i  b u v e r t i  s a  n a p is o m ,  
ta k o d j e r  i  T A B O R S  K E  K A R T E  i  
s k a t u l  j e  vn  b o  j i b  360 g r a m m o r  m od i 
p o s t a i t ,  s e  d o b i ja  b o d  F is c h e t  F ű iö p  
( S t r a u s s  S á n d o r )  b n j i i a r i c i .  C ie n a  t 
b ú r é r t — 2 t i l t . — ta b o r  s k a  b a r t a  -  1 f i i t .  — S k a tn i je  2 4  ü l i .

K A J  J E  N O V O G rA  ?

Pésma z bojnog polja.
Blédi mesec tebi tuiim svoj na zemlji tűién stan,
К tebi tuiem ruke diiem, iáőem vraőtvo svojih ran.

Sve na svétu v tugi plava i eve je vu ialosti,
Jer Stuk grmi, puSka рэка, bije se boj krvavi.

Sunce shaja v jutro rano, spuSca trake ialostno, 
spuSda trake dől, na polje, bojno polje krvavo.

A na veder ono zajde i nastaje temno sve,
A za njim su okindile zraka drobne zvézdice.

Koje vnogi vojnik broji, koj na strati stoji saro,
Kada vnogi si poCivlje i mirno spi sladek san.

Al prebrojit je on nemre, ved si samo krati das,
Dok mu opet nedoleti iz nenada Stuka glas.

Koj je b til vun iz sebe oriaSku granatu,
Da prebudi spavajuőe, koji su tam na frontu.

I opet nam noőka mine, da poőivat nemremo,
Ved na toj suznoj dolini sedeő, stojed, drémljemo.

Opet mine jedna noöka, fcojoj ga ved traga ni,
I nastane béla zorja, njoj se svaki veseli.

Drobne ftice v jutro rano staneju popévati,
Stvoritelju dobrom svomu hvalju gór poSiljati.

А как si ja  tűién vojnik s pésmom nebi kratil das,
A ti dobri védni Bole I posluhni moj tűién gles.

1 podeli jednod mira uatu suznu dolinu,
Da se sini, otci zidu vu svoju Domovinu.

Da prestane svaka holest srca teSke ranice, 
l veselo zapdvamo Bog tebi zahvalnice.

A koji su ved opali i iivotu njim je kraj,
Njim naplati vddnim dobrim i duSe primi gór v raj.

Wladimir-Wolinski. Ficz Ernő honvéd.

— Dr. P r e m u s D om in ik  bákup je 
Vu proliim ttjedou vu Preloku bil, gdé je 
pohodtl svoje rod j л к e i poznar.ee. Presvétli 
gospodm bil je takaj vu Belici i vu drugih

méstih Medjimurja. Majada 24 gá je na« 
predlimani i svim medjimurcom Ceatiti bid- 
kúp pohodil vu Cikovcu gospodioa uaöega 
CakoveCkoga orsaCkoga zaetupnika, dr. Ha
jós Ferenca, a drag! den je odputova! dimo, 
vu Zagreb.

—  Za taborske streike su vu 
Medjimurju. takaj vnogo alduvali, как 
nam to slédeői broji dokazuju. Vu CakoveC- 
kih treuh Öparkassah su podpisali na novo 
jeden million, 517 jezer i 650 korun; vu 
Muravidu 48,800 korun, pri Stridóvarskoj 
dparkasbi su 466 jezer korun podpisali. la 
drugih méstih jód uesmo dobili glase, ali 
zasigurno su i drugdi vu Medjimurju takaj 
vnogo podpisali.

—  Görgey Artur general je vu Bu
dapesti vumrl i 25 ga bil pokopan. Görgey 
bil je nadvodja onih deregov, koji su 1848 
ga i 1849 ga leta vojuvali, gda je Magjarska 
za svoju slobodu tabor vodila. Görgey bil 
je 98 letah star. Na sprevodu je nazoCna 
bila céla vlada s ministerprezidentom Tiszom 
skup, nadalje vnogo velikaáov i vnogo je
zer ljudstva. Dodii su i vu slarinsku hon 
véd9ku opravu obleCeni stari, 1848 og leta 
vojujuC honvédi, da sprevodiju svojega neg- 
dadnjega vodju na njegov zadnji put. I nádi 
otci i dedi medjimurci su vu onih vreme- 
uih dosla trpeli za domovinu i za slobodu 
naroda, bili su izmed njih vnogi honvédi i 
ustasi (gardidti). Как znarno i nad medji- 
murec Gisparics je vu 1848—1849 tóm 
letu zaslu2il evője vu célim orsagu poznato 
ime zaradi tóga, ar je vérén bil prama svo 
joj domovini Magjarskoj i vu jeduoj ruki 
sablju, vu drugoj ruki kakti sveőenik ráz* 
pelo dr2ai i vodil medjimurce proti nepri- 
jatelju, zbog éesa je moral smrt podnaáati. 
I vezda su takva vremena, pak i vezda 
vnogi medjimurci trpiju vu taboru. Nekoji 
vitedku smrt moraju podnesti, drugi budu 
plezirani, trelji zbete2aju, najvide j'h ipák 
zdrav dimo dojde, как vre to sv&komu gos- 
podin Bog odredi. Oni, koji dimo dojdu, bu
du doäta pripovédali svojim od vezdadnjeg 
tabora. Ali takvih vre malo imamo, koji 
nam od tabora 1848 letnoga pripovédati 
moreju, ar je vre 67 let, da je 1848 i ta
bor bil, gda je Görgey general nadzapoved- 
nik bil svih magjarskih deregov. Dugó je i 
2iveI i doíivel slobodu svojega orsaga, pak 
do2ivel i ovoga tabora. vu kojem se takaj 
za slobodu harcuju nádi mladi i stari 
vojuiki.

— D rage ö resn je . Vu Budapedti kilo 
Credojc dvé, tri kurune kodta. Te Crednje s 
brzim vlakom dopelaju svaki den iz Srbije. 
Lépe su i sladke su, ali za kilu Crednje 
dvé, tri kurune potrebuvati, je ipák gréh! 
Ako bi te peneze oni dobili, koji su Cred- 
njevo drévo sadili, bi rekli, naj si siroma- 
Sen srbski púk kaj zasludi, f»r ima i tak 
vnoge nevolje zbog svojih voditeljov, koji 
su je vu tabor spravili. Ali ovi dobiju зато  
nedtere filiere za njihove Crednje, a korune 
dpekulanti deneju v 2<?p, koji vu Serbiji fal 
pokupuju Crednje, pak vu Budapedti i v 
BeCu za drage peneze prodaju. Gda je 1797- 
mog leta fraucuz s célim svétom tábor imel, 
su se céne i pri nas preveC povieile, ar se 
je i onda nadlo bezdudnih dpekulantov, koji 
su svaCesa spokupovali fal, pak onda céne 
na visoko potirali. Ooua je vlada naredbu 
dala, da svaki, koj vide prosi za robu i za 
2ive2, как ie vu onih letah procénjeno bilo, 
ima 24 Irdih batinah dobili. Ako bi se tói 
vu vezdadjem vrernenu izreC; moglo, onda

nebi bila lak velika dragoéa, как J« vtzda 
no samo pri oas, nego i po célim avétafSr 
Ы svaki ipekulant na batine misül predi, 
как bi sa svoju robu, ali blago veC proail,
как je vrédoo.

—  Nail pred Asiagom. Nade Cete 
dodle su do taljanskih orsackih putov. Us- 
pjeb lepomu napreduvaojo je to, da su uadi 
slavni regimenti opet bli2e Asiago vsrada 
dodli, kojega vehki festungi braniju.

Glavna stvar je to pri Asiago varadu* 
da se ovdi poCoeju orsaCki puti, koji dőli 
naravDicu pelaju. Od Roano zvanoga mesta 
napredujeju nádi tak, как da bi a dvemi 
rukami obkoüti Steli öve va2ne pute. Ovdi 
veC pomalem i jako pazlivo napredujeju 
nádi. MoCne talijanske Cete stojiju ovdi pred 
njimi к tomu pak jako tedko je tak dalko 
prék bregov dtuke, municiju i strodka sprav- 
lati svrho toga moraju jako pazlivi biti.

Zanemiti glas je jód to, da na veliko 
prodnju poCeli su se itak i rusi gibati, da 
bi stém malo napomoC bili taljanom.

—  Bulgare! napredujeju vu Grö- 
kim . Velika uzbuna je vu Paridu svrho to
ga, da bulgarci napredujeju vu Struma do
lini. Iz Salonike pideju francuzkim novinam, 
da bulgarci zavzeli su veC sve obCine na 
granici i poCeli su к tomu i one moste 
popravlati, kője je Sarrail francuzki general 
vu zrak dal spustiti i как se vidi, vu jed- 
nim vrernenu se budo navalili tak na Ser
res, как i na Kavalu. Paridke novirie sad 
opet serdito pideju od grkov, zakaj to do- 
pustiju bulgarcom.

Fraucuzi tak misliju, da samo oni i 
englezi imaju pravo po GrCki zemlji hodili.

—  Strahoviten vlak. íz Kondtanti- 
napolja sledeCe pideju : Jeden ruski vlak na 
kojem su turski zarobljeniki bili, vu Szibe- 
riu je bil odredjeni i na putu vu Penzabi 
du2e vremena je stal. Na vaggoni sva vrata 
su zaklejena bila i sluíbenikom zapovédano 
je bilo, da nesmeju predi odklenuti doklam 
na mesto ne dojdeju. Vlak je dvanajst da- 
nov stal na jedni mesti. íz vaggonov za ne
koji dán strahovilna duha je idla vun. Ali 
niti slu2beniki, niti pak soldati né su ufali 
vaggone odpréti. Telegrama su poslali vu 
Szentpétervár i pitali su ga bi napravili. Za 
tri dni je dodel odgovor, naj odpreju vrata. 
Vu vaggonih segemsto mrtvih su nadli, koji 
su 2ivi ostali, one su vu dpital odpelali i 
tam su svi vumrli.

—  Kraljica  tretje déte. Károly Fe
renc József kraijiCa 2ena Zita nadhercego- 
vica juniuda prvoga popoldan porodila je 
tretje déte. DeCec je zdrav i jaki. Ober pet 
kil va2e. íz célé monarchije vnogo gratula- 
cijih su dobili.

Joá né su odredili, kad budo détekrs- 
tili. KraijiCa je vesel glas na frontu naáel i kad 
mu slu2ba dopustila bude, dimo se bude 
2uril da si vidi tretjega sina.

—  Kaj je obeöal Szaszanov sr-
bom ? Priáics je jako turoven od potlam, 
как je vu Pétervaru hodil. Vu Szentpéter- 
varu samo tuliko mu je obeCal Szaszanov 
minister, da brinil se bude svrho toga, da 
srbski hatari tak ostaneju, как su pred bal- 
kanskim boju bili. Takodjer i to je obeCal 
srbom Szaezanov, da vu pogodbi zahtéval 
bude, da Srbija od Bosnije i od Hercegoviue 
dobi jeden falat zemlje. Nadalje pak i tője  
obeCal, da nebude dopiistil, da ostajuCi srbtki 
Sereg opet na bojno polje ide i da tam



zadoji erbski mufktrec krv preléje, barem 
je proli torna Francaska » Eogleaia. Na* 
sadoje pák je jo§ i to obeCil erbom, da 
Karagjorgjevcs lamilija ostane na arbekim 
IronuSu. ------------

Fesma taboreka.
Posluhnite mene Molile pri me§i
Bratja moja mila, JezuSeve muke,
S ovimi reöima Haj sam ram áiv ostal
Pösmica se dprira. Makar i prez rnke.

Kaj dalje napiSem, Kulko ga jih takvih,
Najte biti hódi, Ki so tam ostali,
JezuS i Marija Otec niti majka
Na ротоб mi hadi t Za nje nado znaü.

Vnogi je ne misül, Vnogi je odiéel
Kaj to moglo biti, Pod 6rnu zemljico
Da bi tuZen moral V áalosti je stavil
PuSkicu nositi. 2enu i deőicn.

PuSkicu nositi, Boáé svemoguéi!
MuStre se zvoöiti, Как se ljudstvo muöi,
MoStre se zvuditi, Da je ovu áalost
V bojno polje iti. Spisati ne moöi.

V bojno polje iti, Zime i vrodine
Svigdi véren biü, Svcga se váivaju,
Za svo domovinu Viäeput i glada
DoSico postiti. I 2eju probajo.

Zapoved cesarsku Ipák zato na§i
Moral je zveráiti, Nigdi nepustiju,
Japeka i majku Rusa, nit taljana
Moral je staviti. NiSt se nebojyu.

S Bogom japek dragi Srba, Crnogorca
I majőica mila, Jesu obladali,
Nej vám bo v pomo6i Ci Bog da, tak budu 
JezoS i Marija! S taljanom napravli.

Ja moram oditi, Roski oficéri
Nemrem vám pomoCi, Jako se bojiju,
Ar je to odredil Da naSe zgledaju,
Otec svemoguéi. Mám nazaj beáiju.

Molile se majka Koj se jako di6il,
I vi japek Bogu, I za velko borii,
Kaj vám namo dugó Pak je niti sada 
Vu tudjem orsagu. JoS nikaj ne stvoril.

Idi sínek idi! átélő mu se PeSte,
Ufaj se vu Boga, I Magjarske zemlje,
Kaj te ne pogubi A sada pák magjar
íz sveta ovoga. Njegvo njemu jemlje.

Vnogi otec, majka Neje rus to misül,
2aloslno öekaju, Kaj to moglo biti,
Je Ü od sineka Kaj bi naSi mogli
Listeka dobiju? Njega obladati.

Nemreju se tuáni Budu ga zjahaü.
Lista doCekati, Brisal si bu oői,
Al je áiv, al mrtev V koga se je ufal,
To nemreju znatL Nemre mu pomoői.

Piáé sínek lista A mi pák svi skupa
Z tuánoga Spitala, Ufajmo se v Boga,
Da mu je Srapnela Kaj naskorom bude
Lévő ruku zela. ljubav, mir i sloga

Japek i mujöica Smiluj nam se dragi
Lista preéitajte, JezuS i Marija!
Onda mi na jednu Podélite svétu
Svetu meSu dajte. Povoljnoga mira!

Ligetvár. С. E.

G A B O N A  A R A K /C 1E N A  Z lT K A

MÉTERMÁZSA 1 METERCENT К
B ú z a ... Pőenica.................... 32.—
R o z s ........ H r 2 .................... 24.—
Á r p a ... JeCmen.................... 24 —
Z a b ......... ; . Z o b ................24 .—
Kukorica uj *. . . Kuruza suha. . . 29.—
Fehér bab uj . . Grah beli......40.—
Sárga bab . . . .  Grah 2uti...... 40.—
Vegyes bab . . . Grah zmeSen. . . 40.—
Kendermag. . . . Konopljeno seme 50.—
Lenmag..... L e n .....................50 —
Tökmag.KoSöice.................... 100 —
Bükköny .Grahorka................. 30.—
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Csalfadombon levő birtokom: Na Csalfadombu nalazede moje
7 hold föld és rét, erdő, lakó- imanje je na prodaju. Ovo imanje 
ház téglából, melléképületek- ?£ ji:  Й ’ гм "0^
kel és malommal eladó! £ okr4jine zid’mj , jeden

Bővebbet a tulajdonosnál. Obiljneáe pri vlastniku.
Kovacsics Ignácné Kovacsics Ignácné

Nyirvőlgy. Nyirvőlgy.
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( Z l M t U M R H l á l Q
Brédy-féle E G Y P T O M  és a N ÍL U S  Brödy-féie .

S Z A L O N I K I  es K O R- 
K O R N Y E K I O R S Z Á G O K  N Y É K É N E K  H Á B O R Ú S
H Á B O R U S T É R K É P E .
K IS A Z S IA  és a B A G D A D I ; „ . (X Ara i-ko r.

Kapható:

V A S Ú T  H Á B O R Ú S  T É R -!  Fischel Fülöp (Strausz Sándor) 
K É P E . Ára 1*50 k o r . í k ö n y v k e re sk e d é sé b e n  -  C sá k to n y á n

w  w  w  w  w

* Bocskaihegyen levő korcsma- Na Bocskaihegyu nalazeöa moja 
helyiségem az összes mellék- krcma s pokrajina zidmi i 
épületekkel és fél hold kerttel pol mekot vrt, se odmah и 
azonnal bérbeadandó. rendu daje!

Bővebb felvilágosítás a tulaj- Obiljneáe pri vlastniku. 
donosnál. Hobjaj Mjhá|y Hob|aj Mjhá|y

Zsidény. Zsidény.
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Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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