
Semlegesség a világháborúban.
A semlegességre való jogot csak a leg

újabb korban ismerték el és határozták meg 
tüzetesen. Ezt a jogot legelőbb a tengeri 
háborúra vonatkozólag, még pedig azzal a 
»fegyveres semlegesség«-gel ismerték el, 
amely Angliának az északamerikai gyarma 
tokkal folytatott háborúja alatt Oroszország 
vezetése alatt jött létre az angol túlkapások 
ellen.

Az első fegyveres semlegesség tehát 
1780. február 28 án II Katalin cárnőnek a 
londoni, Versailles! és madridi udvarokhoz 
intézett jegyzékével létesült, melyhez Francia- 
ország és Spanyolország hozzájárult és sző 
vétség alapja volt nyolc tengeri hatalomnak: 
Oroszországnak, Diniának, Svédországnak, 
Németalíö dnek, Poroszországnak, Ausztriu- 
Magyarországnak, Portugálénak és minde
két Sjiciliának. Célja volt a semlegeseket a 
tengeren háborúskodók túlkapásai ellen meg 
védeni. A »fegyveres semlegesek szövetsége« 
шж J i783 iki versaillesi. békekötéssel , meg
szűnt.

A semlegesek jogainak elismerését újab
ban az 1856 ban Páriában kötött béke ter
jesztette ki. Hitározott körvonalakban azon
ban csak az 1907-ben tartott második béke 
konferencián állapították meg a semleges 
államok jogait ős kötelességeit azzal a két 
nemzetközi egyezménnyel, melyek egyike a 
szárazföldi, másika pedig a tengeri hábo
rúra vonatkozik. Nagyjelentőségüek voltak az 
1909-iki londoni tárgyalások is, melyek so-

ráu sikerült a hadidugáfú és egyéb ezzel 
Összefüggő kérdéseket legalább megközelítően 
kielégítő módon megoldani.

Hangsúlyozni kel), hogy a semlegesség 
fogalmát fokozatoknak alávetni nem lehet. 
A háborúban való mindennemű — é3 nem
csak a fegyveres hatalmak ellenségeskedő 
seiben való résztvétel megsemmisíti a sem
legességből folyó jogokat Még az úgyneve 
zeit jóakaró semlegesség is ellenkezik a 
sem'egesség fogalmával, ha az a kizárólag 
diplomáciai támogatáson túlmegy; az így 
értelmezett semlegesség arra jogosítja a bad 
viselő hatalmat, hogy ellensége barátját is 
ellenségének tekintse.

Ezzel szemben azonban semmikép sincs 
korlátozva a semleges hitalmaknak az a 
joga, hogy semlegességüket fegyveres erejük 
készenlétbe helyezésével, kikötőik elzárásá
val, tengeri aknák fektetésével megvédjék 
az esetleg bekövetkezhető támadások ellen 
(fegyveres semlegesség), hacsak maguk nem 
lépnek fel támadólag a háborúskodók egyike 
ellen.

--E zzel a jogukkal a semleges hatalmak 
a jelenlegi háborúban bőségesen éltak is.

A szigorúan őszinte semlegesség feu- 
tartása nem könnyű dolog. Mindenesetre a 
háború alkalmat nyújt a semlegesség lénye
gének alapos megösmerésére. Svájc maga
tartásában például azt az őszinte törekvést 
észlelhetjük, hogy nehéz gazdasági é3 bel
politikai viszonyok közölt korrekt semleges
séget őrizzen meg, Görögország a semleges
ségét csak névleg tarlhatja fenn, mig ellen
ben Amerika tudatosan és önző szándékból

támogatja ellenségeinket Svédországnak, Dá
niának, és Hollandiának türniök kell Nagy- 
británia zsarnokoskodásait a tengeren. Az 
angol tengerészeinek hol svéd, bol dán, hol 
meg hollandi hajók esuek áldozatul és ezek
nek a fegyveres semlegeseknek türniök kell 
azt is, hogy levél és csomagpostájukat min
den elfogadható ok nélkül elkobozzák.

Anglia azonban még ezzel 8«m éri be, 
mint azt alsóházának tárgyalásai is bizo
nyítják. >B\njanak a semlegesekkel úgy, 
mintha ellenségek volnának, hogy kényte
lenek legyenek szövetségeseink lenni«, hang
zóit cl ott Sir Cooper pedig annak a véle
ményének adott kifejezést, hogy »Anglia 
részére jobb lenne, ha Hollandia, Dánia és 
Svédország az ellenséghez csatlakoznék « 
Mert hiszen akkor nyíltan lehetne ellenük 
erőszakosan fellépni és minden bevitelt Né- 
metorzágba lehetetlenné tenni. M nlhogy Né
metországhoz, amint azt a skagerraki tengeri 
ütközet oly fényesen bebizonyította, férkőzni 
nem lehet, legalább a semleges országokat 
lehetne angol béklyókba verni.

Kétségtelen, hogy a semlegesek maga
tartása és az a mód, mellyel Anglia bánik 
velők, ennek a háborúnak külön fejezetét 
fogiák képezni. Meg kell itt emlékezni a 
franc ákról is, kik, mint szövetségeseik ta
nulékony követői, vadászatot indítottak az 
ellenséges és semleges államokból jö\ö pos
tacsomagokra, úgy, hogy Olaszország, még 
amikor nyíltan nem csatlakozott ellensége
inkhez, a Németországból jövő csomagokat 
visszaküldte, nehogy azokat a tolakodó fran
cia cirkálók elszedhessék.

Á lo m : va lóság»
L evélk e. K ics i. G yenge róz sa sz ín b en  . . . 
„R ossг  fiú, hő söm , f é lv e , ó va  in tem : 
Vigyázzon m a gá ra  Iй

„Szom orú , r ém e s  v o lt m a é jem  á lm a :
Hab fe h é r  ruhám  fek eté r e  vá lt m a  
G yászsötét b ú s  é je n  . .  .“

Szá ll tova , s z á l! m á r s  m es sz e , m e s sz e  d é len  
M egrem eg g y e n g én  e g y  fíú k ezében  
A sz om orú  l e v é l . . .

. .  .H allga tag b a jtá r s  c s en d e s -b ú sá n  m e s é l :  
E gy k is le á n y  otthon  m á r hiába r e m é l . . .
A h ő se  m a  m egha lt . . .

L á z á r  A la jo s .

Artista őrmester úr.
Irta: Kormány Endre.

Nem nagyon régen, úgy véletlenül, egy vidám 
társasággal éjjeli kávéházban inolatt&m. Amint 
beértünk, csapatonk mind nagyobb és nagyobb 
lett, csupa ismerős, tán én voltam az egyetlen új 
tag, de én is hamarosan felmelegedtem.

A társaság -férfitagjai mind magamfajta zül
lött alakok, fele katona, fele civil. A nők? Mind 
ezépek, kedvesek, vidámak — artistanők, táncos
nők stb.

Minthogy még akkor elég józan voltam, nem

járt át egészen az a mámorhó alkohol, mindenek 
előtt megfigyeléseket lettem.

Egy fiatal őrmester köré csoportosult vagy 
7 — 8 fi lial nő, pezsgőzés, csókolódzás, a többiek 
frivol viccei gyors egymásutánban következtek. 
Kiváncsi vo tam a szinte irigyelt őrmesterre s 
mind közelebb férkőztem az asztalukhoz«

Egy ideig nem tudtam levenni szemeimet a 
ragyogó tarka nőkről. A pezsgőtől már kipirultak, 
egyik-másik ügyesen tipegett a zenére, elő-előmu- 
tatva térdig formás lábait, pár az őrmesterne fi
gyelt. Sovány, szikár emberke, látszik rajta, hogy 
nagy gonddal öltözik, lábai kissé görbék. Alig 
30—32 éves, teljesen kopasz, szája körül a lump
vonás. Nekem nagyon tetszett ez a fiú, nogy mi
ért, magain sem tudnám megmondani s jó barát
ságot kötöttünk. Világos reggelig tartott a mula-. 
tozásunk. Arra emlékszem még, hogy amint kiér
tünk az utcára, jobbra-bafra szédelegtünk s engem 
kocsiba löktek. Továbbiakról semmit sem tudok.

Dé'után 4 óra felé ébredtem fel s úgy érez
tem, mintha akkor kezdenék álmodni. Elegáns 
szállodai szobában ruhástól fekszem pompás ágy
ban. Amint nyújtózkodom, észreveszek az ablak
nál egy feltűnően szép, fiatal, karcsú teremtést, 
kinek apró, fehér kezecskéi gyorsan járnak valami 
horgoláson. Hirtelen leugrottam az ágyról, egyet- 
kettőt simítottam gyűrött ruhámon, kuszáit haja
mon s nagy zavarban voltam.

Szégyenszemre a kis artistanő segített ki 
zavaromból. Gyorsan pergett nyelvecskéje. Kiment 
a szobából, meghagyva, hogy hozzam rendbe magam. 

[Nem is sokat teketóriázva szót fogadtam Pincér

jött be, valami katzenjammeres étel és itallal. 
Tóle kértem felvilágosítást hollétemről. Előadta, 
hogy az artista házaspár hónapok óta lakik a 
szállóban, az őrmester úrnak sok pénze lehet, 
mert uavallér. Feleségének sohasem volt látoga
tója я kérdezte, hogy rokon vagyok-е?! A nagy
ságos asszony egyedül sehova sem megy, mindig 
itthon van stb. Még mikor bejött az asszonyka, 
akkor is furcsán, idegenül éreztem magam.

— Üljön le es egyék. Érezze magát itthon. 
Az uram azt mondta, hogy maga lesz a házibarát, 
mindenkép alkalmasnak találta arra, s nekem is 
jól fog esni, mert az uram keveset van itthon s 
én sokat unatkozom.

Peszélt sokat előbbi életükről, örömmel hall
gattam egy ideig, de aztán mennem kellett.

Igen kedvesek voltak hozzám, nagyon hívtak 
s bizony mindennapi vendég lettem. Udvaroltam 
a bájos, rövidhajú asszonykának, csavarogtam as 
őrmesterrel és igen jól mulattunk.

Az őrmester kitűnő táncos. Egyedül vezetett 
liz nővel táncmutatványokat. Pár évig volt Varsó
ban, aztán Bukarestben 8 ki tudja még merre járt. 
Luszi a harmadik felesége sokat volt vele külföl
dön Négy éve élnek együtt, Luszi 16 évea volt, 
mikor hozzáment. ő  volt n legügyesebb éa leg- 
bájosabb artista az Összes lányok közül éa a 
mester komolyan szerette, de ez nem zárta ki, 
hogy r szőke szépség mellett feketét, barnát ia na 
szeressen

Luszi okos asszony volt, semmivel sem tö
rődött. Ha néha-napján találkoztak az előbbi asz- 
szonyok gyermekeivel, egyforma szeretettel csó
kolgatták őket. Szerették az utazgatásokat, a vi-
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izraelita leAnjkonfirm&ció.
A Csáktornyái izraelita hitközségben 

égési századoe fennállása óta esidén első 
ízben honosította meg dr. Grünwald Illés 
főrabbi, a hazánk neves hitközségeiben már 
bevezetett, leánykonfirmációt, mely juniue 
3 ikán, szombaton, az iskolák évzáró napján, 
a délelőtti istentisztelet keretében, emléke 
zetesen lélekenm'ő ünnepélyességgel folyt le.

Már jóval az istentisztelet megkezdése 
előtt zsúfolásig telt meg a helybeli izr. tem
plom úgy zsidó, mint keresztény hallgatóság
gal, mert a Csáktornyátok egyformán feszült 
figyelemmel néztek я már előre is szépnek 
hrJitett d? váríkozásukat jóval felülmúlt 
avatási ceremónia elé, mely csakugyan a 
legnagyobb meghatottságot váltotta ki az 
önzés megjelentek kebléből.

Az ünnepélyt dr. Grünwald Illés főrabbi 
magas nívójú, fenkölt prédikációja nyitotta 
meg, melyben tartalmas gondolatmenetben 
meggyőző érvekkel rámutatott a zsidóságnak 
ama elvitázhatatlan világhislóriai szerepére, 
melyet a kinyilatkoztatás óla lefolyt négyezer 
év alatt az általános emberi fejlődés javára 
betöltött azáltal, hogy küldetéséhez hiven a 
történeti múltnak minden sötét korszakában 
annál önmegtagadóbb ideáUzmuss'il nevelte 
gyermekeit a hit, az erkö cs és a tudás 
szellemében, minél Önzőbb elvakúltsággal 
igyekeztek elszakítani a kultúrának e fiatal 
harcosait vallásuknak ezen világboldogitó 
eszmeitől azok a világuralmat bitorló áram
latok, melyek a szeretetnek hangoztatott elveit 
a gyakorlatban meghazudtolt cselekedetekkel 
tudatosan hátráltatva a haladási, mérhetetlen 
szenvedést zúdítottak a jobb jövőért küzdő 
emberiségre. Csakis ehhez a szent hagyo
mányhoz való hűséges ragaszkodásnak tanu- 
elét adja tehát most is a zsidóság azzal, 

hogy serdülő gyermekeit az iskola bevégzése 
után csak a hitben, az erkölcsben és tudásban 
való megerősítés után bocsátja az élet útjára.

A nagyhatású szónoklat után a polgári 
iskola negyedik osztályát végzett leányok, 
névszerint Dénes Ilona, Fürst Erzsébet, Grün- 
feld Rózs*, Hirschl Gizella, Kemény Ella,

dám bohéméletet. Pompás dolog lehet az életet 
áttáncolni, átutazni s keveset gondolkozni.

Az artista őrmester 7 hónapot töltött a harc
téren, mely idő alatt Luszi igen szomorú volt, 
semmihez sem volt kedve. Nagyon beldog volt, 
mikor hazakerült az élete párja és ismét együtt 
élhették a kellemes szállodai életet. A manipuláns 
őrmesternek mindenhez volt pénze. Szemtanúja 
voltam többször is. hogy gűjléseknél egy-egy szép 
kis lánynak 100 К-t Ígért egy csókért. Ha meg
kapta, ott volt a pénz is. Tetszett nekem ez a 
jótékonyság.

Én előbb elkerültem otthonról, mint a baj
társ 8 előbb is jöttem haza. A távolság követ
keztében a barátságunk is kihűlt. Egyszer mégis 
eszembe jutott felkeresni őket. Jókor érkeztem, 
mert az őrmester is akkor jött meg életveszélyes 
útjáról. Oroszországban járt, mint kém, női ruhá
ban. Bemutatta magán összes utitoaleltjeit és mi 
Luszikével felségesen mulattank. Jó színész volt а 
kölyök, a felismerheletlenségig hűen maszkírozott 
egy vén kisasszonyt.

Megint kezdődött a régi nóta. Elmentünk; 
én megjöttem félkarral, de még egyszer megyek 
s nem akarok többször visszatérni. Kis pajtásnő
met persze felkerestem. Mély gyáczban volt. Elállt 
a lélekzetem. »Mi történt? Csak nem ?... Luszi 
alig tüdta a zokogástól elmondani. Romániában 
járt é3 nem sikerült visszajönnie. Útközben ellen
séges területen elfogták és fejbe lőtték.

őszintén sajnálom szegény fiút és a vigasz
talhatatlan asszonykát.

Kelemeu Aoua, Roeenfeid Rózsi, Szabadi Irma 
és Weisz Vilma ezinfehérbe öllözve, velük 
szemközt pépig dr. Giünw ald-Illés főrabbi, 
majd a hitközség képviseletében Mayer Ármin 
és Lőbl Rezső elöljárósági tagok, mig a Chevra 
kadiea képviseletében Hirschmenn Leo elnök 
és Benedikt Béla alelnök a virágdíszben 
pompázó oltár előtt sorakoztak.

Az énekkar rövid alkalmi dala után 
az egyik végzett leány, H rschl Gizella, meg
haló magyar imában hálát mondott Istennek, 
ki kegyelmével clérmők engedte életük eme 
legszebb napját, melyen kinyilatkoztatott val
lásukhoz való hűségükről nyilvánosan val
lomást tehetnek. Ezután minden egyes kon- 
firmáns a zsidó vallásnak az Egy Isten hi 
tel, az általános emberszeretelet, az erkölcs 
és tudást hirdető tanaiból két két kérdésre 
mély megértésről tanúskodó szabatos fele 
letet adott, mire a nyílott frigyszekrény előtt 
égre emelt kezekkel a rabbi szavai után 
hűségfogadalmat lettek, hogy életük minden 
viszonyai között örökre rendületlen hívei 
fognak maradni vallásuknak az egész em
beriség boldogítására irányuló szent eszmé
ihez. Ezt követte Kelemen Anna szép imád
sága, melyben blenlől erőt és kitartást kért 
e fogadalmak beváltásához. Ezekután egyen
ként felsorolták héber nevüket és azokat a 
bibliai jelmondatokat, héber és magyar nyel
ven, melyeket a rabbi löbb hitközségi tagnak 
áldozatkészségéből szívhez szóló szavak kí
séretében nagyértékü aranyérmekbe vésve 
mindegyiknek külön átadott, majd Benedikt 
Béla a Chevra nevében díszkötésü imaköny
vet adott az avatott leányoknak azzal a ké
relemmel, hogy valósítsák meg az éleiben 
azokat az igazán gyönyörű tanokat, melyek
nek megértéséről oly íényes tanúságot tet
tek. A mély hatást keltett szavak után Ke
mény Ella szép magyar imádságban Isten 
áldását kérte édes hazánkra, a hitközségre 
és szülőkre, mire a rabbi papi áldásával 
útjukra engedte a konfirmált leányokat, kik 
az énekkar befejező akkordjai közben a többi
ekkel elhagyták az oltárt

Ezzel véget ért a leányavalásnak ma
gasztos ünnepe, mely felejthetetlen benyo
mást hagyott nemcsak a leányoknak, hanem 
az egész nagyszámú hallgatóság szivében is.

K Ü L Ö N F É L É K .

H u sz á r b r a v ú r .

„Százados ú r1 a lá sa n  je len tem ,
Száz kozák van a közeli róten,
A lovaik  sz er tesz ét füvein ek ,
Maguk p ed ig  tűz m elle tt  h evern ek . 
Százados ú r ! A lázattal kérem , 
Szakaszom m al e r e s sz en  e l  en gem ,
M ás dóig sin cs, hadd fo gha ssu nk  m uszkát, 
B ecsü le t te l oldjuk m eg  a  m unkát.“
„ Jó l van K a cs i !  (A sz á z a d o s  m ondta)
S  hán y em b erre l lenn e ez  a  tré fa  ?“ 
„Szakaszommal, 32 em berre l,
Valamennyi m egbirkózik t íz z e l“
„Hát csak  r a j ta !  De k end  n e  f e le j t s e  
„„H úszát““ n ev e t  s z é g y en b e  n e  e jt s e , 
Hazánk so r sa  legy en  im ádságuk ,
Úgy az  I s t en  m egá ld ja  m unkájuk“.

•
K a c s i káplár e lég ed e t t  a r c ca l  
T isz telgett é s  lego tt s eb b e l  lobba l 
P a jtá s iv a l lovaikra ültek  
S  m in t a sz é lv é sz  a rétn ek  repültek .
A rét e lő tt fü z es  v e te tt  á rn ya t  
Kern en ged e tt lá tá st a  kozáknak.
Csak am ikor fe lh a rsan t a kürtszó 
S fe ln yer íte t t  a  tü z es hu szá rló  
És utána 32 huszárnak

„Hurrá !“- já t  Ja halják, o c sú d  А пак,
N agy töm egek  tám a d á sá t v é lv e .
K ez eik et em elték  az  é g r e , -------
Puska, dzsida , kard, sok  gy i lk o s  sz erszám  
C som ózva le tt  m in d  a  n yeregk ápán ,
A lovak  m e g  k ötélv ez e ték en  
S  m egindu ltak  a  v é g z e t e s  réten .

F él óra  s em  te lt  s  m á r  K a c s i  k áp lá r 
Újból b en t já r t  a  sz á z a d o s  u rn á i:
„S zázados ú r !  A lásan J e len tem ,
M egérkeztünk egyzzázharm in ck etten .

Z om  b o r  у  G yula .

— Időjárás. Vozáry, a Meteor legfrissebb 
számában jumus havának még hátralevő 
ntpjaira a bolygók részéről így jósol: 15 éo 
változó, ink.ibb bűvös, l6  an csapadékos, 
22 én zivataros, jegt-aő is valószii ü, 30 án 
meleg. Az első két napon bevált a jóslás

—  Pintér Parlagi Csáktornyán. Négy 
évi távoliét ulán vidéki kőrútjában ismét 
vendége lesz egy estére Csáktornyának Pin» 
lé ' Imre és jeles kis gardája, hogy egy min
denképen elsőrangú és vállozalos program
mal kedveskedjék közönségünknek. C-upa 
újdonság úgy ének, mint színpadi aprósá
gokban, ami érthetővé teszi azt a nagy ér
deklődést és sikert, amiről nem egy ízben 
olvastunk a íővárosi lapokban. Szívesen lát
juk Pintéréket viszont, mert mindig a jó 
ízlés keretében mozognak és olcsó halások 
kedvéért nem áldozzák fel a színpad nívó
ját. A mindenképpen érdekes programm ke
retében tréfákról is gondoskodik a társulat. 
Ezek sorozatát Gábor Andor pompás duettje, 
az »Ideges poslás kisasszonyt nyitja meg. 
Utána egy sziporkázó párjelenet a »Feldön
tött sótartót következik. Végül a »Mai piact, 
amely a kofák túlkapásait és a drágaságot 
ostorozza, Egy lélegzetvételre talán ennyi is 
elég, hogy izlelitőt adjunk a vasárnapi est 
programijából. Jegyek előre válthatók Stra- 

,usz Sándor papirkereskedésében.
—  Köszönetnyilvánítás. S K. címen egy 

magát megnevezni nem akaró úr. 7 50 К t 
adományozott a Vöröskereszt Csáktornyái 
fiókegylete javára, amiért köszönetét fejezi 
ki az elnökség.

— Újabb kihágási büntetések. A Csák
tornyái járási főszolgabiróság ujabbi felje
lentések folytán gabona stb. eltitkolások cí
mén megindított kihágási eljárás alapján 
Drávavásárhelyen, Drávanagyfaluban, Dráva- 
mogyoródon, Bülyánban, Százkőn és Éde3- 
kúton 910 kg. búzát, 1770 kg. rozsot, 8845 
kg. kukoricái, 960 kg. árpát, 370 kg. zabot, 
1230 kg. babot és 200 kg. kétszerest fog
lal le, s ezért özv. Kovács Bertalannét, 
Március Rókust, Tomasics Tamást Drávavá- 
sárhelyről; Topolnyák Antalt, id. Buján Györ
gyöt, Lehkecz Pétert, Safarics Balázst, Sala
ries Jánost, özv. Safarics Istvánnál, Söjtöri 
Jánosnét és Grábár Bálintot Drávanagyfalu- 
ból; Kovács Jakabot, Buján Simoni, Buján 
Pált, Drávamogyoródról; Korent Mihályt Baty- 
tyánból; Králics Ferencet Százkőről; Szencsár 
István és Szencsár Autalt Édeskútrói össze
sen 33 napi elzárásra és 1190 К pénzbün
tetésre Ítélte.

—  Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál
landó mozgó színházban a mai előadások 
program ija: Hadi tudósítás a nyugati, ke
leti és a balkán harcterekről; M ű vész ie tek  
(dráma 3 felvon); Az amerikai nagybácsi 
(vígjáték 3 felvon.). — A csütörtöki előa
dások műsora: Doktor ImhofT égés előadást 
betöltő szenzációs pszihologini filmdráma 6 
felvonásban.
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—  Zárivizsgálatok az állami elemi nép
iskolában. A Csáktornyái m. kir. áll. elemi 
népiskolában a záróvizsgálatok a kővetkező 
sorrendben tartatnak meg: junius hó 18-án 
(vasárnap) reggel 8 órakor az izr. tanulók 
hittani vizsgája. Junius hó 19-én (hétfő) dél
előtt 8 — 9 ig az l . ,9 — 10-ig a II, 10— fél 12 ig 
a III., délután 2 — 4-ig a IV. fiúosztály vize 
gája. Junius 20 án (kedd) délelőtt 8 —9 ig 
az i ,  9— 10 ig a II., 10— fél 12 ig a 111, 
délután 2 — 4 ig a IV. leányosztály vizsgája. 
Junius 21-én (szerda) délelőtt 8 11-ig az
V. fiúosztály vizsgája. Junius 24 én (szom
bat) reggel 9 órakor яТ-з Deurii«, utána 
záróiionepély az Értesítők és magyar nyelvi 
jutalmak kiosztásával. A záróvizsgálatok az 
egyes osztályok jelenlegi h lyein, a záróim 
uepéiy pedi a Wlassics Gyula-utcai iskola
épületben tartatik meg. Ü^y a vizsgálatokra, 
mint pedig a záróünnepélyre a t. szülők és 
tanügybarátok ez úton meghívatnak. Csák
tornya, 1916. junius hó 15 én Az áll. elemi 
népiskola igazgatósága.

—  Előmunkálati engedély. A kereske
delmi miniszter úr a Dunántúli helyiérdekű 
vasút részvénytársaságnak Aisólendxálól Mu 
raszombaton át Radkersburgig vezetendő 
helyiérdekű vasútvonalakra kiadott engedélyt 
további egy év tartamára meghosszabbította.

—  Kataszteri felmérések. L gelvár, He- 
nisfalva, Kisszabadka községek határát az 
1913— 14. évek folyamán kataszteriig fel
mérték s íg f. évben a pénzügyminisztérium 
az 1885. évi XXII. l.-c és az 1909. évi V. 
t.-c. alapján történendő birtokvalósítás és 
(új osztályozást) rendelte el. Ennek a nagy- 
fontüsságu munkálatnak az elintézésére Zu- 
iavszky József titkár f. hó 5 én megérkezett 
L’getvárra, ahol hivatalos helyisége üt a 115 
számú házal foglalta el s az irodai muri 
kálkodást már meg i3 kezdte. A munkálat 
4 — 5 hetet vesz igéoybe L getváron, Henis- 
látván s aztán a többi községekben és pe
dig olyképen, hogy a község egész határát 
bejárva, minden darab földet megv zsgálnak 
és beosztályoznak. A birtoklás megállapítása 
végeit az Ö3szes birtokosokat külön külön 
értesítik hogy mely napon jelenjenek meg 
a bizottság előtt tulajdonuk fontos megálla
pítása céljából. A birtoklás megállapítása 
fontos dolog, mert a jól és a valóságnak 
megfelelően bejegvzetl tételek után fizeti a 
tulajdonos az adói, s így elkerülhető, hogy 
tévedésből más birtoka után fizesse a terhet.

—  Eladó sertés. Egy négyéves, 10 na
pon belül leellés előtt álló yorksiri göbe el
adó. Bővebbet az áll. tanílóképző-intézet 
igazgatóságánál.

—  Gyufa a tábori csomagokban. Ujdb
ban ismét előfordult, hogy tábori csomagok
ká teli 2 drb. mozgóposta kocii kigyulladt 
s a csomagokkal együtt elégelt. A tűzet 
csakis a tábori csomagokban elhelyezett 
gyufa meggyuladva okozhatta. Ezért a pos
taigazgatóságok utasították a postahivatalo
kat é9 ügynökségrket, hogy megfelelő mó
don (hirdetmény kifüggesztésévei), hírlapok 
utján és minden lehető alkalommal figyel
meztessék a közönséget, hogy a postai kül
deményekben gyufa elhelyezése szigorúan 
tilos s hogy a tilalom kijátszása mily nagy 
veszéllyel jár. Utasította továbbá a h vatalo- 
kát, hogy a felvétel alkalmával a tábori 
csomagok tartalmát a szabályok szerint 
gondosan és szigorúan ellenőrizzék.

Vizbe ölte magát. Novák János 70 
éves öreg gazdaember a műit héten Mura*

szerdahelynél a Murába ugrott éa nyomta
lanul eltűnt. E hó 6 án Botiornyán a Mura 
sodra egy öreg ember hulláját partra ve
tette, azt gondolják,, hogy a holttest Novák 
János hullája, aki minden különösebb ok 
nélkül követte 82 öngyilkosságot.

— A háború. A múlt hét legnagyobb 
eseménye az oroszok iszonyú oííenzivája. 
Rettenetes tömegekkel támadtak úgy Vol- 
hyniában, mint Bukovinában erős tüzérség
gel. Rémes dolgokat írnak sikereikről az 
orosz hivatalos híradások, de amellett, hogy 
ezekre a jelentésekre hivatalos cáfolataink 
a túlzás bélyegét már rásütötték, csapataink 
az offenz.vát máris megállították. Ügy a 
Slyr, és a Stripáuál, mini Czernovitznál már 
nem boldogulnak a muszkák. Minden intéz
kedés megtörtént részünkről, hogy az oro
szokra nézve nagy veszteségekkel járó offen- 
ziva hajótörést szenvedjen. — A németek 
Vaux erőd körül operálnak. E foglaltak egy 
pár tábori erődművet s elfogtak 1500 főnyi 
francia védőseregei (28 tiszt) 22 gépfegyver
rel. — Az olaszok kétségbeesetten védekez
nek offenziváiik etilen, de junius 9 én az 
Etsch és a Brenta közti előretörésüket visz- 
bzaverlük s 1600 katonájukat (25 tiszt) el
fogtuk. A toimeioi híd ellen intézett tárna 
dásuk is összeomlott nagy veszteségekkel. 
Eleknek a veszteségeknek a következménye 
a Salandra kormány bukása. Nagy a felfor
dulás Itáliában, a király nem kap minisz 
terelnököt ebben a kritikus helyzetben. — 
A törökök úgy az Irákíronton, mint a Kau
kázusban szép sikereket értek el. Epuszlí* 
tottak egy csomó hajói, egy neháuy lőszer- 
raktárt s egy 1000 főből álló orosz lovas 
9ágot is megsemmisítettek. Eközben kitartóan 
Erzerum felé nyomulnak Az előretörés kö 
vetkeztében az oroszok Erzerum környékét 
már kiürítették.

—  Tilos a fiatal üs2Ök levágása. A
löldmivelésügyi miniszter az üszőborjuk, 3 
évesnél fiatalabb üszők és hasastebenek le
vágását eltiltotta. Minden emberi fogyasztásra 
szánt szarvasmarhát a husvizsgálónak köz
reműködése és annak alapián meg adott 
engedéllyel szabad csak levágni. A husvizsgáló 
köteles az üszöborjuk, hasastehenek és 3 
évesnél fiatalabb ü^zők levágását megaka 
dályozni.

—  Hivatásos gépészek i s  fűtők sza 
badságolása aratás idejére. A hadügymi 
niszlérium elrendelte, hogy az aratási mun
kálatok előmozdítása czéljából a közsé 
geknek, földbirtokosuknak és cséplőgép 
tulajdonosoknak ez évbeni s lehetőleg nagy
számú hivatásos gépészt és fűtől, akik je
lenleg katonai szolgálatot teljesítenek, bo 
ЫЬзапак rendelkezésére felmentés ulján 
november 3-ikáig Az általános felmentés e 
kedvezménye csak cséplőgépek hivatásos gé 
pénzeire és fűtőire vonatkozik, mig minden 
má9 mezőgazdasági gépet kezelő gépészt 
esetről eselre kell kireklamálni a mező és 
erdőgazdasági célokra való felmentés általá
nos rendelkezései alapján. A gőz- és motor
ekék gépészeit és fűtőit bizonytalan időre 
már is felmentették Amennyiben ez nem 
történt meg, ezek felmentése a politikai ha
tóságok útján kérelmezhető.

—  Eltűntek kutatása az ellenséges 
fpgolytáborokban. A »Katona Nyomozó Jegy
zék«, mely a Magyar Vörös Kereszt Egy
let budapesti Tudósitó Irodája vezetőinek: 
Batthyány Lajos gróf és Hadik B arkóm  eddig 
megjelent nyolc számában közzétett kutatásai

során is jelentős eredményeket ért el. Sok 
olyan eltűnt katona sorsára derített világos
ságot, akinek személyét illetőleg a hivatalos 
nyomozás holt pontra jutott. A szerkesztő
ségnek legújabban sikerűit biztosítania a Wieni 
Gemeinsames Zentralnachweisebureau ulján, 
hogy a Katona-Nyomozó Jegyzék minden 
száma az ellenséges fogolytáborokba ia eljus
son s ezzel újabb lehetőséget uyilott arra, 
hogy kutatásai még több esetben és még 
eredményesebbek legyenek. A Katona Nyo
mozó Jegyzékei В Virágh Géza szerkeszti. 
Szerkesztőség és kisdóhivatal: Budapest, IV., 
Váczi u. 3 8 , I erű, ahol a Katona Nyomozó 
Jegyzék közlési feltételei és minden egyéb 
felvilágosítás megtudható.

—  Zalamegye terméskilátásai. A na
pokban adta ki a löldmivelésügyi miniszter
első jelentését a terméskilátásokról. A jelenles 
szerint országszerte a legjobb kilátásukkal 
kecsegtetőek a vetések mostani állásai. Zala- 
megyében ís a legjobb kilátások uralkodnak. 
Minden taipjlatlnyi föld be van vetve s a 
mezőgazdasági helyzet mai állapota annyira 
kifogástalan, hogy nemcsak a tavalyi hábo
rús esztendő, hanem még az elmúlt békeévek 
tavaszi állapotait is felülmúlja.

—  Kormányrendelet a zsirnemüek fel- 
használásáról. A kormány redeletet adott ki 
a zsirnemüek ipari célokra való felhaszná
lásának korlátozásáról. A rendelet 9zerin- 
emberi táplálékul alkalmas szalonnát, zsírt, 
természetés — akár friss, akár olvasztott —  
vajat, mesterséges vajat vagy margarint más 
célra, mint emberi táplálkozás céljára fel
használni, teldolgozni, idegen anyaggal keverni 
vagy egyébként átváltoztatni tilos. Ha ezek 
az élelmi cikkek bármely okból emberi táplál
kozásra alkalmatlanná válnak, az illető tulaj
donos ezt a mennyiség ésazsirnem  megjelölé
sével köteles a magyar olaj és zsiripari 
központ részvénytársaságnak (Budapest, V. 
Dorottya utca 1. sz) bejelenteni. A központ 
az ilyen készleteket a megállapított hivatalos 
árakon átvenni kötetes. Azonban többet, m nt 
ez emberi táplálékra alkalmas zsirnemü 
árának 80 százalékát ezekért a zsiradékokért 
nem adhat. Ennek i z a célja, bogy a készletek 
tulajdonosai mesterséges utón ne tegyék 
emberi táplálkozásra alkalmatlanná az esetleg 
magasabb árakon értékesíthető zsirkészleteket.

—  Kormányrendelet a peronospora el* 
leni védóezerekról. Kormányrendelet je ént 
img peroncspora elleni védőszerek forgtr 
lombahozatalának szabályozása tárgyában, 
A rendelet értelmében szőlőnek vagy más 
növénynek a peronospora ellen való megvé
désére szolgáló szerként, a rézgálicot kivéve, 
csak olyan szert szabad árusítani, eladás 
céljából hirdetni vagy ajánlani, amelynek 
íorgalombahozatalát н földmivelésügyi mi
niszter előzetesen megengedte. A miniszter 
az engedélyt feltételekhez kötheti és a réz- 
gálic forgilombahozatalál is szabályozhatja. 
Az engedélyezettől eltérő összetételű védőszert 
árusítani, hirdetni vagy ajánlani tilos. Az 
engedélyezni \édöszer készítője és árusítója 
felelős azért, hogy az áltata készített szernek 
Ö3sze tételét engedély nélkül nem változtatta 
meg.

Adakozónak am e le se tt  késők  бж- 
veg je l é s  Árvái Javára t

Hadsegéljemó H ivata l tőpémm- 
t á r a ,  Képviselőhám .



llelike navale wu Russiji.
Rusi nikai nesu dostigli. - Stralioviti ruski zgubicki. - Englezkoga mi- 
nistra Kitschenera je Bozja ruka dostigla. - Opet 15 jezer polovljenih 
taljanov. - Dobicki nemcov pri Yerdünu. - Ruske cete vu Romaniji. 
Rusko vdiranje. - Sándor srbski kraljic na frontu. - Strahoviten juris. 

Cilj ruske offenzive. Car na Krim otoku.

Kall stojimo na bojoom pol ja? |
(Ц. J.) Rusi sq strahovitom silóm po-| 

deli dovu n&valu proli naáimi Seregi 30 ga 
majuäa i to pri Bakovini i pri Giliciji, da 
naäu vojsku iztiraju iz Rusku zemlju. Sest 
dni dugó su na nade dekunge z v §? stotin 
Stukov gránáté i Srapnele puéíali, kője su 
pri nekojih mé'tih predrli tak, da su naSi 
vojniki popustiti morali i ostaviti svoje jer
ke, pák nekoliko kilomelrov nazaj se poteg- 
nuli vu druge, jakáe dekunge.

Vu toj navali su rusi neizmerno vnogo 
vojnikov izgubili. Same ruske novine piSeju, 
da iz nekojih njihovih regimentov niti jeden 
oficer nije Ziv ostal, pák da je i vise gene- 
ralov mrtvih ostalo vu ovih bitkah.

To se razme, da smo i mi zgub dke 
iméti, ali ov zgub'Cek nikaj nije prama ono 
mu, kaj je rus izgubil. Rus je moral neko 
liko dnevih miren biti, da si zgubidka з no- 
vimi Seregi nadomesti. Vezda je opel poCel 
etrahovitu navalu, tak kak je lani pri kar- 
patskih planinab, gde smo ga tak zbili, da 
je célo jedno leto potrebuval, dok je malo 
к sebi doSel.

Bude i vezda obhodil svojom navalom, 
ar budu naSi Seregi s BoZjom pomoCjom 
opet na nikaj spravili ruske Serege.

Ovu novu navalu je Kitshener zvani 
englezki vojnicki minister izSpekuleral na 
proSoju t&ljanov, koji su vezda vu stiski, ar 
jib naSi Seregi gnjeteju. Ov minister se je 
vo Rusiju spravil svojimi generali, dabude 
ovu navalu sam on vodil. Ali BoZja kaSt ga 
ga je triSko dostigla.

Oua morska ladja, na kojoj je hotel 
minister Kitschener vu Rusiju iti, se je vto 
nula. Na ovoj ladji je izvan minUtra Kitsc
henera i njegovih generalov joS 43 englez- 
kih oficirov i 595 marinerov, bilo, izmed 
kojib je зато  12 Zivih ostalo. Na morjuje 
takov viher bil, da se minister Kitschener 
nije mogel osloboditi od smrti. Onih 12 ma
rinerov, koji su Zivi ostali, su morske vale 
na jednom fbjsu к bregu pol mrtve hitile.

Englezki miuister Kitschener je krvolo- 
Cen Clovek bit vu svojemZivlenju.On je uaj- 
vekSi zrok bil vezdaSnjemu taboru. Englez

ka je vu tugi i Zalo3tju, da je ministra svoje 
vojske izgubil. A mi pák, gda őitamo od 
smrti ovoga krvoloCnoga Cloveka, moramo 
misliti na ruku BoZju, koja ga je kaötigu- 
vala, gda je vu Rusiju puluval, da jim na- 
vuka da, как je treba Ijudi bolje klati. —  
Kak se je ta englezka velika morska ladja 
vtonula, to se joS nezna, ali veli se, da ju 
je jedna nemSka pod vodom plivajuCa lad 
ja podvrtala.

Kak je go der, istina je, da su engiezi 
pred dvemi tijedni na morju velikoga zgu- 
biőka imeli, как smo to vu proSlim broju 
naS;h novin ja vili, a vezda su pak njiho- 
vog tabora najprveSega vodju izubili. Iz toga 
si moremo misliti, da su se engiezi prep- 
laäili od tulikih nesreCah i da su vu tugi i 
Zalosti. Morti bu jim pamet doäla, рак bu
du konec napravili taboru?

Vu Taljanskoj su i vu proálim tijednu 
lépő napreduvale naSe vojske. Prevzeh smo 
Monte Panoccio, Bosi Boilo, Monte Lemerle, 
Ronchi, Monte Melelta, Monte Sisemol, Monte 
Kaatelgomberto, Primolano, Monte Lssert 
zvane planine, mesta i festunge. Od prvoga 
juniuáa do 10 ga su naái opet vide как 15 
jezer taljanov polovili, izvun foga vnogo álu 
kov i maS nasíih puSkab odzeli.

NaSi Seregi na Taljanskoj zemlji pod 
jednom s lépimi napredkami iclu naprej, da 
UaStiguju naSega negdaSnjega vkanjljivoga 
saveznika.

Vu Francuzkoj pri Verdünu nemei spa- 
metno, ali sigurno napreduju, medtem veli- 
ke kvare zrokuju neprijatelju. Francuzi tak- 
voga zgubiCka imaju svaki den, da se vre 
od toga sporainaju, da bi festunga Verdüua 
prepustili nemcom. JuniuSa 8 ga je opet 
15()0 francuzkih vojnikov i 28 oficerov doS- 
lo vu nemSko suZanstvo.

Так se vidi, da su naS i nemcovi nep 
rijatelji svoju zadnju jakost, kaj joS imaju, 
skupa pobrali, pak probaju, morti bi ipak 
mogli kaj napraviti, da tabora dobiju. To je 
osobito na ruskoj fronti videti modi, ar je 
rus opet veliku vnoZmu svojih ljud.h vu 
tabor postal, da iztira naSe i nemSke Serege 
iz Rusije. Ali, ako od 30 ga majuSa poCemSi 
do vezda neje mogel to dostid, niti nebude 
dostigel svoje nakanenje. Céii front, gdé je

na naSu vojsku navalu poCel, je 400 kilo* 
rnelrov dugi Vu dvejuh mestih je predrl 
naSu fronlu, medtem sebi strahovitoga kvara 
napravil, ar je vnogo jezer svojih vojnikov 
izgubil, koje su naSi poslrelali. Poslal je po 
deset, po petnajst i po osemnajst redov je- 
deu za drugem svoje vojnike proti naSim 
áeregom. Ako su naá prveáe rede poetre- 
lali, opet je druge poslal, koje su naSi voj- 
liiki takaj postrelali. Da nebi i mi velike 
zgubiCke imeli, pri Okni i Putilovki do Stri 
zvanog potoka smo nazaj potegnuli naSe 
Cete vu dobro izzidane dekunge. Ali prama 
tomu najmenje vu 50 méstih su naSi pori- 
nuli nazaj ruske Serege. To je, hvalja Bo- 
gu ! takov napredek, da se nememo kaj bo- 
jati od zadnje ritanje rusov. S dim budu 
rusi bolje i s vekSom silóm svoje navale 
tirali, s tern budu bolje biti, ar naSi hrabri 
vojniki nepoznaju Salju!

Mislimo, ova ruska velika navala je 
podetek koncu tabora. Ar ako bude vezda 
rus bit, onda budß previdel, da je njegvo- 
mu taboru konec doSel.

Daj BoZe, da bi tak bilo !

Jednogodiánji dobrovoljac i nje- 
gov „putzraann“.

Jedan se je zval Jog, a drugi Sever. 
Obodva su se dobro slagali, jer obodva su 
bili prefrigani te su se znali u nepriliki 
znajti. JednogodiSnji dobrovoljac je bil ne
izmerno bogát, kojim bogatstvom je njegov 
atric i tutor, tabrikant Jug upravljal. Infan
terist Sever, bil je od meátrije stolar.

»Oni su gospon Jug sigurno zle glase 
iz doma dobili ?« — pita Ivek Sever zainis- 
Ijeno tu sededega »jednogodiSnjega«. »Так 
se kiselo drZe, как da эй litru firnajsa izpili!«

»Ivek, to je zla pripoviest. — Как more 
mojemu staromu stricu na pamet dojti, svoje
pulovanje pretrgnuti i jedan skök simo na- 
Ciniti, za da moje instrukcijone knjige vidi, 
koje sam si toboz kupit —  to mi nikak 
neide 11 glavu! Po tom me zatira u najve- 
du nepriliku, jer ja némám niti maloga 
»Waldersee a, a kamo li cielu mil'tarsku 
literaturu za tri sto krunah, как sam mu 
pisai.«
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»No,— em zato Njim nemora srdce od- 

mab u turo opasti! —  Medjntim как sa 
mogli tak stradno lagati i stricu pisati о 
instrukcijonih knjigah za tri stokrunlB oáe  
moj, em toga »Svindla« bi i konj provide!, 
я kamo li jedan etrrc —  fabrikant. — Jeli 

. je Njihov strc domidljat?«
»Kak se vzeme. — On toCno raCu- 

na i ----- «
»Onda mu je to u oCi upalo, da Oni 

toliko trode. \Ja sam Njih uviek opominjal. 
— Koga vraga delaiu s tolikemi penezi? — 
Svaki Саэ je prazen bugjilarid, a Snajder, 
Sodtar i praija ipák nisu plaCeni.«

»Kaj s toiikemi novci delam? — U 
istinu, em Coviek hoöe i iiveti, gibati se u 
finijem drufctvu, gde se uviek mora puno 
troditi.«

»Ali ipák ne toliko; Coviek se preteSe 
как mu je poplun dugi!<*

»Pak kaj bi neka gladuval?— Ti Ivek 
toga neőeft doáiveti!«

»A kaj bu onda s dugóvi, gospodin 
Jug?«
, »Ah, kaj! Za poldrugu godinu pos
tanem punodoban i onda dobé svi fllistri 
evője novce i kamaté gore. To nam bu on
da moglo b iti— «

»Siromadka prnlja !« — mrmljaza sebe 
Ivek, a onda véli glaeno : »A jeli ovi fllistri 
budu hoteli tak dugó Cekati; dodtar i krojaC 
au ved jedan krat ovde bili, a bivaju sve 
trpkedi i grubjanskedi.«

»No, Ivek, ja se hoCu popraviti. Ti si 
mi ved CedCe levite odeital, od 9ada bude 
to sve drugdije. Samo da nebi moj stric 
dodel! c

»Pak kaj zato ako dojde, neka dojde. 
Nada gazdarica nam rada posudi na neko* 
liko urah njezinoga pokojnoga muía sobu 8 
njegovorn bibliothekom ovde polag, a onda 
Oni odpelaju u nju evojega staroga strica, 
pák mu pokadu te sve knjige. Tu ih je vi
de nego za tri sto krun.«

»Sever, Ti si zlatni Coviek!« — krikne 
veselo jednogodidnjak —  »To je angelska 
misei! —  Pozovi mi odmah gospu profes 
soricu simo!« -

Stara gospa udovica jc iz Jugovoga a 
vidd jód iz Severovoga pripoviedanja uvi 
dela, da je za vriftme striCevoga posieta, 
mlagomu gosponu jednogodidnjemu dobro 
voljcu njezina soba s knjigami potrebna, 
pak mu je dopusfila, da se u njoj za vrie- 
me strica, kakti tobodnji gospodar giblje.

Komaj da je goepa gazdarica od mla- 
doga otidla. 7aCuju se dole na hoduiku tvr- 
di koraki. Putzmann malo poeluda, a onda 
veli proti jednogodidnjaku: »Teremtudka, 
bik v kuruzi! Evő dohadja dodtar opet po 
novce, poznam toga smolodretara veC iz da- 
leka po hodu. Hitro se neka sakriju!«

* A kam bi se sakril ? Em nega niCesa, 
kam bi se skril! — Jednostavno, nepusti 
ga u sobu !«

»Je, kaj bu vani kukurikal, da ga budu 
svi susedi Culi? — Ne, to neide! — Ajde 
aim pod s to l! — Hitro, hitro! — Tako ! —  
A sad mir!«

Sad pokuca na vratih netko, i na putz* 
manov »slobodno!« stupi u sobu majetor 
Tvrdko

»Ah, gledaj, gledaj« — veli Sever to- 
bode prijateljski — »kojoj sreCi imamo taj 
smolodretarsko Sodtarski pohod zahvaliti?

»To vi vrC dobro znadele,« — odgo- 
vori srd:to dodtar Tvrdko. — >Ili mislite, da

mi nada medtriju tieramo za zabavu, a ко- 
du najdemo na cesti ?«

»Ah tak!« —  veli Sever — »Vi ate 
ai dodli po one nekoliko grodih, koje jod 
imate od gospona Juga dobiti?«

»Je, to sem dodel i nebudem prije oti- 
Se!, dok nedobim moje peneze. Medjotim se 
6:terdeset oeam krun i petdeset filerah ne
veli samo onak smiedno, nekoliko grodih.«

»A kaj hodite tohko krat tu gore po 
dtengah brblajuC i uvriedjajuC. Ostavite vad 
raCun ovde!

»A — to pak n e ! RaCun je odspoda 
guittiran, i anda ja ostanem ovde dok gos* 
pon Jug dojde, em jedan krat mora od ne* 
kud dojti!«

Sever je videl, da dodtara nebude ge
nu!, da bi otidel, zato mu je poeve hladno 
odgovoril: »Meni eve jednu, delajte kaj ho- 
Cete! — Ali tu pri atolu nemrete sedeti, tu 
imam ja posla. Tamo se 9ednite к obloku 
pak Citajte novine, koje su tarn napolici!«

»To mi je svejedno gde goder budem 
sedel, ali najradje bi imal novce pak onda 
zbogom. bez obloka i bez novin!«

»Samo se nemojte dugoCasiti. —  Slo
bodno!« — Ivek Sever je to glasno krik- 
nul prama vrati, jer je opet netko pokucal, 
a u sobu stupi majstor krojaC IgliC, Ciji 
pesek se je s njim zajedno pri vratih u 
sobu polegnul.

»Dobar dan majstor IgliC, dobrododel, 
ali — Cetveronodnu divinu nelrebamo ovde!
— Ided van pesja mrciua! — Tu netreba 
nikaj zavohavati! — Nuderte iztierajte toga 
kera van majstor! —  Tako, takova d'vina 
se neuzimlju sobom u stranjsku kuCu.«

»Pikee hódi!« — zovne ga majstor, 
te ga proliéra po dtengah dole. »Odprosti- 
te* —  veli proti soldatu — »niti ga nisam 
vpazil, kad je za menőm dobiedal.«

»Dobro, dobro, majstor! — Imate mi 
kaj predati?«

»Predati ne, ali dobiti bi imal — za 
nove euknene hlaCe, pred osmemi mieseci.«

»Onda Cete morati drugda dojti. Как 
vidite gospona Juga ueima doma.«

»2al mi je, ali — «
»No, onda se 9amo liepo 3ednite tarn 

к majstoru Tvrdku, pak se liepo zabavlaj- 
te, ja imam ovde pri stolu posla.«

Oba majstora su se na skoro spoznali 
te su prigovarali zlim vriemenam, как nei- 
du nikaj gdefti, od nikud penez i t. d .. .«

U to se otvore hidna vrata i u sobu 
stupi debela praija. — »Ah,tuj ste, Sever! 
VeC sam mislila, da nema nikoga u sob', 
jer mi se nije nitko oglesil, kad sam na 
vratih pokucala.«

»Bad mi je dal, da nisam nikaj Cul, 
gospa Slova. Vi ste donesli flake?«

»Ne Sever! — Najprije novci — onda 
flike !«

»Pravo imale; i ja lak velim! Ali, —  
kaj sam die! reCi, — znale se vi kartati 
igru »dkat«?

»Ja? — Skat? — Kaj vam je na pa-
met dcdlo, Sever?«

»Skat igraju trojica, a tarn fali tretji.
— Karte ja odmah nabavim!«

»Meni se vidi, vam Sever se kotaCi mi- 
edaju! — Ja, pak kartanje..!«

»No, onda vam donesem sutra novce 
domov! Potrpilc do sutra.«

»Ne, ne Sever, u tu sprudnicu me ne- 
Cete navabiti! Ja Cu radje Cekali, dok gos- 
pon Jug domov. dojde, dude 9e nedam za 
nos я od t i !«

»Kak vara je volja! —  Pros im, i*vo 
lite ae к onem dvera aestU — Jednoga 
dragonon predetavIjajuC: »Goapon Tvrdko, 
gospon IgliC, gospa S'ova.«

No, sad je tekar price! med njimi pravi 
spomenek i nad dobrovoljec pod atolora je 
imal priliku mnogo toga о aebi Coti, nad 
C’m se nije bad veselil.

Sever je u to promiftljaval eimo i ta
mo, kako bi svojega gospona iz te neugod- 
ne situaeije izpod stola izbaviti mogel, ali 
mu nikaj nije hotelo na pamet pásti, a ovi 
tri vierovniki se nien gibali iz mieata. Z \  
da se neprilika povekda, dodel je kompa- 
nijski ordonanc spozivóm, da se jednogo- 
didnjak ima odmah staviti pred kapitana.

»Dobro, dobro,« — veli Sever — »po- 
vedj gospodinu kapitanu, da sa Jugom nisi 
mogel govorit*, jer ga nema doma, ali C m 
se povrne, odmah bude tamo!«

Ordonanc otide, a Sever se podsmie- 
havajuC nosi u ni forma, sablju i Cidme Ju- 
gove van, zatim zaprosi majstore : »Nuderte 
mi pomorite toga 9tola van odnesti; vi pri- 
mite onde, vi tamo, a ja tu j! —  Nenagi- 
bajte ga, majstor Tvrdko I — Pomalo, po- 
malo majstor Igl C, pak nedidite ga tako 
vi9oko! Tako. Jedan, — dva, — tri! —  
Pom alo! — To je skupi komád pohidtva, a 
danas dvostruko vriedan! —  Tako, hvala 
moja gospoda. Izvolite se na vada m iestau  
sobu povrnuti!

Na ov nácin je jednogodidnjak bil vie- 
deni podstolnih mukah, vani se ie izzezé- 
hal i izpretez»! te Sevru rekel: »Ivek, ti ei 
nenaknadivi Coviek za te je svaka plaCa 
premala. Ovu dosietku ti nezaboravim dok 
budem fciv!«

»No sad эато  neka bieáe, da k-kapi- 
tanú dojdu, a ja Cu jod jedan krat poku- 
dati na öve u sobi govora driati, mozbit je 
nagovorim da otidu, jer bi to drugCije moglo 
s vriemenom hrenasto postati.«

*Oho, Ivek, — ja neCu nikoga preva- 
riti, iz ko2e si nemrem izrezati!« I tim je 
Jug odbiedal, a Sever Ivek sam 09tal, te se 
je nad timi tremi CekajuCemi srdil, jer ga 
je to vrlo paCilo.

I opet netko pokuca na vratih. íz onoga 
Ivekovog zreznog: »s'obodno!« se je dato 
zakljuCiti, da prijelje toga posieta neCe biti 
najprijazn;je. I izbilja, Ivek pridodlicu odmah 
napadne, prije jod, nego je ov mogel i rieft 
progovoriti, otreeito: »Nebili i vi hoteli na 
gospona Juga Cekati? On najme nije ovde, 
a niti pod kanapejom nije skrit.«

Pridodlica pako je bi! vrlo liepo öble- 
Ceni i fini staroviCen gospodin, i on odgo- 
vori: »Dakako, da Cuga Cekati, jer ako moj
— ako gospodin Jug nije doma, onda... «

»Samo se eedn te k-onim trem usobi«
— nastavi Ivek — *pak nieko vrieme slu- 
dajte njihovoga spomenka, osam dni vem  
neCe biti potrebno novine Citati!«

Stari gospodin se je samo fíno podamie- 
haval, te se je% onu trojieu uljudno pozdra- 
vivdi, med nje na etolec sei. Tu je pazljivo 
prisludkival njihovomn spomenku, jer su 
bad izrazivali evője negodovanje nemarnim 
plaCanjem dugovah po jednogodidnjem dob- 
rovoljcu Jugu. — Praija veC nije mogla 
svoju znatiSeljnost dalje obuzdati, pak za- 
pita toga stranjskoga gospodina: »1 vi imate 
valjda dobiti novce od jednogodidnjaka?«

»H m ! —  Je, to j e s t ----- « odgovori
ovaj iz begavajuC, a onda sam hitro sapita: 
»Kak mi se vidi, vi sva trojica imate od 
tog mladog novce dobiti?«
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»No, i ter как!« —  odgovori Tvrdko
—  »to síi lahko mrgli pogoditil AH dahae 
neidemo od ovod, dok nas nenaplali.«

»Ili pak od ovud se bude iSlo iiraven 
к regiments komandanlu!« — veli pametni 
krojae, a osUli to potvrde i ooda se как 
pri eplavnicah voda, razleje nad glavom si- 
romaka dobrovoljca, svakogs pojedinoga vie 
rovnika mnienje. __

Ali to klafurenje njrgovomu Iveku nije 
bilo po volji, pak on skoei med nje i zagrmi: 
»Ali ead pak velim, Tiho .« — Jeli me raz- 
mete? — Joö jedou rieC preko mojega dob- 
roga gospona, i vi ?ete nekaj od mene do- 
giveti. — To je uepristojno, Covieka za ledji, 
gde ga nema polag, ovak grozomorno 
razCinjati. Gazdarica tu preko i ja poznamo 
dobro mladoga gospona i znamo, da je to 
<*est:t i vrieden mlad é, vredneSi od vas sviuh 
On i siromake podupira. — Pdajle tarn preko 
dvora obitelj Novak, gde muZ ved osam 
tjfdnih bolestan leZi, oni de vam povedati, 
pak onda vaSe grintave par krune budete 
ved dobili, a ved bi je i dobili bili, da moj 
mladi gospon néma takovrga ekupca za tu
tora, koj je joä к tomu i njegov rodjeni 
stric, koj nema niti pojma, kaj je sve pct 
rebno takovomu mladomu jednogodiSnjem 
dobrovolicu, koj bude negda rezerve (ficir 
postal. Gospodin Jug je vrlo bogát, pak ako 
bi njegov 8trx imal pamet, ncbi ga tak na 
kratko drZal. — Skoda, da ja nemam no
vae, ja bi za mojega mladoga gospona de 
set jezer poloZil, samo da ncbi vise toga 
skupea, svojega sfr ca trebal nikaj prositi!«

»A jeli vi poznate njegovoga sir ca?«
—  pita sad stranjski gospodin, koj je veli- 
kom dopadnoetju obranu nad svojim nieda* 
kom posiuSal.

»Ja toga fiiistra nepoznam, Dili si toga' 
Skrtca neZelim poznati!«

Std se odpru vrata i jednogod Stiji se 
pokaze med vrati. Jednim pogledom preg 
ledne sakupljene, a onda veselo skodi med 
nje i srdadno zagrli staioga gospodina ried- 
m i: »Ah dragi striCe, kako si me iznenadil! 
To me vesel»!«

Vierovniki sii sada odprtemi u&ti za- 
dudjeno gledali, a Ivek se je za vuhi desal, 
kad je zaCul, da je to njegov stric, najme 
njegovoga gospona, te je pridei jad kovati: 
»No, sad sam si finu juhu skuhai! Em taj 
niti neizgleda kakti knkov atari íiiister sku- 
pec I to medjusobno pozdravljanje str ca i 
nied ka je med prisutnimi vierovn:c» posve 
drugo mnienje о mladom porodüo.

»Neka mi gospoda odprosle« — veli 
kroiad — »mi nedetno dalje smetali, pak 
demo radje dragi krat dojti.«

»Oh ne — samo ostanite ovde!« — 
odgovori stari gospodin — »elver de se od- 
mah urediti i vi nedete Ireb-iti iti к regi- 
ments-komandantn! Je, je. dragi moj nie- 
dak, samo ne gledi zedudieno! Ja sam od 
tvojega dobroga putzmaoa sve saznal.«

Ah stride — da redem gospodin Jug, 
neka mi odprosle, da sam njih, neznajndi 
tko sii, onak prereSetal!« — veli prosedi 
Sever.

»Ah nikaj mi niie I, barem sad sve 
znam« — veli smijud se stric, te izplati iz 
debeloga budjilariSa svim njihove radune za 
mladoga nird.ka, koji su se zatim med ve- 
likim naklanjanjem zadovoljni odstranili.

»Sever« — veli pralja, — »dajte mi 
sad zamazano rublje, da je sobom ponesem 
u pralo «

»A ne, Slovcica,« odgovori Ivek — »te

О
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vem sntra aam doneaem. Dmas d^mo obi- 
teljsku svedmosl obdrZavati

Niemom za hvalnostju UZal je nieda к 
na prsih staroga slnca, koj se je opet ve- 
selil na liepim, bak svieda jednakim i dob- 
rim nie dákom.

»Dedko« — veli stric za das — »Imaj 
uviek liepo i plemenito srdee, onda deö u 
starosti lahko zaboraviti bedastoda, podinjeue 
u mladosti! Valjda de ti biti i drago, da ne
dű zahtievat*, da mi tvojo militarsku bibli- 
olheku pokaZeS?«

»Odprosli mi dragi stride ovu laZ od 
site!« — Veli niedak iskreno — »viSe toga 
nebude!«

»Ne, toga ved nedemo podiniti« — pot- 
vrdi Ivek iz zakutka, a stari gospon na Jo 
smiejud veli: »No, kad i ov veli, onda mo 
ram vierovrti!«

U lo otvori gospa professorica vrata i 
v e li: »Ah, mislila sem si, da je gospodin 
stric ved ovde! Prosim gospodin Jug, neka 
samo pelaju gospodina strica u sobu moje
ga pokojnjaka, gde si more njibovu bibliot- 
heku komod pregledali!«

»Hvala, draga gospa, to ved nije pot- 
rebno, a stric ostane kod mene.«

Star» gospodin pak se je srd idno sme 
jftl, как su ga naumili timi knjigami zavesti, 
da su toboZ niedakove. Veselilo ga je takaj 
niedakovo iskreno valuvanje, te mu je pri 
svojem odhodku znamenitu svotu novae u 
ruke stisnul. za da se meStri i pralja nebudu 
mogli na njega tuZiti.

Ivek Sever pak jp. poslie izsluZenja 
vojnidlva, dobit u trgovini staroga gospodina 
Juga liepu sluZbu, a nju je imal zahvaliti 
preporuki mladoga Joga, sadaSnjegn Lnjt 
nanta u rezervi.

Em. Kollay.

Najvekáa bitka na morju.
Pred nekojim mesecom pisali smo ved 

od toga, da »aSi neprijateiji puno su jakSi 
na morju, как mi, ali zato i tarn je bude 
postigla boZja sudbina. To se je sad pripe- 
t>Io. Vu ovi bilki puno menjSa nemSka fl itta 
zbila je englezku i od englezke flotte naj- 
glasovitneSe ladje potopila i vuniStila. Do 
vezda samo tuliko znamo, da najmenje se- 
demnajst ladjih su nemei polopili skojemi 
je bl.zu deed jezer najvuCneäih marmerov 
i oficirov se pogubilo. S vuu toga pak i to 
znamo, da vnogo ladjih su nemei tak sprest 
relali i tak pokvarili, da vu ovim boju viSe 
je englezi nebudo mogli nucati, jerbo dok
kon je popraviju ved zdavnja konec budo 
svélnomu boju.

Tarn su bili biti englezi gde su naj 
jaköi se Cutili i gde se je céli svét nsjbolje 
bojal od njih : na morju. Ved se vezda nö- 
maju kaj Stimati englezi. Vise milljardov 
vrédnosti su zgubili vu iadjah, ali to je sve 
nikaj né proli onomu Spotu, kojega su jim 
nemei napravili. Sad ved vidimo i znamo, 
da od vezda nebudu oni diktérali i zapo 
védali célomu svéto.

Englezi stém bi radi svéto odi zave 
zati, da nemfike ladje su pobegle i odiäle 
su dimo. To néje istina, jerbo nem-ke ladje 
dugo su tirale pred sobom engleze i samo 
jo  strabovitni bitki su odidle dimo. To pak 
svaki zna, da vu jedni takvi bitki sve sfali 
na Iadjah, lapor, munieija i .t. d. Dakle raz- 
mi se, da najpredi to Ireba nsz*t na ladje 
spraviti, to pak néje modi vuni na odprtim

morju, neg vu poetajaliSCah, gde sve imsjo 
pripravleno.

Kad jedenput ladje postigneju svoj clj, 
tojest zbijeju neprijatelja, onda ved némája 
kaj tarn iskati i némaju vide nikakvog* 
zroka, da vuni па odprtim morju ostaneja. 
Ako su dobro zvrdite svojegá posla, onda 
prvo delo jim to rrora b ti, da sk m pn di 
nazat namesliju sve, kaj je potrébno, da su 
opet nazat pripravne vu boj rti, ako je to 
potrébno. Так su napravili i nemei, kad su 
svoj posel, na vdiko dudo céloga svétar 
dobro zvrä li, odiSIi su dimo vu poslajaliide!

To je bila na célim svéto najvekéa bit
ka na morju. htina, da i negdaénjega vre- 
mena na stotine ladjih se je zidlo na mor
ju, ali takve, kakve bi proli deneánjim lad- 
jim samo mali duni bili. Pred KristuSevim 
narodjenju 480-ga teta pri Salamisu The- 
mistokles 378 ladjima preobladal je perzins- 
ke 700 ladjih 31 ga leta pred Krisztusom 
Agrippa pri Actiumo 260 rimskimi ladjamr 
je zadobil bitku 500 föniciainskimi ladjami. 
Velika morska bitka je bila J571-ga leta 
oktobra 7 ga kad je Don Juan 212 ápanjols- 
kami ladjami 264 turskih Iadjah spotrat. 
1666 ga leta juniuéa meseca vu Dover klanj- 
cu 100 hollandsk:h Iadjah preobladalo je 
80 veiikih englezkih Iadjah.

Kad su francuzi velikoga bója tirali, 
onda su ved takve ladje bité, ua kojih je 
detiri, pet redov Stukov büo naperjeno, ali 
ved jih je puno menje bilo, как vu sla- 
rinjshim vremenu. 1797 februara 17 ga Je- 
vis englezki adm»ral pri Szent-Vincenlu s 
petn»jstemi ladjami zbil je 26 Spanjolskih 
Iadjah; oktobra 11 g i pak Duncau euglezki 
admiral 16 ladjami preobladal je 16 hol- 
landskih ladj h. 1798 augustuSa 1-ga Nelson 
admiral pri Abukirnu strinajstami ladjami 
je zbil 13 francuzkih ladjah. 1801 aprila 
1-ga Nelson pred Kopenhagom s dvanajs- 
tami ladjami je vunistil 20 danskih ladiah. 
1805 október 21-ga Nelson je opet pri Tra- 
falgaru zadobil bitku s dvanajstami lad
jami proti 33 francuzkim i ápaniolskih lad
jam. 1827. oktobra 20 ga pri Navarinenu 
pod vodjom Codrigtona englezka. francuzka 
i ruska flotta vuniStila je egiiptomsku flottu. 
1853 novernbra 30 ga pri Sinopénu Nachi- 
mov ruski admiral preobladal je tursku flottu. 
Naée monaichije glasoviten vitéz Tegetthoí 
1864. roajuáa 9 ga pri Hetgulandn je dansku, 
1866 juliuSa 20 ga pri L’ssi talijansku flottu 
je vunistil. Pri Lissi dvé talijanske ladje sú 
эе vtopile na kojih je 630 osobah bilo.

Vu ruskim japanskim boju 1905 má
jusa 27-ga japanski admiral Togo pri Сэи- 
zima otoku je vunistil rusku flottu i potopil 
jim je trinajst ladjih.

Vu deneSnjim boju vekSi zgubidki na 
morju, öve dane su bili:

1914-ga septembra 22 ga storpedom tri 
vehke englezke ladje su potopili nemei.

1914 novernbra 1 ga dvé englezke 
ladje su se vtopile

1914. decembra prve dane Cetiri nemSke 
ladje su doSle na dna mórja.

Bez példe stoji zadnja morska bitka, 
kad su englezi komaj par vor sedemnajst 
veiikih ladjjh zgubili, na kojih je osem tri- 
desetiosem centimeterni, osem tridesetéetiri 
i pol centimeterni. osem trideset i po! cen
timeterni, dvanaist 23, о эет  19, Sestnajst 
15 i tridesetidva komadov 10 centimeternib 
Stukov bilo. S vun foga joá svakojaCki 
menjSi stnki, tnrpede i maSirpuSke su doSle 
vu morje.
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Nigdar za evéta néje dofilo tuliko vréd- pospraviti. Romani né su Cete vun pustili, noga »Vaox« zvanoga featunga sadobili. Stém 
nosti i luíiko naroda jeden dán vu inorje, neg orufije au jim zeli i internérali au je. nemei tri verdünske teatunge imája va ra- 
как je vu ovi bitki vu koji su nemei tak Sad s Bukarests tak pifieju, da ruai né kah. Vu festungo vnogo fitukov i maflinpufi- 
slavno preobladali engleze. au zabiodili, jim je drugi ellj bil, как vatii- kih au zaplienili. Nemei sami pifieju, da

-------------  jeju. To ae is toga vidi, da avaki rna vige francusi jako vitefiki su ae branili do zad-
IT л T Ti? \ T n v n n  A s bombih je imel sobom. BrsCas to au fiteli, nje kaple krvi. Svaki koraCaj aamo a veli-
H Ä J  oea jM JV U u A .  da prék Romanije nafiim za hrbet dojdeju kim krvnim aldovom au odpnatili nemeom.

i naSe Cete zméfiaju. Romaneki kormán od- Nazadnje jedno petato su se vu fieljesne
NaimO S6 ä a lo s t i t i !  m*h prolí tomu Pr°te3téral vu Sentpéter kazamate skrili, öve su nemei fiive prijeli.

J * varu, ali jofi néje dobil odgovora. Sad su veC blizu glavnoga festonga, za
Dragí bratec i sestrice! Najte za to tugovati, — R usko  vd iran je . Rü9 í najedenput kojega sami francusi velijo, da predi ili pót*
Koji na svetu íiv ite : Da bu ram  treba odüi, vu fiest mesti su poCeli silno vdirati na na- lam Как nemeom dojde vu ruke.
Malo sí vi prem islite! Makar i vu petdeaetk.. ge  pozicije? a |j sveposud SU je nazat zbüi. —  Strahov iten  juHS. íz Majlanda
íe a a  imo ae avi vöakaii, Hvaia Bogu, da amo jaksi, Bruszilov ruskoga generala Sereg okolo Kol- pifieju, da naSe Cete veliko lesu su napra-
Kaj n it^w ni neamo znaii, Так na vodi, как na gon, ki obeine opet je fitel prék Styr vode dojti, vile na onim taljanskim frontu, kojega su
Kaj ы ae da rathajaii, То véé avaki more znati. a jj barem je vnogo krvi dal preljati i vnogo t&ljaoi vnogo lét delali s velikim strofikom.
Daj japek, raamica znaii, Zato goapoda i muzi, rusov su nafii zarobíli, itak mu je io né bilo Na nikoga su jofi né tak strahovitno vdrli,

]L grobeka ы gon ataii, Budit® vi avi vék verni, moguCe. Druga fitorma je takodjer pri Styr как na Taljansko. Naprimer pri Terragnoni
S u z ic e b ijim  abriaaii. Ar Bog ovo hoée meti. vodi bila pri Sokul obCini. Tretje navalivn- alpini vise vur su do pojasa vu snego stall
Neje moci noéku apati, Jézus ae je  dal razpeti, nje pák je od Dubno obeine na zapad bilo, i branili su se proli tirolekim vadasom, koji
Как bu moci kaj deiati, Srce ai je dal odpréti tam su nafii ruske kojenike, kozáké i Cer- su как divjaki vdirali i öturmali Na ovu
Gda bu treba kaj zorati. Da nas hoce к sej pnjeti. kese nazat zbili. Nafii kanonéri pák su vu poziciju su monarcbije filuki takrekuC íe-
Nit je  moéi premisiiti, Jézus dragi i p re íe ijn i! Cetrtim mestu pri Sapanovi nazat pretirali lézni défidj spufiöali pák itak tak dugó su
Как bu treba kaj kositi? v nasem sreu se nastani, гизе. se alpini derfiali, doklam je glavna vojska
Daj vas mogie dim dobiti. NaSe srce ti razpiamti. pfj burkanovskim mosta na kojega proti Soglis mogla vujt». Taljani su ovdi tri
Dosti nas ga tak nesrecnib, Sveti JoZef i M arija! TU9Í VeC letO dán fipekuléraju, juniufia pet- Stuke i dvsjstitri mafiinpufike Zgubili.
Nemamo muíkog pri hiZi, Da bi nam na pomoéi bila, najdtoga VÍSeput SU je nafii kervaVO pretirafi. ---------------
Kaj nam delo iSlo le2 i. Kad nam dojde kakva sila. pfj ß 0janj je naj keTVaveSa bitka bila, ali TARORSKA POSTA• Я^МяЬоГЯ"

siadki Jezug budi hvaijen, ni ti ovdi su rusi né mogli liniju predréti. fanner TABORSKE BARTE i
i na svakon mestu slavijen, S vun toga jofi pri Tarnopolu i med Dnjes- gbaiul/e vu kojib 380 grammov moéi
Na eve véke vékov Amen! ter j pfUth vodami su oátre i kervave bitke postáth se dobtju kod Fischet Fülöp

KiMzabadka. Hunyadi Magda. bile. Ovdi su naäi malo se nazat potegli i Д О п » и  8Anf ? r>
------  mesto, kője su ostavili, ruski kojeniki 9U kuv? r/n T  ̂  l ^ t  Itt *2* li lt  клЫл

— O dlikuvan je . Posavec btvána sin obstrli, koji su se vu Horodenka, Snjalm i * я и je
Jofief iz Bottornye, je зато  nekoliko tijed- Sadogora obCinah nastanili. Vu Volhyniji .
nov na bojnom polju vu Rassiji. Vu ime,pak su Torcyu obCinu zavzeli. N a j n O V e S © .
Njegovoga VeliCanstva ga je nadzapoved* Так se sad vija linija sím tam, ali y u janskoj orsaCkoj hifii su l i  ga
niétvo nafi h vojskah s srebemom vitefikom hvala Bogu rusi su jofi nigdi né mogli ni- junjuga spravifiőe drfiali taljanski zaetupniki 
kolajnom odlikuvalo zbog njegovo vitefikolkaj vafinefiega skazati, ili pák liniju predrti, zb0g taborstce slrofike. Ministerprezident Sa- 
ponafianje proti neprijatelju. Izvun toga su | za koju i nafii neprijatelji veliju, da je tak |ап^га je javil zgubiéke taljanske na bojnom 
ga i za (reitera imenuvali. jslofiena, da s nikakvom moéjom ju nebudo ро|ju | рГОзП ablegate, da dozvoliju nőve

— Vumrl je  z a  dom ov inu . Kovács Ipredrli. .. taborske stroäke. V fis ablegatov je proli tő
imre vojnik iz Felsőmihályfalve je oranjen — K ataster, ju §  i p o rc ija . Katasteri ma gOVOrilo i na zadnje votirali su, pák
vu brodski fipital bil odnesen, gdeje vumrl su svoje posle po obCinah, vu Medjimurju, 0(jbiü profinju ministerpredsednikt. Na to 
Gda je jeden takaj vu fipitalu lefieéi plezé- dovräili, zato je minister odredil obistinenje ge je g aiandra i céli kormán zahvalil. Vezda 
rani oberstlejtinand zeznal, da Kovács Ses- imetka. koj se i na licumcsta vu red staviti bude se novo ministaretvo imenuvalo. Sa- 
tero dec8h ima doma, med betefinimi je 624 mora. Na sverfiavanje toga vafinoga pos a |an(jra prezident je bil zrok tomu, da su 
korun skop pobral, koju svotu je taki vdo- bude minister procienilelje, fiarcare vu ob lajjanj g п а т -, tábor poéeli. A vezda gda 
vici pokojnoga vojn ka vu Felsőmihályfalva Cine poslal. íz Ligetvara smo dobili glas, da j im zj0 jde na nadzapovednika Sonninoa 
postal. je lam poslanik pod 115. h ín  m brojom narivava zgubiöke, kője su od nas dobili.

_ P es  je  vg rize l pred fiest tijednov svoje delovenje zapoCel. Glede nato, da ta ^ ezna ge> g^o bude növi minister»predsed-
7 let staru pucku Zadravec LukaCa iz Alsó stvar vu dojduCnost segne i vafina interessa njk? More b ^  bude jedno takvo mioistarst- 
Hrá3 tyán. Kajti rana nije b la veiika, rodi- je za svakoga poljskoga vlastmka, ^poziva- yQ d0filo,kojeje proti taboru. Как bude goder, 
telji nikaj nisu marali 9  puckom. Vezda se т о  goepodare ovim putom. Posel bude 4—5 ajj j e 0pej dokaz, da taljanom jako zlo 
je zeznalo da je pes stekli bil, ar je i puc- tijednov trajal, najpredi vu Ligetvár obC ni, mora ako ge me(j 90bum svajaju.
ka ovoga strafinoga betega dobila. Nebude onda vu Henisfalva i tak d a l^  Hatan se ----------—
#iva o«3 tala budu od parcele do parcele obhodili i tak n ^ H n i lm v a  n o ^ ta

Глг n a  Krim otoku Car se ne na l eu meeta u red stavili. Da se svaki fa- P ’
С э г  ПЯ K r im  O t . . . . . .  j h n d p  4 P s v a k o m u  s a z d i  Dobili emo opet vnogo popévkab i dmgih Itivah, « -

C u ti n a jb o l j e  v u  S z e n t p é t e r v a r u  i s v r h o  to g a  l a t  u s t a n o v i .  C ije  je ,  b u d e  s e  s v a k o m u  g a z a  ^  ^  ^  preeiiftli do eIedede;
on carica cariC i v;fie nadhercegov se je na na znanje dato, kada se ima javai prea X) KaJ , duia vld, (Kresteiovac. L. R. J.) Po*d-
Krim p Ä o l , :  Krin. I. n i M W .  ™li ••«>,,1*
Gm^m moriu dakle puno da’e od H nden- titi falat na niegovo íme zapifie. lo  ie váz etPJ nam po ,^  onim budemo na akorom meato dah vu

S r g ? ,  S k  je S*enlpéterv8r, odkad sn veC i пя U m , zato je Ä  = * "  ^  “ * "  ^  ^
banke vnn spravili. vlastn-k ovo stvar osbiljno na brgi ma ar Péaem od 8tarlh vojnikov. (T. ъ .В

—  R u ske  á e te  vu R om an iii. Vu od toga visi, da svaki bude samo za svoje 0ra Je dobro .lo ten» r il . k‘ J‘'
K U SK ©  C C iC  , 1  , . , . .  „ I « a i t r A: n o lrn  v p r d a  l?hkO U m nO  néma vu njoj mkakvih novih miseit. Nekaj noyele bi pro-

veliki ruski offenzivi rusi 3U zablodlll l tak porciju plaCal. К j p B.|.̂  kaj jog nesu naäi euradniki opiaali.
eu nrCk romanske gran:ce deSli. Kad su to ramudi, ili pák sí aanemari svoju gruntov- Pé9ím ,z bojnoe poija. (N V) Tn phm.
8U prés ГОШ»пике Ц <• p , • u u red staviti, jako lehko se pnpetl.da d.s horv.Uk«, jeína m ,« M .k . Umrf 0 T.h bud. j«d».vu Bukarestu poCuli, odmah su i^atrascu n.cu u гео a u , j . . . bor„ irta, koj. j .  n.jboijí.,
generala 00=1 ali vu Mamornicu, n#j sastavi bude za ludsko zemlju porciju piacai, a nj - sprlóavanje starlh regrutov. (V. A.) Ke
ruse General neie mogel dojti tiiam do Ma- gova pako mu s gruntovmce vun ostane. A pUeju rwii p>k niti „ovih m i^iih  nem. vu phuu. iboij»«

S i r t e  ^  r e s f S t f S S  r  5 5 = 5 » “ —rasen general na to je vu Bessarabiju odi- 1 nezadovolino . P stvari 6J Taboreka pésma. (N. J. h Szelence.) L?po
fiel Keller ruskomu generalu, kojemo je po- poAtovane Megpmurce, koji su о i j i Upietli kaJc tam je iato vu Karpatikih gorah. iz vasth

" X ä  г п й в - а т  s ä - s s  - ‘• л —
SS »  ZT.rnZ SS'ÍS " T 4 1 . ......— « « - —
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8. PéM K I od vojnlkov. (Alsó-Mihilyfálva, 8*.
u.) Dobra je. Bude izlazila. . . . .  I

9. Pozdrav I z tabor*. (Alsó-Mihályfslva. H. AJ I
Stampati budemo ju  dali. j

10. P é s a m  p r o t u la t n a .  (Muraujfalva S J  Doata |
dobro bi bila sloiena, ali • «  «ve »tare m i. Hi vu p«ami, od 
kojih tu  eve i drugi piaali. . . * I

11. L is t  lz  W ia n e r - N e u e t a d t a .  Kaj vi od me- 
djimurske lene pilete, to «e nelika tu noTÍne deti.V i паю 
jednu korunu ponudjate, .к о  Ы « I  li.t  vu norm . dell. Kill 
„  jezero korun nebi to n .pr»»ili, *r bolje poitu jem om e- 
djimurske к . . . ,  как Ы to T«n ili. Ako ee nekoje l .n .k .  n . 
ponaiaju dobro, .bo* toga nijo modi .ve medj.mur.ke lene 
^tudiU , ar jib vnogo vifie ima, kője doma marljivo delaju, 
da kruha za avoju malu decu priskrbeti rooreju, dok Jim je  
otec vu taboru.

Iz drugih pSamah budemo ee drugda spomenuli, как 
red na njth dojde. Pxosimo za potrplenje.

Svim akup pozdrav 1 ________

G A B O N A  Á R A K /C 1E N A  21T K A

LSH ÉT E R M A Z8A  1 M ETERCEN T  К

B ú z a ................... Päenica................... 32 —
R o z s ................... H r i ..........................24 —
Aroa ............. . JeCmen...................2 4 —
Zab . . . . . . . .  Z o b ...................... 24.
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 29.—
Fehér bab oj . . Grab beli.............40.—
Sárga bab . . .  . Grah Suti.............40.—
Vegyes bab . . . Grah zmeScn. • 40.— 
Kendermag. . . .  Konopljeno seme 50 —
Lenmag................L e n ..........................50 —
Tökmag................KoáCice................... 100 —
Bükköny . . . . . Grahorka.............30.—

felvétetik

S t r a u s z  S á n d o r
könyv- és papirkereskedésében, könyvnyom

dájában Csáktornyán.

V a n s z e r e n c s é m  t u d o m á s u l  a d n i  a  
n a g y é r d e m ű  k ö z ö n s é g n e k ,  h o g y

házi kenyeret sütök
naponta kétszer

é s  p e d ig  8  é s  11 ó r a k o r .
Becses pártfogását kéri

Stolczer József
ш pékmester.

Csáktornya, 1916. juntas 18____________

- " Э г — I Iparos és kereskedő alöMflinriiévjegyzéke bkö*ö1jűk*nU**n
Bőrkereskedő s Fűszerkereskedés : P é k : Deutach Zsigmond Csáktornya

Mayor Teatvérek Csáktornya Mayercsák Béla (kőazén, Petries Viktor Csáktornya Schleainger Mór Csáktornya
_  . _ .  . . faszén, magvak és a Petries Ágoston Csáktornya Bagola István vendéglője
Borbély é s  fodrász ! »Műtrágyát Értékesítő- e  . . . . . .  . . , . . , „ »A vasúthoz« Csáktornya

Hádasdi Nándor Csáktornya Szövetkezet* raktára Csáktornya Szállító ÓS deszkakereskedó : Singer Salamon Kisszabadka
Mik Szilárd Csáktornya Gráner Testvérek Csáktornya Löbl Mór és Fia Csáktornya Sőjtöry János Drávanagyfalu

M ézeska lácsa  és v'asz- níuÚch Salamon CrtktoJSÍI U>-i- és nőidivat, játék- é s  N°v4k.>6f ?
gyertyaöntő: llirschsoht. Henrik Csáktornya díszműáru: Deutsch Adolf, nagyv. Drávavásárhely

Tihanyi Mihály Damáaa Deutsch Rend Kisszabadka Kelemen Bála Csáktornya Kovács Mihály korcsm. Drávavásárhely
_  _ , . .  Teplák György Drávasiklós Leitmann Bálint Szentilona
Butorraktár: K á v é h á z  • Vaskereskedós: Feigeletock András Budapest, VII , Klau-

Horák Ödön (bútor- éa iv a v e n a z  . Bernyák Károly utóda zál-tér 13
koporaóraktár) Csáktornya Prückler K. Zrínyi kávéháza Csáktornya Binder Károly Csáktornya Koziák Mihály Kiaszabadka

. Földes Mór Royal kávéháza Csáktornya Prostcnik Gusztáv Csáktornya Baumhack Rezső Szentilona
Edémén Sándor, férfi és női cipész “  4 tornya V e n d é g lő k :  Reiner János Ráczkaniisa

Csáktornya, városház épület K ö t é lg y é r t é :  PrUckler Károly Csákiomv. E S K ' S ' S Í
D lv a t á r ú h á z : Dornlk Rei*5 Csáktornya Pecsornik Ottó Csáktornya Hódosi Vilmos déli vasúti

Liszt és Brodnyák Stridóvár K ő fa r a g ó  é s  s i r k ő k é e z í t ő : Hencsey Gábor Csáktornya vendéglős Csáktornya
, . . TernTtonvék пл()пв Antonov.es József Csáktornya Spitzer Elek vegyeskeresk.

Fényképész: Terszten^ák Bódog Csáktorma Budai j ÓZS(.f Csáktornya és korcsmán* Pusztafa
IQ. Kovács István Csáktornya M észáros : Horváth Mihály (Fehér

Férfi azabó* Antonovica József Csáktornya galambé Csáktornya Vászonkereskedő:
- . . . * p . . .  Л - * «  A. ж Deutsch Jenő Csáktornya Szivoncsik Antal Csáktornya
IvAcmcs Ignác Csáktornya Órás- és ékszerész : Kelemen Imre Csáktornya
* * “ C‘  Fwroc____________ Po»“  В " " » ' Varaidin Prusálx Alajos CsUtornya

Nyomatott Fischet Fiilöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.'

1 ^ н м н н а н а т к ^  Г” SÄ ® : ■ • *• ’ ■1

A világháború [
minden mozzanatáról

bő,
eredeti,

megbízható,
kimerítő

értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az

AZ UJSÄG
POLITIKAI NAPILAP

olvasóinak.
Előfizetési árak:

Egy hónapra К 2 ‘80 Félévre . . .  К 16 -—  
Negyedévre К 8 ’—  Egész évre К 3 2 ‘—

Megrendelő cim:

A Z  Ú J S Á G  K I A D Ó H I V A T A L A
Budapest, VII. R ákó czi-út 54  szám .
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