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Н йЬлп'ю  to '1 a önmagáé. Vannak bizonyos kötelességek, me- gond és Őrködés dacára veszély fenyegeti a
n d u o r u s  w*uUlS8rg. lyeket a társas élet tagjainak kell felváltani, nemzet életét, ki az, kinek keblében a sie»

Helfferich államtitkár a német birodalmi ! g|e“ k* nagy°bb ^ ,eJ.01!* * H“ *' aZ eFn‘ relet « ^ r á ja  szunnyadói hogy oda ne •»- 
országgyűlésen legutóbb larlott beszéde során berl8í gl efT.*zf val. a . kf z.éle J ránt- . *S8efn! Ьо|(1вк4г. ‘ввУ/ег.el kezében, akár

I r  s  t ?  «  -  .'«“ ' » a r  s s sm s sz  t ts s z s s sü sz tá s sz
• S ' S Í S S  K M  ™ ь;» « r b““L“'"“  »■ '"* »« n i' ‘ 'f f " .;  “ “ *“ «• «•»* * & *• «imo» »ZS« Ao u г . . . .  " kodhessék, mert az ember nem önmagának inkhez fűznek?

hogy a nélkülözéseknek a gaaTago°k is csak- “ “ Ä  ha° em Hazáj4nak’ övének- feleba' . A 'őriénél, a tudomány a* irodalom,

° em £ : r o aé r k VetVe’ r í a 8Ze8ényf -  "társ,dalom  mindennapi kérdésein Ге- З с о Г S e i f t
f  J L  ^ ,h, 0gI^ V e8Y ’ lül a H a» , a nemzet Mól. kötelesség az történet, a tudomány, az irodalom, a m«-

• mpnnu* f  sran^u’ rí*V У Jómódú legyen ej8Ö щ gZ£|es körben működhelik a tévé* vészel, az ipar mind, mind az emberiség, a
.-'i , ,a V? , reir  ve, - T ak  ̂ fe° kény ember, megmutatva, bebizonyítva, hogy társadalom általános feladatának: a lökéle-
He‘r r g^ Z eKy beIei,,e*zkedJék a lár9a* aki egy nemzeltest tagja, az annak él és tesedésnek, a haladásnak tényezői.

m 0 e ?* nemcsak önmagának. Ők — há nincsenek most a harctéren
A társas élet oly közös hely, melyből A H izh, a nemzet célja a boldogság. — itthon munkájukkal segítik a Hazát, a- 

tmnden rész csaknem egyenlő hatást gya- Erre szellemi és lelki erő munkálkodik, melyet odakünn aunyi vitézséggel, annyi 
kőről és viszont mindent, mi kívülről hat, Lelki erő, mely a leslnek elevenségét adja. önfeláldozással védenek katonáink. S az egész, 
egyformán érez annak minden tagja. És anyagi, mely amannak szerezhet új táp* így összefort társadalom előtt is ugyanaz a

így tehát közös célnak kell lenni, melyre lálékof. Amabban születnek: a nemzet szel- cél lebeg, mint vitézeink előtt: győzni! Győzni, 
a társadalom osztatlanul törekszik. Mert an- lerne, erkölcse, műveltsége. Ebben nyugszik hogy béke lehessen és meg nem bontható 
nak, ami állandó kíván maradni, feltétele a az a hatalom, rnily küitámadások, külbero- társadalmunk kétszeres erővel, kétszeres buz- 
sjiíárd  alap. Csak egyesek élete is, hogy bánások ellen védelmet, menhelyet nyújt, gatommal folytathassa azt a produktiv és

j boldog legyen, igényli a határozott jellemei, ____E_kél_erő tartja fenn az égés* ueraze- kulturális tevékenységet, amelyuek elvégaó-
a kitaríást, a z azh o gy  a cél, mit kitűzött, tét és hogy ezek egymást ellensúlyozzák, sében gonosz szomszédok feltartóztatták.
oly alapon legyen építve, mely az ingatag ez leladata a társadalomban született era- -------------
emberi ész által meg ne má3Íttassék. Meny- berntk. Kinek tehát Istene és a dajkáló tér* OFOSZ o f te n z iv a  m a i á l l á s a ,
nyivel inkább kívánja azt a társadalom ér- mészet szellemet, észt, szívet adott, hová 4 . ..
deke, hogy annak minden egyes tagja egy rakhatná le nemesebb helyre, mint a Haza #za ny a oza a az ° enz v r
közös célra működjék, amiből természetesen oltárára? S kinek sorsa, körülménye vagyont, Tisza István miniszterelnök, az ép ülé-
következik, hogy aki a társadalomban él, gazdagságot adott, hová vihetné nemesebb sező országgyűlés folyó hó 15 ik gyűlésén 
annak a tagja, s nem egyéni, hanem társas helyre annak kamaljait, mint ide, a Hazának tonlos nyilatkozatot tett a harctéri helyzet
élelet kell folytatnia. annyi gonddal, fájdalommal megőrzőit kin- ről, nevezetesen az orosz offenziva mai ál-

A társadalomban született ember nem cseihez? S ha mégis — mint most — a lásáról.

r kihúztam nehány levelet a borítékból s olvasgatni — Nem tudom, nem vagyok vele egész tisxtá-
A b r á n d  a le v é ld o b o z  le l e t t .  kezdtem. ban, de azt hiszem, talán még sincs — s elmondom

Egyik csupa szerelmi ömlengés, a másik ciniz- a doboz történetét s vízióimat. 6  nevet s vén bo
ra . orm ny n re . mus, a2^ n 8zemreháuyások egész sora stb. Nem londr ak titulál.

»A jó pap holtig tanul«, mondja a közmondás. értettem semmit az egészből. Tovább kutatva egész — De nem addig van! Most ölj le, nézd át
Jó pap nem vagyok ugyan; de azt hiszem, ha már csomó bájos, fiatal teremtés fényképét találtain ezeket a leveleket s aztán minden fényképhez el
eddig tanultam — kitartok halálom napjáig — az meg, elhervadt, összeszáiadt virágokat, kis tűket, mondod nekem akkori érzelmeidet, mit tudsz ma 
életben ezen egyetlen dolog mellett, mely mindig szalaggal összekötött hajfürtöket. az illető hölgyről, szereted-e még? Ismerem jó
újjal, érdekessel ismertet meg. Soha nem érzett érdeklődés vett erót rajtam, memóriádat, te emlékezni fogsz pontosan a sze-

Tanulás közben egy segédkönyvecskére lett s a dobozt íróasztalomba zárva elhatároztam, hogy elm eidre is. .. . . . . , 4
volna szükségein — eszembe jutott, hogy megvan baiátomat elhívom egy este s sorra kérdezősködöm —Kérlek szépen, a jó barátságért mindent meg-
a szükséges könyvecske — csak azt nem tudtam, az egykori ideálok felől. teszek, de engedj egy kis időt, míg rendezem ko
hol és merre lehel; mikor talán évtizedek óta sem Hamarosan telefonáltam s kértem, hogy estére ponyámban az emlékeket. Húsz esztendős históriák
volt a kezemben. jöjjön a lakásomra. ezek> ha Í61 ! uüüra* lehát 0,y n ,á 8osan nem em*

Vállalkoztam a kutatásra в rá is bukkantam Kérdezősködött, furcsa volt neki, hogy laká- lékelhetem vissza, 
egyik könyvszekrényemben, nagyon régi könyveim somra hívom, mikor mi csak rande-vous ni szók- Adtam visszaemlékezási időt, ae nem sokat, 
és jegyzeteim között. tunk, de a világért sem árúltam el a nagy titkot, nekem mégis hosszúnak tűnt.

Évek sora óta nam volt keresnivalóm ebben Barátom megígérte, hogy amint végez a dolgával, — Kezdtemegy mosolygó arcú, karcsú, rövid- 
a szekrényben s most egy egészen ismeretlen esi- eljön. szoknyás fruskán. . . . . .  „ . . .
nos doboz ragadta meg a figyelmemet. Nem ein- Nem volt kedvem semmit sem csinálni, már Első szerelmem. A kislány gyönyörű volt, ce 
lékeztein rá, hogy került hozzám a doboz? Tele kezdett alkonyodni, kinyitottam az ablakokat, édts az egész história diákköri édes bohóság volt, 
volt csinos levélkékkel. Nem lehetnek az enyéim, akácillatos májusi levegő áradt be s én a doboz- minden komolyság nélkül. Bár akor halálosan ko- 
hiszen össze tudnám számlálni, hogy hány levelet zal az ablakhoz ültem. molynak taatotluk, amint a levelekM látom. Hogy
írtam és kaptam életemben. Sohsem szerettem a Kezdtem várni a barátomat. Közben újra később mi lett vele, nem is érdekelt, tehát nem
levélírást, feleslegesnek, ráérő és szentimentaliz- nézegettem az arcképeket, melyek mintha megele- is tudóin.^
musra hajló embereknek valónak tartottam. veuedtek volna s a szobában körülöttem mozog- Ennyi az egész? г ez i®

A címekről persze rögtön megismertem, hogy nának. Mind üdék fiatalok, bájosak s úgy látszik nodva. .. -s0«nimit я  k«tél a
jó barátomnak szólnak a levelek s eszembe jutott, jól érzik magukat magánjog szobámban, mert — Pereze. — Nyugodtan' rá*J“J '°u ? ?
hogy mikor vőlegény lett, hamarosan átküidte hoz- egyik táncol, a másik énekel fülemet húzzák, bo- véve egy mfcik fényképet, ariól 
zám a dobozt, megőrzés végett. londoznak, nevetgélnek. Aztán mind a doboz te- — S*'n#“ nd’ , b'r*a .m“ kd m?nd£ . , i í ?

Nem értettem, hogy miért kell házasság ese- tején kezdenek ugrándozni. mondom. На в játszik, ott v» 8l°k  ®ind 8 •
tén a régi szerelmes leveleket eltávolítani a háztól; Az ajtón kopogás nem is felelek. Egyszerre házban. ö  ' án ne™ ' ’  E ^ a  Ь ^кемгем еьГме-
a kiváncsisác o ed k_barátom felajánlása mellett betoppan barátom s érthetetlenül bámul reám. szerettem és kinevetett. Ez a bgkeserve&eb в

s ?s -  a n n $  *nem b á n t ó " ,  l  dobozt érin- -  Baj van öreg? -  kérdéaz6 örökös nyu- rslem m kor «j rhet.tlen ^  N ^rn
tétlenül tettem el. Must, nem is gondolkodva sokat, galm ával? -  «  » ™gy “ erel,m  lllka- ~  A “ “>“ «*'• k,ie№__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ á H
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Helyénvalónak találjuk beszedjének est 
a résiét égés* terjedelmében leközölni-

Tissa gróf ebben as ügyben a követke 
löket mondta:

»Gondolom kötelességet mulasztanék, ha 
as első alkalmat, midőn a Ház érdemleges 
tanácskozásai közben felszólalok, fel nem 
használnám arra, hogy egy pillantást vessek 
a harctéri eseményekre és tájékoztassam a 
Házat a hazctéri helyzetről. (Halljuk! Halljuk!) 
A képviselőház legutóbbi ülésezése alatt nyert 
balkáni hadjáratunk legalább egy bizonyos 
Időre befejeződött Ugyanezen időre esett az 
év elején bukovinai állásaink elten irányi 
főtt orosz offenzív* visszavetése is. Ezek után 
bizonyos nyugvópontra jutottak a katonai 
események, legalább a mi haderőnket ille
tőleg, m ?rt hiszen tudjuk, hogy a képviselő
házi szünet alatt folyt le német szövetsége
seinknél az ő állásaik ellen indított orosz 
offensive vssza verése és folytak azok az 
óriási harcok Verdnn körül, amelyek ha lát
szólag talán1 nem is jártak — hogy úgy 
fejezzem ki magamat — geográfiáiig jelen
tékeny eredménnyel, de erős meggyőződésem 
szerint igen jelentékeny mérvbeu közre fog 
nak hatni a helyzet megértetésére. Közvetlen 
az országyű'.és összehívása előtt indult meg 
a mi offenzivánk Olaszország ellen olyan 
haditényekkel,melyekről ma még nyilatkozni 
nem kívánok, mert az eseményeknek elébe
vágni nem óhajtok, amelyek azonban, azt hi
szem, máris elhervadhatatlan borostyánleve
let fontak hadseregünk dicsőségének koszo
rújába. (igaz! Ügy van!) És ugyanerre az 
országgyűlést közvetlenül megelőző időszakra 
esett német szövetségeseinknek az a meg
lepően fényes tengeri diadala, amely jogos 
büszkeséggel tölthette el a velünk szövetsé
ges nemzetet, amelyben a magyar közvéle
mény is lelke egész melegével részt vesz. A 
Ház összejövetelével esik azután össze az 
az óriási arányokat felvett orosz offenziva 
is, amelynek harcai (Halljuk! Halljuk!) nem 
fejeződtek még be, hanem tiullámoznak 
ma is a mi egész orosz harcvonalunkon. A 
nyilvános jelentések beszámolnak arról, hogy

e« z s  orozz offensive két ponton jelentékeny 
sikert ért el: bukovinai hadseregünknek bal- 
azárnyál kellett hátrább vonnunk, Volhyniában 
küzdő egyik hadseregünk pedig egéz* front- 
szélességében hátrsnyomalott T. Házi Egyál
talán nem szándékozom ezeketaz eseményeket 
sem letagadni, sem kicsinyelni. (Helyeslés). 
Azt tartom, kötelességem a teljes őszinteség 
z magyar nemzettel szemben és azt tartom, 
megsérteném a magyar nemsetet, ha bárminő 
téves és egyáltalán helyén nem lévő kimé 
létből a kedvezőtlen eseményeket leplezgetni 
akarnám. (Helyeslés jobbfeíői). De a teljes 
őszinteség kötelezettsége mellett з a szavaim
mal járó felelősség teljes tudatában jelent
hetem a t Háziak а/t  is. hogy a harc válto
zatlan hősiességgel, szívóssággal,a győzelemre 
irányuló törhetetlen akarattal folyik tovább.

Eredeti arcvonaiuuk legnagyobb része 
ma is változatlanul kezünkben van és meg
történtek a szükséges rendszabályok, úgy 
hogy okom van annak a reménységnek 
kifejezésére, hogy ez múló epizód lesz és 
tartós befolyást az eseményekre gyakorolni 
nem fog. (É'énk helyeslés és laps). T. Ház! 
Ha összehasonlítjuk jelenlegi helyzetünket 
azzal, mely a képviselőház előtt korábbi 
üléseikor állott, ha meggondoljuk azt, hogy 
az első alkalommal, midőn a Ház a háború 
kitörése után egybegyült, a győzelmesnek 
látszó oroiz offenziva Galicia túlnyomó nagy 
részét magához ragadta, a német birodalom 
területét fenyegette és több ponlon benyo
mult volt a Kárpátok közé; ha meggondoljuk, 
hogy második hadiülésezésünk idején még 
mindig a Kárpátokban állott az ellenség, a 
mellett az Olaszország felől fenyegető veszély 
előretolta árnyékát, úgy, hogy mdőn befejezte 
a Ház tanácskozásait, 1915 ik május havá
ban kezdetét vette ugyan az a diadalmas 
előnyomulás, amely nemcsak hódításait ra
gadta ei az orosz hadseregtől, hanem mélyen 
visszadobta az orosz területre is, másrészről 
azonban bekövetkezett volt már az olasz 
hadüzenet: vájjon volt-e akkor is csak egy 
ember közöttünk, aki azt hihette volna, hogy 
Olaszország orvtámadásainak azok lesznek

a katonai következményei, amelyeket ma, 
agy asztendő múlva, konstatálhatunk? (Igazi 
Ügy van!) Hát mondom, ha mindezeket a 
szempontokat meggondoljak; ha meggondo
ljuk azt, hogy ennek a háborúnak egész 
tartama alatt a magyar nemzet jogos önbi
zalmát, a magyar nemzetnek a győzelemre 
irányuló törheletten akaratát semmi nem 
volt képes megingatni. (Úgy van! Úgy van!) 
akkor azt hiszem, ma is az eddig elért 
eredmények iránti mélységes hálával a jövőbe 
vetett jogos bizalommal tekinthetünk ezen 
óriási harc változó eseményeire. (Élénk he
lyeslés jobbfelől).

k ü l ö n f é l é k .

—  Űrnapja. Beusőségben és kü!ső fé
nyében egyaránt lélekemelő lefolyású volt a 
csütörtöki űrnap! körménél. A ragyogó kék 
ég adta «hozzá a koturnust s a tündöklő 
napsugarak a meleg napfényt, hogy külsőség 
és bensőség magasztos harmóniában egybe
olvadjanak ezen a magasztos kathoükus ün
nepen A körmenet 9 óra után indult meg, 
amelyen Déry György alezredes vezetése 
alatt a katonai tisztikar, továbbá a járási 
hatóságok, városi elöljáróság,^hivatalok, is
kolák vezetői vettek részt. A hatalmas me
net, a szokásos utón haladva az útközben 
felállított 4 oltárnál megállott, melynek mind
egyikénél Rozman Róbert házfőnök az áj- 
latos hívőket az előírt áldásban részesítette. 
A menet végül a templomba visszatért, ahol 
Te Deum zárta be az őnnep3éget.

H ili halál. A legújabb bukovinai 
orosz offenziva, amely sok ezer derék ka
tona halálát kívánta, Csáktornyáról is szedte 
áldozatait. Sok halottról és megsebesült
ről beszél a fáma, amik azonban bizonyí
tásra szóróinak. Egy hír azonban erősen 
tartja magát, hogy Megia Ferenc honvéd
zászlós az egyik ütközetben 21 éves korá
ban elesett Ezt irta meg egy levélben az 
elesett zászlós tisztiszolgája, aki megsebesült 
s valamelyik kórházban fekszik Megia Fe-

emlékeket s öt levelet selyempapirba göngyölte, 
csókot lehelt rá s zsebébe tette.

— Nos, hol a fölényes nyugalom? Az emlé
keket csak hagyd itt, mert baj 1езг belőle. Letette 
a szivart, s elkezdett fel-aiá járni a szobában.

— Ne bolondozz, hanem jöjj ide s beszélj 
tovább.

— Ninc9 a többiekről mondanivalóm. Mind
mindennapi, jó családanyák lettek, unalmasak. — 
Egyik közülök a feleségem. . .. Hanem az elteme
tett emlékkel régi sebet léptél fel s most még 
jobban fáj, mint mikor kaptam___ Akkor gyer
mek voltam, könnyebben kihevertem, de moet ne
hezen megy s feltétlenül valami bolondságot fogok 
elkövetni, megfeledkezve családomról, komolyság
ról és mindenről.

Megfeledkeztem arról régen, hogy egykor le
velet, emléket, fényképet kaptam tőle. Elviszem, 
ezek «lapján talán vissza fog emlékezni reám, — 
megpróbálom még egyszer, utoljára a szerencsé
met Ha sikerülne, újra 24 esztendősnek érezném 
magam és egész más ember lennék, mint most.

Barátom egész felizgult az elbeszélésbe, s 
hiába igyekeztem lehűteni, nem ment. Ilyennek 
sohsem ismertem s dühös lettem a dobozra, mely, 
mondhatnám, mindkettőnket megbolondított. Be- 
tüzellem vele, tartalmával együtt; a kályhába, mi
től még melegebbünk tett.

Mit ér, ha a színésznő emlékei barátomnál 
vannak már? Késő s engem bánt a lelkiismeret. 
Elbúcsúzunk s napokig nem látjuk egymást

* *«
Egyik estefelé látogatókat jelentenek be ne

kem. Két kis lány. Nem tudtam elképzelni, kik 
lehetnek, hisz nekem soh sincsenek látogatóim,

főleg nem nők. Kimegyek s barátom 16 és 18 
éves leánykáit kísérem be. Az arcocskája mind
kettőnek feldúlt.

— Mondtuk apának, hogy erre felé megyünk 
«étálni — reánk bizta ennek a levélnek átadását 
— szólt Pálma az idősebb.

A levelet fel sem bontottam, hanem tréfá
san kezdtem megtudakolni arckifejezésük okát.

— Látom kislányok, a vizsgák nagyon izgat
nak benneteket, pedig te ibolykám nem szoktál 
félni.

— Nem is a vizsgák, hanem otthon úgy meg
változott, olyan furcsa lett minden s mi semmit 
sem tudunk. Anyukát mindig kisirt szemekkel lát
juk s ki sem birjuk csalni a lakásból. Akárhogy 
kérdezzük, egyetlen szóval sem árulja el, hogy 
mi fáj.

Pálma összeszorílott ajkakkal néz maga elé.
— Addig nem nyugszom, míg meg nem tu

dom a bajokat s ha сзак egy lehetőség van, or
vosolni fogom.

Igyekszem őket megnyugtatni s mondom ta
lán így van, — talán úgy s nem lehet komoly.

Közben felbontom barátom levelét. Röviden 
tudtomra adja, hogy az utolsó kisérlet sikerült 8 
most nagyon boldognak érzi magát.

Tisztában vagyok a dologgal s nagyon bánt, 
hogy akaratlanul, csupán bolondságból, megzavar
tam egy csendes, nyugalmas családi életet. De mi
ért is bántja az asszonyt, ha az ura más szerel
mek titán futkos?

Nem gondoltam erre s nem is tudom meg
érteni az embereket nagy szerelmeikkel.

Örök misztérium előttem.

renc zászlós 1914 ben vonult be. Haláláról 
különös részvéttel azért emlékezünk meg, 
mert a Csáktornyái tanítóképző intézetben 
szerezte oklevelét 2 évvel ezelőtt s miut 
Julián tanító került a harctérre, ahol tiszti 
rangot nyert Megia Ferencet Csáktornyán 
sokan ismerték, ahol most édesanyja, özv 
Megia Antalné, egy napszámos sorban levő 
asszony iránt a részvét a legnagyobb mér
tékben megnyilatkozik, mert a munkakép
telen szegény öreg asszony öreg napjai tá
maszát vesztette el elesett fiában.

— Katonai hír. őfelsége Lakics Pál oki. 
tanítót, 20. honvéd gyal. ezredbeli tart had
nagyot a m kir. honvédség tényleges állo
mányába helyezte át.

— Református istentisztelet. Kádár 
Lajos nagykanizsai ref. lelkész f. hó 29 én, 
Péter Pál napján, délután y»5 órakor Csák
tornyán az állami tanítóképző-intézet emeleti 
zenetermében istentiszteletet tart, amelyre a 
református egyháziatok és a szives érdek
lődők ez úton is tisztelettel meghivatnak.

— Dr. Báron Sándor kórházi orvot 
búcaúzáoa. Vettük a következő levelet:

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ut! Távozá
som alkalmából lelki szükségletnek teszek 
eleget, amidőn ez úton forró és hálás kö
szönetét mondok Csáktornya hivatalos kö-



«egeinek, köiöneégének a kedves jó kolle- vasárnap d. e. 10— ti,kedden d. u. 5 - 6 ;  A leány Bicskéről jött, ahol napszámban 
gáknak, a helybeli »Vörös Kereszt« elnök* és csütörtökön d u. 5—6-ig tartja főrabbi dolgozott. A bajt onnan bosta magával, mely 
Bégének, önkéntes ápolónőinek és tagjainak ur. Akik azokon ré3ztvenni szándékoznak, nyomban a legmagasabb tokon kitört rajta, 
és végül sajtójának azért az önfeláldozó, a főrabbi urnái jelentkezhetnek. A Csáktornyái egészségügyi bizottság azon-
lelkes, megértő személyes erkölcsi és anyag» — Magyar tanítók a háborúban. A kői- na! a legmesszebb menő intézkedéseket fo- 
támogatásért, mellyel szerény működésemet luszminiszter jelentése szerint tényleges ka- ganafojtotta, hogy a betegséget izolálja. A 
elősegítették és méltányolták. Csáktornyái i0nai szolgálatot teljesít 9178 elemi iskolai család hozzátartozóit azonal beojtotta az or- 
tartózkodásomat mindig legkedvesebb emlé- tanító, ak:fc közül eddig 298 an elestek. Ez vos és szigorú vesztegzár alá helyezte, csak 
keim közé fogom sorolni és búcsúmnál fel- a szám a valóságban bizooyára jóval na- a* apát hagyta meg a leány mellel!, hogy 
emel az a remény, hogy Csáktornya közön- gyobb, ha tekintetbe vesszük a nagyszámú ápolja.
Bégének szíves emlékezetében legalább egy eltűnteket, akiknek egyrésze, sajnos, halott- —- Jégeső. Csáktornyán jég esett múlt
ideig meg fogok maradhatni. Dr. Báron Sándor, nak fog bizonyulni. A hadbavonult tanítók hétfőn este felé. A jég szerencsére zuhogó

Közreadtuk a levelet, de kötelességünk- száma azért nem nagyobb, mert állásukra zápor kíséretében verte a földet s így arány* 
nek tartjuk egyúttal a varos és vidék szén- való tekintetből a katonai szolgálatra köte- tag nem tett akkora kárt, mint tehetett volna, 
védő közönsége nevében Báron dr. urnák lezett tanítók közül felmentetett 4448 s se- Mégis a városon kívül, különösen Dráva- 
köszönetet is mondani. Amit a katonai kór- géd- és őrszolgálatra minősíttetett 2171 tanító, szentiván irányában, akkora mértékben volt 
házban tett, az más lapra tartozik; de a _  Záróvizsgálat. A helybeli alsóíokú jégeső, hogy egy pár percre fehér lepelbe 
szenvedő közönség örök hálára lesz köte- iparostanoifciskolaban f. hó 18 án volt a borította a mogyoró nagyságú jég a vidéket, 
lezve Báron dr. urnák a önfeláldozásáért záróvizsgálat. Bár a nehézségek a legna- A szeszélyes időjárás egyébiránt n&gy kárt 
és készségéért, mellyel sok száz embert fáj- gyobb akadályokat gördítették a tanítás elé íe9Z mindenfelé. Naponként esik hetek óta 
dalmától megszabadított. Emlékét nemcsak ebben az iskolában, mégis rendes befejezést s lehetetlenné teszi az érlelést, 
a pác ensek egész légiója fogja megőrizni, nyerhetett a tanév. A vizsgálat bizonyságot — Állandó mozi Az állandó mozi mai 
de hirdetni fogja a háború befejezésével a teit a mimkáró!, mit ebben az iskolában az előadásainak műsora: harctéri het.saemle; 
műtőterem is, melyet ő rendezett be s ahol év folyamán végeztek. A szorgalmasabb ta- Van Dola kalandjai (misztikus játék 3 felv.V 
lehetséges volt a sok életmentő operációt nulók jutalmat is kaptak. A Csáktornyái Buksi lakodalma (vigj. 3 felv) Ásta Nielsen- 
végrehajtani. Takarékpénztár 30, a Muraközi Takarék- net a főszerepben. Az előadások kezdete d.

— Kérelem a Csáktornyái hölgyekhez! pénztár 20, az iparteslület 30 К-t bocsátott u. 6 és este 9 órakor.
Az itteni cs. és kir. Tartalékkórház parancs- rendelkezésére az iskola igazgalóságának a _ Ebzárlat. A város területére elren-
noksága felkérte a tavasszal a Magyar Vö- tanoncok jutalmazására. Ezenfelül a minisz- ^elt ebzárlatbó! kifolyólag a halóság figyel- 
rös Kereszt-Egylet Csáktornyái fiókját, hogy terium is küldött .50 К-t oly tanulók jutái- mezteti a közönséget hogy kutyáit tartsa 
a temetőben levő katonai sírokat rendezze mazására, akik felszabadulás előtt állanak otthon, mert az utcán talál! ebek irgalmat- 
8 virágokkal ültesse be. Ezen kegyeletes mun- s akik egész tanulási idejük alatt úgy szór- |anuj iebunkóztatnak
kálat teljesítését az Egy et választmányának galom és viselet, mint előmenetel tekinteté- _ AnvnniitnttA я villám А и
nő. tagjai vállalták magukra, 8 ez ideig nagy ben például szolgálhattak a többi iparosta- . j J J ,  erös f i ú v a l  järt. mely
részt be is felezték csakis a Bírok n.ncse- noncnak. A jutalmakat lelkentő beszéd k.- fetem„  károkaI okozolt 8okfelé.J С<'Шог'  
nek még virágokkal kellőleg beültetve, mert sereiében Zriny Károly igazgató osztotta k. sűrűn csapkodott a villám, s a villám-
a legnagyobb ulánjárással aem lehelet a szűk- a tanoncoknak. A J o - ,2 5  К állam, lutal- és telefonvezetéket nem egv helyen megron- 
eéges virágpalántákat kellő mennyiségben mat kapták Hrebák Ignác (Kuns ek István á|(a Dr4vavá84he,y(,n is tombolt, ahol meg
Г/Л9"  « t  ? ° 8У е?,е? Л Г*8а 19'rok, .m'nél la k a 0 9 , és S lc,h G“8*t4v (®l 'ch <I*W“  bc" egy Poszel nevű gazda házába ütött be. A eté,bb az őket megillető kegyeletes díszben pés2 ) III. oszt. tanulók. — 10—10 К t ka- . . . . házban tar

legyenek, városunk hazafias hölgyeihez for- polt: Vreszk Pál és Seruga Jenő (Binder ,* kodó p , éves fiút leütötte
duóink azon kéréssel,ha netán vo!na kinek- Károly kereskedő) * - *  К t kapott az I. “ “ “ у m íg a
k.nek kiültetni való palántája, kegyeskedj* osztályból: Gáspárt,n János (Oresk, István ,ó, S 2 Ö r , ha„ addig a me„e„ e ülő édes-
nek azokat a katonai sírok részére a sírásó- kovács), Megla József (Prsztecz Ignác laka- „_vián, b яр тй,; k. í.  wm mrténi
hoz kiküldeni, ö ütasilva van a kiültetést los), Pepelkó Mátyás (Stich István cipész) апУ1 апяк semmi oaja -em ionén.,
teljesíteni. Me.e.ric» JM .e t (S lm ,l I . l . i i ,  c .m .d , .  , Mull ssántunkb.n

— «  Magyar VBröa K a m it EgyeaOlet К орма Ferenc (Peírics Ign.c Intele.), Sere- ' % S T l i t o ä Ä t h
Csáktornyái fiókjának megválasztott tiszlvi- mec Pál (Czukor György szíjgyártó), Majhen k .  70 éves \ ov4k Jánosé vo’t
■élői. Elnökség: Kayser Lajos elnök, Wollák Kálmán (Dómján József cipész), Cerovecski akjk2 8L „ e| eze!otl Mura-zcrdahelver ön- 
Seren eleinek. Felbe jene .lelnek, F i i , .  T e » » , (Vemplin Imre c ip é ..)i .  11 « U l y -  ^
Mihály gondnok, dr. Viola Vilmos orvos, ból: Csucsek András (Vugrmcsics János asz- ___________________________________
Polesmszky Emii pénztáros, Fejér Jenő talos) Megla József (Horváth István lakatos), F i^ v e lm e z t e t é s
jegyző,dr. Krasovecz Ignácné elnöknő, Graner Fuisz Ferenc (Pelrics Ignác köteles) Könyv-
Miksáné alelnöknö, Isoó Victorné alelnöknő. jutalmat kaptak Lobodics Ignác III. (Horváth Nevemre egy csavargó több helyen köl- 
Választmányi tagok: Dénes Béla, dr. Hajós Mihály csizmadia) és Zuzel Ferenc II (özv. csont vett fel, kiadván magát fiamnak. Fi- 
Ferenc, Hirschmann Leo, dr. Kovácsié* Fe- Zrínyi Viktorné kereskedő) oszt. tanulók. gyelmeztetek mindenki», hogy ebből kifolyó- 
renc, Kristofics Károly, Patbky Kálmán, Po- — Fiúnevelő intézet Váczon. A »Szent lag semminemű kötelezettséget nem vállalok, 
lyák Mátyás, dr. Wolf Béla, Zrínyi Károly; József fiúnevelő intézel« Igazgatósága felvesz Amennyiben még megpróbálkozna ezzel, ké- 
Hidvégi Miksáné, Pethő Jenöné, Szalmay római katholikus vallású, gimnázium I.—Vili. rém az illetőt a legközelebbi községi elől- 
Józsefné, Kayser Ilona, Mesterich Aladárné, osztályba járó tanuló ifjakat. Az intézet járóságnak, vagy csendőrségntk átadni, 
dr. Wolf Béláné, Wollák Rezsőné, H rschmann kizárólag papi vezetés alatt áll. A növendékek A n tonov ics Jó z se f
Leóné. a váczi kegyesrendi főgimnáziumba iratnak Csáktornya.

— Ingyenes németnyelvi tanfolyam. Grün- be Pályázati határidő 1916. július 15 A 
wald Illés dr. Csáktornyái főrabbi a mostani váczegyházmegyei tanítók gyermekei kedvez-
nagy iskolai szünidőben ingyenes német tan- ményben részesülnek Bővebb lelvilágo3itást Köszönetnyilvánítás,
folyamot nyit, amelyben teljesen díjtalanul nyújt kívánatra a »Szent József fiúnevelő- Mindazon ismerőseinknek és ió
résztvehetnek minden vallásra és inemzeti intézet« Igazgatósága (Vácz, Honvédsor 4 sz.) barálaÍDknak kjk feieitbeleUen katona- 
ségre való tekintet nélkül azok a fiuk, és — Ismeretlen hulla. Ráczkanizsa köz- elhunvia alkalmával szíves rész-
leányok, kik négy polgári vagy középiskolát, ség határában juoius 18 án a Mura egy 30 уШ кпек ki,Vejezé8l aduk éo a lellietébcü
esetleg tanílóképzöi tanfolyamot végez ek év körüli nő hulláját sodort, _ a perire. val6 ré8ívélelük által fájdalmunk enybí-
ée mielőtt kereskedelmi, vagy más oly fe - А* «тегеП ев halott valószínűleg az un- hozz4j4r(lltak ez űton fejealük
sőbb intézetekbe lépnének, hol kitűzött cél- osztályhoz tartozott. . , kn^zönptünket.
juk eléréséhez alaposabb ismeretekre van — Hólyagos himlő. Nagy riadalmatolft>- iq if i ;.1П;иЯ oo
szükségük, a német helyesírásban, olvasás- zott orvosi körökben Csáktornyán Kosztel » J
ban, fogalmazásban és irodalomban és be* Mária 16 éves Csáktornya b lty án i leánynak P a ta k i V ik to r és c s a lá d ja ,
azédgyakoriatokban mélyebb tudást nyerni betegség-', melyet Kovácaics Ferenc dr. tb.
óhajtanak A tanfolyamot 3-szor hetenként főorvos hólyagos himlőnek állapított meg. -------------
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Ruska velika navala dalje traja.
Do 15-ga júniusa smo 45 jezer taljanov polovili.

Veliki ruski zgrubicki. - Vu Taljanskoj lepő napredujemo. - Taljani se 
med sobom svajaju. - Na ruskim frontu imamo 15 jezer zarobljenikov. 
Velike bitke okolo Csernovica. - Offenziva pri Saloniki. - Na taljans-

kim fron tu. - Velika razprava pri caru.

Ы  stojimo na bojnom pol ja?
(■ . j .)  Najznamenitedi dogodjaj je na 

ruskim frontu, da od onda, gda su rusi 
svojom neizmerno jakom voiskom navalu 
poCeli proli nádim Seregom, Сети je vre 
tri tijednov, su vpédali, ar takvoga zgubiő- 
ka imaju, kojega budu te2ko mogli pozabiti.

To je istina, da su na5i nekoji regi
menti morali vu dvema mésti nazaj poteg- 
nuti svoju fronlu, ali med tem su veiike 
vudarce davali . neprijatelju, da je izgubil 
volju к dalednjoj navali. Gda je ruski vöd 
ja videl, da mu regimenti neCeju naprej iti, 
razsrdil se je, pák je ätuke, pák madinaste 
pudke prama svojoj vojski obrnul i vu svoje 
Cete strélal.

Zgubil je rus vu ovoj velikoj navali 
250 jezer svojih vojnikov. То se je na meji 
Bukovine dogodilo.

Vu drugih mést.h nije mogel rns nad 
front nazad porinuti, nego smo ga mi i 
nemei svigdi nadvladali. Juniuda 12 ga je 
rus pri Bucacu ober 2000, pri Kolkiju vide 
как 2500 vojnikov izgubil. Pri Bojani, Búr* 
kanovu, Sapanovu, Sokulu i Kolkiju je rus 
takar rezdréti hotel nadu frontu, ali mu nije 
iSlo pod rukom, ar je svigdi bit bil. Pri 
Kolkiju je vide, как 3000 vojnikov izgubil.

Boj je dalje trajal vu célim tijednn 
bez toga, da bi mogel rus kaj dostignuti. 
Ako odzeme od nas kojega bre2uljka, drugi 
den odzemeju nádi od njega. Как smo rekli, 
pri dvema mesti, i to pri Okni i pri Lucku 
je nade Serege nazaj porinul, ali naSi se 
drtiju, pák bndu ruse opet odtirali prek 
nadih prvih dekungov.

íz toga se vidi, da rus nebude nikaj 
dostigel svojom velikom uavalom. Zabadava 
lira evője vojuike vu siguren smrt, ili vu 
naSe su2anstvo, tabora proti nam i proli 
nemcu nebude mogel dobiti. S kim bude 
vise vojnikov pastil na nas, s tem bude 
vise izgubil.

Vu Taljanskoj lépő napredujemo Odzeli 
smo od taljana Lemerle zvanog brega, med 
tem vise как 500 taljanov polovili.

Jamuda 8 ga Princip Umberto svanu 
veliku taljansku ladja je naSa jedna pod*

vodna ladja prevrtala. Taljanska velika ladja 
se je vu nekoliko minutah vtonula. Lndja 
je taljanske vojnike vozila, izmed kojih se 
je vnogo potopilo.

NaSi replani su 11 ga o. m. vu ncC. 
bombe hitali na taljanske 2eljeznice pri Do
na Mestri, kője su poäteno pokvarile. Ov 
den su i na Veneciju bombe hitale, pák su 
vnogo vojnicke zidine poruSiie.

Poljeg Isouzoa síi naSi Seregi takaj na- 
valili 13 ga juniuSa na taijane. Tu sü 566 
taljanov polovili. Od onda, gda smo proti 
taljanu tffenzivu tojest navalu poCeli, smo 
vre 45 jezer taljanov vu su2anstvo odeg- 
nali do 15 ga juniuda. Broj polovljenih tal
janov se svaki den povekSava.

Taljani se vezda zbog svojih velikih 
zgubiekov med sobum svajuju. Vu njihovom 
orsaCkom spraviíCu, gda se je Salandra zvani 
min slerpredsednik zahvaiil nad slu2bi, ab 
legati su kriCali:— »Vun s njim! Hititega 
vun!« — tak da je moral orsaéku hi2u 
ostaviti. S tem se je dokonCala njegva slu2 
ba. On je taijane pred jednom letu 
natiral vu boj, ar jim je rekel, da budu 
taljanske Cete za dva tijednov vuBeCu, pák 
vu BudimpeSli. A vezda vidiju taljani, da 
je Salandra zlo raCuna), pák nasuprot naSe 
Cete diraju vu Taljansku zemlju.

Taljanski minister-prezidenk si je zas- 
lu2il, da su ga iztirali, ar bi vre zdavnja 
kraj bil taboru, ako se on nebi médal vu 
tabor, рак bi prijel od nas ono, kaj smo 
mu mi ponudiü, tojest jeden dél Ju2ne*Ti- 
rolske. Vezda niti Ju2nu*Tirolsku nebu do* 
bil, niti nikaj, nego bude on nem moral iz 
svoje zemlje dati.

Pri Verdünu se nemei dobro driiju. 
Kaj su si oni pred se stavili, to budu i dós* 
tigli. Zabada se braniju trancuzi, Verdün 
bude ipák vu nemdke гике doSel. Nemei 
svaki deo napreduju. Vu proSlirr. tijednu 
su opet jednoga pred íestunga, Vo zvanoga 
zavzeli. JoS imaju dosta menjSih festungov 
pred sobum, ali od ovih se nemei takaj 
ndbojiju. Gda bude Verdün vu nemdke ruke 
dodel, onda bude put Cist do Pari2a.

Vu nadoj orsaCkoj hi2i v BudinpeSti 
su nádi ablegati takaj spraviSCe d/2ali vu 
profilim tijeduu. Nad minister-predsednik

Tisza István gróf je dvaput govoril, vu ko- 
jim je ablegatom na znanje dal, da vu ta
boru dobro stojimo i da predi nebude ta
boru konec, dók nádi neprijatelji do kraja 
nebudu potuCeni. M«, pák nemei smo ponu- 
dili nádi neprijateljem mir, ali ovi su giz- 
davo odgovorili, da se oni neCeju pomiriti 
s nam5, dók nas i nemce ne vunidtiju. Na 
to nemremo drugo odgovoriti nad m vre 
preobladanim, ali jód i vezda napuhnjenim 
neprijateljem, da smo i mi pripravni dalje 
harenvati, ar se za toliko dr2imo i mi, как 
oni. Ako njim nije dosla, kaj su do vezda 
dobili, imamo dosta jakosti к tomu, da jih 
s oru2jem prisilimo na to, da budu mirni i 
da bude vre jedenput staíen mir.

Vezda nas najbolje zanima ruski front, 
ar su ovdi vezda najjakde bitke.

Najnovedi glasi su iz ruakog irónia 
sledeCi:

Glavni varad Bukovine su morali nádi 
vojniki ostaviti, ar nisu hoteli, da bi toga 
varsda rus porudil svojimi kánoni. Rusko 
konjeniClvo je taki vu ov varad maáiralo.

Vu Volhiniji su nádi deregi navalili na 
ruse i njih pri Lipi i pri Lckaciju nazad 
porinuli. Otdi smo 905 rusov polovili.

Nemdke Cete su na kovelskom frontu 
navalili na ruse i 3446 vojnikov pák 11 
oficirov polovili, jednoga dtuka i 10 madi- 
nastih pudkah odzeli od njih

Proti-navala lépő napreduje prema rus
kim deregom osobito vu onih méstih gdé 
su rusi nade Cete najbolje nazaj porinuli. 
Óva mesta su: Lipa, Lokaci < Stokod. Tu su 
nemei 3500 rusov polovili. S tem smo mi 
i nemei svega skupa 15 jezer rusov vu su- 
2anstvo odegnali cd onda, gda se je ova 
nova velika ruska navala poCela.

Kaj i duáa vidi.
(Iz b o jn o g  polja.)

Rusi su otidli. Mi smo morali za njimi 
iti. Bit je veC december vu Ijetu 1914. 
Stradno blato je bilo. DeCki su se smejali i 
dálu deiaii na pobégu rusov. Jer rusi su 
pobegli akoprem su bili petput vekdom si
lóm как mi.
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I как э т о  isii kroi poljaki varas M... 

doali emo do jedne visoke zidine na fltoke. 
Tojest predi je bila na átoké, ali sada je 
«amo ruáevina. Nekakva poljeka gimnazija 
je bila io. Ali vezda je vre ruáevina. Samo 
jedna sténa joj stoji. Ali kaj je tozaCudo? 
fiad sténom je netaknuta Majka Boája. Sve 
ее je zrudilo, за т о  sténa, na kojoj je bil 
pil Majke BoZje i aam pil je ostal.

Svi emo zell каре z glave i bilo jih 
je malo, kojim su suhe ostale oCi. I svi 
emo bili jedne m isli: »Ona jaka ruka, koja 
je Cnvala piia Majke Boáje od granata i 
árapnela, naj Cava i nas vu teikim boju.« 

*
Bilo je to vu februaru proäloga Ijeta. 

DeCki su napravili kapélicn iz borovog kitja. 
V dolini med dvömi breáuljki ie bila ta
kapelica nedaieko od eelo К___ V jutro se
je naä bataljun zebrái skup i doáel je feld- 
pater, da nam meäu sluii. Pod meäom smo 
mi äkolniki popövali, svaki Clovek je po- 
bo2no moiil a po meái su se cficéri i decki, 
koji su se spovödali, priCestili. Sve (ojetak  
iépo bilo za genuti ClovéCje srce___

VeC je bil kraj ceremoniji, deCki su 
pcd rodjenjem cficérov otiáli, за т о  sam ja 
ostal i feldpater, pak jeden straámeáter i 
razgovorali smo se. Najedenput зат о  Cuje- 
т о  glas zzzzzz! bumm! 7-  komaj dvadeset 
koraki od nas eksplodérala je granata. Na 
onim mestu, gde su deCki pet minut predi 
skruSeno Boga molili. I za tém su doäle 
granate i ärapnele jedna za drugom od ru9- 
ke slrani, ali öve aam veC niti ja né, niti 
feldpater poCekal.

I denes mi joá na pamet dojde, kol ко 
bi mrtvih i ranjenih bilo, ako su granate 
з а т о  pet minut predi doále. Ali Bog, dragi 
Bog nas je Cuval.

*
Pun zamiáljenosti, iáéi sam od regi- 

mentkomande »dimo.« Taj »dimo« bila je 
vu bregu skopana ápilja, na koju smo nap
ravili vrata iz deakah i slame i da bilde 
barem malo svetla vu toj ápilji, su nam 
deCki od nekud iz daleka, gde su bile po- 
ruáene h'áe, donesli jeden obiok, kojega smo 
vu zemlju postavili tak, da nam je malo 
svetla dal.

Как sam tak iáéi od regimentkomande, 
iáéi sam ober strmnoga do!a. Sunce, lépő 
januarsko sunce se je takrekuC büáéalo po 
anegu i ja sam se malo razveseli!. Ali ita
lost, koja mi je vu srcu bila, me je zato 
pod jednom pratila. Boáé moj! mislil sam 
ei, sm luj se ovomu svétu, koj istina zbog 
evojih gréhov pravedno trpi, ali smiluj mu se!

I tak iduCi spazim vu klanjcu od rhene 
kakvih 20 metrov jedncga Cloveka soldata 
kleCcCi i skruáeno se Bogu mokCi.

Evo Clovek trpeCi od zime, od glada, od 
■grmljavine Stukov i od álropota puákah 
apueíil se je na koljena i naáei je onogs, 
kojega vu miru nije hotel poznati. Naáei je 
Boga, jer se к njemu moli. •

Spustil sam se dőli vu klanjec. Poh- 
valil sam soldata i opomenul sam ga, da 
ako Bog odredi, da áiv dojde dimo, uaj niti 
onda ne pozabi na Boga.

*
Straána noC je bila. Veter je fuCkal 

^rez brege i iz daleka nam ie snég letel vu 
oGi. Straána je to bila noC. Ni smo se pa- 
dufali zaspati, jer bi iehko zanavék zaspali. 
Snega smo skopali i snéf, je dva metre vi- 
«oki bil. S teákom műkőm smo nspravili
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ogenj vu snegu i trogah, kője smo scépali. 
Kad smo se veC malo etopjli, doáel je jeden 
sóidat od kompánije, da kuhnje naj poále- 
т о  kompaniji, a jeden zmed nas, da naj 
nosi meldung komandantu. Streámeáter je 
betegen bil i tak je úa meni bil red, da 
idem.

Straána noC. Veter je zapuhal stezu, 
koja je po velikimi bregi po áumah b'la. 
Soldat, koj me je vodil je zablodil. Zapo- 
védal sam mu, da naj ide pred menőm. 
Doáli smo vun iz áume. Samo snég i snég 
se je videl. Vu snegu smo samo mi bili 
Crne figure Najedenput зато faCkaju kugle 
puff, piff! Po fuCkanju smo poznali ruske 
kuglje. Odmah svi nazad vu áumu. Rusi 
su veC blizu bili. Nam se nikaj nije dogo 
dilo. Vu jutro smo doáli nazad. Kompaniju 
nésmo naáli, jer je drugam otiäla. Nas je 
Cuval dragi Bog.

L. R. I.

Bitke okolo Csernovica.
Iz Csernovica piáeju kakvo je tarn Viv

ienje od juniuáa 2 ga poCemá«, kad sé ras- 
ka cffanziva zapoCela vu Bukovini:

— Zrakoplivci i oni rus«, koji su prök 
knam skoCili sve su dobro i toCno napré 
povedali, da rusi strahovitno se pripravlaju 
i célo vojsku, kaj joá imaju skup hoCeju 
poteCi, da s célom moCjom se bitiju na na- 
áu liniju gda ju predereju. Sad cislo s dru
gom laktikum délaju как su predi, 
samu vu jedn;m su jednak'*: sad ravno tak 
ne äparaju naroda, как su i predi né. Fran- 
cuzki oficiri su doáli na ruski front i oni 
ravnaju one átuke koji smerdeCim plinum 
napujene bombe hiCeju, ali do vezda nika- 
kov c lj né su postigl», jerbo oblaki plina 
né su vu jarke doáli, neg odzaja nekoju 
obCinu su oblejali i stém su stanovnike vun 
stirali iz oLöinab, ali do bojnog toga né je 
plin doäel.

Tikodjer ruäi sad né зи taki za prvom 
linijum na skupljali rezervu, как su predi, 
neg osem, deset kilornetrov odzaja za lini
jum. Med linijum i rezervum stoj'ju ru ki 
ätuki. koji strahoviten ogenj hiCeju na svoje 
Cete, da nemoreju nazat pcbeCti. Rusi koje 
su vlovili od toga ovak povédaju:

»Pred nami je vrak, odzaja je pekel, 
cficiri pak bez svaké milo'Ci s revoiverom 
i s Cavli napujen m korbaCom nas tiraju 
na álurmu, vu segurno smrt.«

Ruski kanonéri su sad jako moCni; iz 
tabcrskih ladjih su átuke navczdi ua trout, 
takodjer najnoveáe japauske moáare, nove 
átuke imaju za bombe hitati, к tomu pak 
dobili su japauske dvajstiosem centimeterne 
Stuke, za koje rusi tak misliju, da s njimi 
sve budo spodrli. Sad su né na stari R&- 
rance-Toporonc liniji vdrli na naá front, neg 
na Dobrononc Okna frontu, kam su najme- 
nje osemsto jezer vojnika i veC как osem 
sto svakojaCke veliCine átukov na skupljali.

Juniuáa 2 ga se poCel peklenjski tancc. 
Vjutro ob 8 vuri veC su tak hitro strélali 
iz svakojaCkih kanonov, как • da bubnjar 
bubnja i to je neprestalno terpelo do veCe* 
ra v subola jutro do devele vure je trajalo 
peklenjsko bubnjaje, ali itak vnedelju je 
nai jakäi ogenj bil, onda se veC vjutro ob 
sedmi vuri poCel i joä na veCer je né bil 
konec. Vu Csernovicu sve h:2e su se ste- 
pale i obloki dan i noC podjednoma su 
drengetali.

Stanovniki su zloCeste vure preiiveli,

ali ng so atraho bili, jerbo so ae veC ktomo
privcili. Svi aveto verojeju, da oaü budo 
opet preobladali, jerbo dan oa dan vidiju, 
как maftiraju naái prék varaáa i veaelo po« 
pevajuC idu vu boj, tr*t. magjari, как i hor
váti ili nemei. Zenske i devojcice cvétje 
jim hiCeju na put, kud idejű.

Tri danov je trajal strahoviten Ogenj, 
off naái uigdi su né se genuli, samo na jed- 
nim falaCku su nazat potegnuli Cete, jerbo 
naái neCeju tak ljudstvo alduvati, как to 
rusi délaju, kojim se ne mili, ako céli bre- 
gi nastaoeju iz rartvih. Ovdi su takodjer né 
rusi nazat stisnuli liniju, neg zapoved je 
doála, da pred strahovitnim ognju nazat vu 
segurneáe mesto se naj potegneju.

Vnedelju popoldan ae je poCela nepri- 
jateljska áturma. Dvanajst ávarmlinije su 
doäle proti naáim. Naái kánoni, tqaáinpuáke 
i ánelfeuer célé rede su pokosili i rusi né 
su mogli nikam iz mesta dojti. Так velikcga 
zgubiCka su rusi mortig nigdar né imali.

Samo naprimer od 130-ga peáiCkoga 
regimenta najdalje ako je trideset vojnika 
áivoga ostalo, ofícir niti jeden. Naái vitézi 
tri dni su vu strahovitnem oguju stali i 
nazadnje su гиэки áturma nazat zbili. Rusi 
né su dugó vu rukah imali onu liniju iz 
koje эй naái vun se potegli.

Vpondeljek, tojest petoga mir je bil, ali 
drugi dán naái su moCno áturmu napravili 
na ruse i nazat эй je pretirali iz onoga 
mesta, koje su s tulikánom krvjom zadobili 
i pri Okni opet su morali nazat vu svoje 
stare dekunge oditi. Vu ofcCine, kője su sbog 
smerdeCega plina morali ostaviti stanovniki, 
nazat su doáli i svoje posle dalje s ver-v 
áavaju.

Csernovicki stanovniki pak uzbojno 
Cekaju kaj se bude pripetilo i radostno vra- 
Ciju plezérce. Negda— negda jeden gránát 
doleti vu varaá, ali to su vefi к tomu vuCni 
i niáCi se ne buni. VeC как jezero zarob- 
Ijenikov su prvi tri dane dopeljali od Okne 
vu Csernovic varaá, koji su svi veseli, da 
su se réáili peklenjskoga tanca.

Ruski oííenzivi to je  cilj, da centralni 
orsagi iz drugoga fronta potegneju áerege 
na ruski front, ali to nebudo postigli. Naái 
vu taljanskim ravno lak napredujeju, как 
i nemei pri Verdüno i joä je né bilo pet- 
rébno ulti nam, niti pak nemcom iz ovih 
frontov regimente na ruski front spraviti. 
Sad opet moramo Cekati, doklam ruske Cor
de pomalem se vuniátiju, pomalem se spo- 
tereju.

_______ hwj- 26.

Napreduvanje vu Volhyuiji.
Né se je moglo minuti, da naái nebi 

bili morali ostaviti i sprazuiti Cseruovic 
Bukovine glavnoga varaáa. Glavno zapoved- 
uiCtvo odredilo je, da v subotu ponoCi naái 
ostaviju Csernovica, da ga nebi rusi tak 
áirom bili rezstrélali, как su taljani Gőrza.

Stém je vu ovim bojnim vremenu tret- 
jiput doáel rusom vu ruke i как au neái 
moguCni bili dvaput vun zbiti ruse, tak i 
tretjiput nebudo rusi vujem dugó kruljuv&li. 
íz vuneánjih orsagov novine takodjer ne 
tajiju, da Leáiczki ruski general zapoved je 
imái bex svakoga miluvanja naroda s как- 
vim gud orijaákim zgubickom vojuvalí proli 
Csernovica. Sve átuke i avu municiju je tam 
na skupljal i takov ogenj je puáCal na cser- 
novicki most i na tamoáoje naáe dance s 
kojim je za par daqov sve do lundomeuta
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girom retslrélal. Taínoflnji naSí Sacci vu 
strahovitnem ognju, kakvoga smo jofl do 
vesd* od neprijatelja né iroeli, tak su mik- 
noli iz zemlje, как da niti tain nebi bili i 
poleg loga tarn ae je véé vu nikakvo formu 
né bilo moCi braniti. Rusi po ovim atréla- 
nju prék Prulh vode su vdrli.

VeeeíeSi glasi su doSli od severnoga 
Ironta. Pod zapovedjom Linsingen generala 
flereg prestupil je Stocbod zvano vodu. Naée 
Cete pák pri Kiselin obcin napredujeju. Pri 
Stochod vodi trajuCi büki Cetiri ruske bata- 
liune su nádi vlovili. Med Luga i L;pa vo* 
dami pri Lokacy obCini na célim frontu 
vebka bitka se je zapoCela i ovdi su nádi 
nazat pretisnuli ruse i veliki falat zemlje 
mcd Luga i Lipa vodami odzeli i vide sto-i 
tin rusov polovili.

Med Visniovcyk i Prezvolka rusi veC 
céli tijeden vdiraju na naée pozicije i barem 
strahoviínoga zgubiéka imaju, itak niti jeden 
koraCaj su né mogli napré dojti.

Na ruskim frontu, как sami rusi valu- 
jeju, opel su naöi Seregi postali i ruse su 
zaetavili. Englezke i francuzke novine same 
prepoznaju, da rusi né su nem fronta pre- 
drli, samo vu zadnede pozicije su nas pre- 
siMI i dvanajst danov trajuCi bitki né su 
mogli vekdi falat zemlje zadobiti.

Jód pred tedkami i kervavami b.tkami 
stojimo i néje moCi se samo vo tu za ufati, 
da rusi opet posfrélaju muuiciju i da opet 
milljun vojnika zgubiju i poleg toga opet 
elabedi ostanejo. Pri Lucko takodjer zavi- 
nuli su nam liniju, istina da ovdi najgla- 
sovitnedi kanonéri i naj glasovitnede ruske 
Cete vojujeju proti nádim. Vrédni su nádi, 
da je pohvalimo, jerbo veö poldrugi tijeden 
stojiju vu strahovitnem ognju ovdi.

Naá centrum vu Ishodni-Galiciji trdo 
sloji na stari liniji, takodjer na lévőm krilu 
vu Volhyniji gde su rusi od poCelka nekaj 
zadobiti, vu zadojib bitkah nádi su je opet 
nazet stisnuli.

Predi как su rus? vu Csernovic uta- 
zili sve stanovnike takodjer iz okolice pred 
rusima vu segurnede mesto su epravili. Pis- 
ma i vrednede stvari su veC predi odvozili. 
Vu Csernovicu i okolici samo civileké 
etraíe su ostale, kője su pred rusi za vre* 
mena odidle.

íz Bukaresta p:deju, da vjutro su rusi 
dodli vu Zűrén i ob osmi vuri zavzeli su 
Csernovxa. Varad je né vnogo trpel od stré- 
lanja, jerbo rusi samo kolodvora i okolicu 
su bombardérali i vuigali.

Poloíaj je denes veC puno boldi i za 
kratko vréme za nas se bude dobro slodil 
Napr mer juniuda 19 ga rusi dvaput su s 
célom moCjom dodli proti nademo centru- 
mo. Obedva juriSe je Bru9zilov general od- 
redi). Jedno navalivanje na okolici Lipa vo
de pri Lokacynu je Stelo zméSali nade po 
zicíje. Óva cffenziva ravno tak je nazat bila 
bita, как i od ZalodCe na sever i od Lu- 
podno na ishod, gde su nam takodjer nuter 
ételi stisnuti fronta. Na ovim puntu glaso- 
viten 44. domogjanski pedicki regiment, koj 
od piCetka bója na svakim bojnim poliu 
je veC vojuval, devetput je nazat zbil ruse. 
Ovi dva juriéi ravno tak su né bili moguCni 
genuti nam fronta, как i on né, koj veC 
dva tijedne pri Tarnopolo svaki dán s ve 
likim zgubiCkom próba fronta predrti, ili 
pák barem malo iz mesla genuti.

Mnramo i mi prepoznati, p'de j*den 
nemdki majur, da rusi dobro su vojuvali,

bli nesmemo preveC jako se pred lem pre- 
bojati, jerbo vidimo, dá rusi vu ovim boju 
veC treljiput su prék Pruth vode dosli, írli 
elém su né veliki hasén sebi napravili, nam 
pák né velikoga kvara. Csernovic je taki 
odzaja za évarmlinijum bil i pokehdob ruski 
granati su vu varad létali, spametnede je 
bilo vör^da spraznifr, n*g de bi ga bih ru- 
som piMiJi, da g* portid'jn. Monarrh’je Cete 
svojovolno su prék dale Csernovica i zad- 
nje b’tke so samo sbog toga bile, da sta- 
novnifci m;rno moreju oditi i da nebudo 
opet tuliko terpeli, как su perviC, kad su 
se vu ruse za ufali, da je nebudo bantuvali.

Rusom samo onda bi Csernovic bil 
vnogo vréden, ako bi naée Cete tam Cieto 
bili vunidtili. Pikehdob pák nade Cete vu 
drugo liniju su se spravile i tam rusko 
offenz'vu zastavile, moremo se sad i vu 
to za ufali, dn dalje rusi nebudo dodli i 
po vrf menu Csernovica opet n*»zat zadobimo.

T A B O R S K A  P O S T A . Z a  tá b o r a - 
к  и  p o ä tn  y o t  o v i  k u v e r t i  su  n a p is o m , 
t a k o d j e r  i  T A B O R S  K E  K A R T E  i  
s k a tu l j e  fa k o j ih  360 g r a ta  »nov m o é i 
p o s / a t i ae  d o b i ja  k o d  F ia c h e i  F ülŐ p  
( S  t r a n s z  S á n d o r )  k n j i i a r i c i .  C ie n a  t 
k n v e r t — 2 t i l l . — tá b o r a  k a  k a r t a  
— 1 t i l l . — s k a t  n i  Je 2 4  f i l l .

К AJ JE NOVOGA? 

Pésma tuána.
Ve рак si ja zemem 
Vu ruke plajbasa, 
Pidem od 2alostnog, 
Tu2nog svoga srca.

August mesec zvani, 
Kad smo venőuvani, 
Dvajsti devetoga 
Dneva veseloga.

Nesam si mislila,
Niti nej senjala,
Kaj bi me tak velka 
balost dostignula.

Moral je oditi 
Tretjega septembra 
Do svojega mestn, 
TuSnog Belovara.

Kad sam ga sprevajla, 
Nesam se nadjala,
Kaj bi ja prez svojega 
Pareka ostala.

On je meni rekel,
S Bogom 2ena mila!
A s menőm najbude 
JézuS i Marija!

Gda bum ti ja pisai, 
Onda к meni dojdi,J 
Dók sem ti ja bli2e, 
Te me bar pohodi!

Lista sam dobila,
Milo preCitala,
I odma se tu2na
V Belovar dpravljala.

О pol Strtoj vuri
V Belovar sem doSla, 
Z cuga doli stala,
Milo ogledala.

Tam sem ga Cekala 
Pred velkoj kasarni, 
Jel bu odkud doSel 
Parek moj ljubleni ?

Tam sem ga Cekala, 
Kad sem ga zgledala, 
Od velke Salosti 
Skorom dőli pala.

Gda sem na njem vidla 
Tele íjak, puSkicu,
Taki me zazeblo 
Vu Zalostnim srcu.

Z Belovara diSel 
Prvoga oktobra,
Jer on vu Svarm-linju 
Opet itj mora.

DiSel drugiput on 
Та na bojno polje,
V tugi i Salosti 
Stavil srce moje.

Drugoga meseca,
Strtoga deneka,
Dobila sem zadnjiő 
Llstek ja od njega.

A njegvi pajdaSi 
Potli su pisali,
Da su njega rusi 
Tamo pokopali.

Nesam méla nigdar 
Ja ovo miSIjenje,
Da bi Bog rezparil 
Nas dvéjih iivljenje.

Kad sem to pisala, 
Suzice brisala,
Jer si véé nam nigdar 
Pareka videla.

Ve sam tak ostala 
Prez svojega para,
Как ona ftiCica,
Ka v gumi zletava

Naj bu s milim Bogom, 
Moramo trpeti,
Da Bo2ek ljubleni 
Hoóeju tak meti.

Nemrem veő pisati.
Suzne su mi oCi,
Óva pésem sada,
Naj vám bu zadosti.

Dváva-Szenl-Mihály. Sárics Franca.

—  Biskup vu Medjimurju. Как nam
naé redoviti dopisnik naknadno pise, bili ад 
preev. gospodin biékup Dr. Premué D. iz 
Zagrebs pred par danov na pohodu vu Med- 
jimurju Putovanje Presvetioga bilo ciato 
privalne i kromne naravi bez svaké parade 
a bilo je najavleno samo dvem redovnikom 
i (o gospodinu I. Ródi ü iz obCinu Szélén* 
cze, pák gospodinu beliCkomu P. Koéaku, 
? kojimi biékupa rodbinske eveze veéejn. 
Visokoga gosta su 8 poétuvanjem sprevajali 
abad bistriCki, preCsstni M. PeniC, i profesor 
sveuCiliétne Skole zagrebaCke Dr. R Horvat 
Zmoéna su se gospoda odpotila iz kolod
vora grada Csáktornya izraven vu obCinu 
Szelencze na farof, gde su bili z velikom 
ljubavjom primleni od plebanuSa I. Ródi-a, 
a tulikajée i od majke piebanuSove, kakti 
sestre biSkupove iz obcine Perlak. Gospodin 
plebanué obcine Szelence pokezal je preöti- 
manoj gospodi vu prvom redu svoju farnu 
cirkvu z novimi orgulami. Cirkvu su Ródi 
z velikom brigom vu takov red postavili, 
d.i bude ona na vnoga i vnoga let* naz- 
veSCivala példu marlivoga redovn'ka. Du- 
bovna su gospoda irnela prihku videti i 
véivati se — ako i na kratko vreme —  
osobite na glasu gostolubivosti mladoga ple- 
banuéa, как takaj i prirode boéje, koja je 
vu gomjem Med jimurju prav osebujna. Pot- 
lam su se sva gospoda odpelala vu Belicu, 
gde su bila spodobno primlena, a po zvr- 
Senom pohodku su se gosti — как se ufa- 
mo z vugodmm spomenom — povrnula vu 
svoju domovinu.

— Bitka pri Demikovki. Ruske no- 
vine zanemito pideju od demikovske bitke. 
Naprimer Ruskoje Siovo ovak p;£eju:

—  Za navék vu pameli nam bude on 
dan, kad strehovünom krvjom vuuiétiti smo 
Dem kovsko obCinu, koja od Dubno varaöa 
na zapad stoji i koju su magjarske i aust- 
rianske Cete jako deréale. Ruski émehki i 
menjöi étuki svi su na ovu obCinu stréiali. 
Popriliki za osem vur i zadnji Sanci su 9 
poruéeni bili. Po strahovitnem ognju ruski 
peéiCki su s bajonetami na éturmu isii.

Kad su ruski regimenti na nekoji sto 
koraCov bili od Demikovke, na jedenput iz 
sela i od obedvé krilah strahoviten ogenj 
su dobíli iz maéinpuSkih. Na jedno minuto 
postala je Sturma, jerbo céli redi su taki 
doli opali. Mi smo tak mislili, da vu éirom 
rezstrélani obCini néje jeden Clovek 2iv os- 
tal. Kad su rusi porooC dobili, obkolili su 
obCinu i samo tak su bili moguCni vu ob
Cinu vdrti, odkud se je neprijatelj vu jedno 
éumu potegel. Óva obCina néje bila túliké- 
ne ruske krvi vrédna, kuliko se je tam 
preljalo.

— Vu piamnu bude sve. Londonsko
novine piSeju, da antant sad i vu Aíijn 
bude zapoCel ofienzívu.

— Za malo vréme —  PiSeju Times 
novine — cöla okolica vu jednim piamnu 
bude i kam se samo Clovek ogledal bude, 
sve bude vu jednim ognju.

—  Rusi se átimaju. TeSke pametí 
rusi sad tak misliju, da su jako lukavni t 
da эй jako lukavno prepravili veliko offen- 
zivu. PiSeju pák ponovinali, da su naSosol- 
daCko zapovedniCtvo jako v k a n i l i ,  jerbo гиэг 
nekoji tijeden samo s malami Cetami su 
Stnrmali, kője su magjarske i austrianske 
Cete jako lehko nazat zbile. Sad su auetria- 
magjarski soldaCki zapovedniki Cisto m;9lHir 
da su vu naj lépői segurSCini i da rusi ne*
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pioreja njihove poiicije prevuti, m h o  toga 
Toogo aoldacije au vu Talijanaku poalali. 
Kad ae to pripelilo, ooda au ruai odredili 
veliko offenzivu.

Tuliäne lukavnoati za ialiou neraoremo 
mialiti od ruskih zapovedaikor. Nam pak 
bi to dika bila, ako ja iatioa, d t eu ruai 
predi né ufali vdirati na naée pozicije, dok- 
iam emo né vekéi éereg odonud vkrajzeli.

—  Sándor srbski kraljic na frontu.
Nekoji oovinar spominal ae je na Korfu 
otoku Sándor arbskim kraljicora. Rekel pak 
je Sándor pred novinarom, da za kratko 
vréme vu Saloniku bude idei i prosil bude 
Sarrail francuzkoga generala, naj mu do- 
pusti, da on vodi srbskoga Serega s kojim 
vu Srbiu hoCe iti. Otec, Peter kralj takod- 
jer a njim bude idei vu Silón ku i on bu
de prvi, koj opet na arbsku zemlju alapi

Lépő je to, da ae tak batrivi Sándor, 
ali как mi znamo, jako je dalko onu vré
me, kad opet videl bude Srbiju.

— Cilj Ruske offenzive RjeC ruske 
novine piäeju, da ruaka offenziva vide zroka 
ima. Naipredi pomoCi hoCeju taljanom. Так 
misliju rusi, da monarchija preailjena bude 
iz Taljanskoga vun zeti Cete i opet vu Ga- 
liciju poalati. Takodjer i to jim je cilj da 
opet teSCiju Romaniju, koja je zadnjo vré
me akorom Cisto ae preklopiia kcentrainim  
vladarom. Sad ju opet popitati hoCeju, naj 
odprto pové skim hoCe vojuvati. Nazadnje 
рак i na balkanaki poloáaj glediju, da cent- 
ralni viadari nebudo mogli poinoC poslati 
bulgarcom.

— Velika razprava pri caru. Juni
us# dvajsetoga velika razprava bude pri ca- 
ni, na kojoj sam car bude prezed. Na raz- 
pravi nazoCni budo Alexejev, Kuropatkin, 
Ivanov, Dimitriev i Bruazilov kakti ruskoga 
derega vodji, nadalje pak avi geuerali koji 
eu na írontu. Na razpravu pozivnicu au dobili 
nekoji francuzki i englezki generali, koji su 
veC na putu, da za vremena moreju tam 
dojti, gde se sad car zaderíava.

— Offenziva pri Saloniki. Joffre 
francuzke soldaCije vodja, zapoved je роз1а1 
Sarrail generalu, naj na célim aaloniékim 
frontu stupi vu oíTenzivu. Grki au oatavili 
Drama varaSa i ostjjuCem stanovnikom за
т о  za par danov su oatavili strodka. Ser- 
геза takodjer Cisto su spraznili. Veliki glad 
bude nastal vu céli Macedónéi, jerbo an
tant koj je do vezda alanovmke hranll, neée 
vide strodka dati grCkim stanovnikom avrho 
toga, zakaj se grCki kormán neCe s örül
jem proli bulgarcom postaviti i nje na gra- 
nice zastaviti.

Vu Paridn opet je velika uzbunasvrho 
napreduvanjá bulgarcov vu Macedoniji. Так 
misliju francuzi, da bu’garci zavzeti hoCeju 
Dentero i Kavalla morska postaialiSCa, 
takodjer i pred Kavallom stojeCega Thasos 
oloka.

Jod vekda uzbuna je na9tal3 med fran
cuzi, kad je glas pocii, da monarchije voj- 
niCtvu neprestalno vdira proti Valóm za 
koju tak misliju, da za par danov nam bu
de dodla vu ruke.

— Na talijanskim frontu. Rusko 
ofbnzivu nádi slavui Seregi zastavili su, kad 
8U tuliko rusov postrélali, da su a célom 
rezervum né mogli to namestiti. Vu istim . 
ovim vremenu рак I na talijanskim frontu
8 avno napredujeju nádi vojrnki. Svega toga 
fle to da ruska offenziva dpotno je pro 
pala к tomu pak niti tslijanom je né nikaj

1 M Pomoé bile. Neie Cete severe eu od
; Aaiego na jug Monte Siaaemol brege i pre- 
i tirale au iz Monte Caatal gomberto brege 

alpine. Voogo vide je to vrédno, de naSi
> Cmehki dtuki mogli su za peSiéki iti i mogli 
[ au na Monte Lissert bregu atojeCega pan- 
i cer featunga pod silen ogenj zeti. Kam na- 
- di dmehki dtuki dojdeju, odonud talijani 
• moraju pobeCti Nezmerno svakojaCkoga 
, blaga saplieniju nádi vu Taljanskoj zemlji i 
I dán na dán na biljada zarobljenikov po- 
[ eilaju vu monarchiju. Vu veliki borbi jako
> au na hasén zrakoplivci, koji ave napré
> previz'téraju i bombe hiCeju na talijanake 
. festunge. kaaarne, fabrike i kolodvore. Tali- 
{ jani jód podjednoma retiréraju i nigdi ae 
. nemoreju proli nádira odtro proti stavili.

—  Veliki ruski zgubicek. TurCini 
vu tri danov trajuCi bitki atrahovitno au

t zbili ruse na periijanskim hataru. Rusi su 
. vide jezer mrtvih, dluke i municiju oatavili 

turCinom, koji je aad od dana, do dana 
) tiraju dalje proti aevru. Rusi kője obCine 
k moraju oataviti, nej predi je porobiju, stanov- 
: nike pokoleju i onda je vudgeju. Niti deci
> se neamilujeju ruske divje Corde

Rusi au opet nazat retirérali tijam do 
l Erzeruma. kojega turCini nazat budo zado 
. bili, ako i nadalje tak slavno budo vojuvali.
i —  Fertal milljun vojnika su rusi 
i zgubilí. Kad su Nikolaj'eviCove Corde vu
> prvi ofíenzivi obstrle trifertale Gaiicije i za- 

budile su se vu Kárpáté, NikoIajeviCa stém
i au potvarjali, da za badav je dal tulikdnoga 

naroda sfondati. Car se je nad tem tak réz* 
ardil, da je NikoIajeviCa vu Kaukazud poa- 

. lal. Antant novine pak su tak pisaié, da za 

. to je ruski piám za dvajstiCetiri vure propal, 
, jerbo NikolajeviC néje miluval vojsku, neg 

s velikim aldovom je Stel svoj cilj postiCi, 
I tojest Galiciju zadobiti.

Sad je dodel glas, da Bruszilov gene
ral vu dvanajst danov trajuCi ofíenzivi tu
liko naroda je dal pogubiti, da NikolajeviC 
vu ovim poslu ie mali Miska proti jemu. 
Prvi tijeden ferta! milljun ruske vojske je 
krv preljalo. Tuliko sami ruai prepoznaju. 
Vu Pétervaru takodjer эй se presfraSili, kad 
je Bruszilov vu jedni zapovedi tak rekel, 
da par milljun vojnika neraCuna, ako dőli 
opadne. Svrho toga ruski soldaCki minister 

1 durno je idei к caru i opomenul ga je га 
karpatske bitke, kője su jako áaIo9tne büe 
rusom

Síd  takodjer mislimo, как эт о  i íani 
majuSa meseca, da namo se nazadnje mi 
plakäli, как smo se niti onda né.

—  Postaií su rusi vu Volhyniji.
Linsingen general juniuSa 22 ga opet je zbil 
ruse i prék jezero jih je polovil. Ruai su 
prék Styr vode Steli dojti, ali kervavo su 
platiü ovu próba. Pri Kolkiji vide regimen- 
tov su jim Cisto vuniálili. Rusi hitro su 
postali, kad su i nemSke Cete se vu boj 
puslile, kője su na pomoC do91e. Postai je 
dakle nepríiatelj i néje mogel svoj cilj pos
tiCi, da Kowel-Luck liniju predere.

Ako pak ru9i nebudo mogli napredu- 
vati vu Volhyniji proli avojemo gl&vnomu 
cilju tojest proti Vladimir-Volinszky i proti 
Kowelu. onda 9U zabadav alduvali tak pri- 
jadki broj naroda i zabadav Su vu Bukovi- 
ni tulikdne krvi preljali, jerbo doklam cent
ruma nebudo atisnuli nazat, onda na krilah 
nevarno jim bi bilo dalje napreduvati.

Ru9ki narod зато  potlarn bude provi

de!, ds Brusilov general puno globleSe je 
gasil vu ruski krvi, как NikolajeviC nad- 
herceg.

— Bijeju ruse vu Kaukazuéu.
íz KonStántinapoJja pideju: JuniuSa 16-ga 
ruai au takvo prijavo dali, da au opet *av- 
zeli Serpulta i naSe Cete nazat au sbili. To 
néje istina. Pri Kaal-i-Sirinu zbite make Cete, 
kad au bez avakoga reda bejiale proti Ker- 
□ehezitaki, vu Serpulu oatavili au ménjéé 
Cete, da glavni Sereg left vujde dale. Ali 
kad au nádi Seregi blizu doSli i öve Cete 
au pobegle i denea vu Serpulu i okolici niti 
lednoga ruaa néga

T  Bulgarci proti Kovalli nap
redujeju. DoSel je glas, da bulgarci ovo- 
ga meaeca 18-ga sdeaetimi vojnimi abori od 
Ksantija poCeli au napreduvati, da prék 
Neatoa vode dojdeju i zavzemeju Indger 
zvanoga grCkoga featunga. Med Athénom i 
Bulgariji tak dober je poloSaj, da grki do- 
pustili su bulgarcom, da sve grCke festunge 
slobodno zavzemeju Francuzi, da preteCeju 
bulgarce iz Salonlke po ladjah velike Cete 
90 poCeli voziti vu Kavallu.

— Nazat su stisnuli ruske 
corde. Tretji tijeden velike ruske oííen- 
zive avaki dán bolsi poloZaj nastane nam. 
Vu Volhyniji i Galiciji zastavili su ruske 
Corde, trdo ae deriiju naái vu svojih pozi- 
c jdh i na mestah nazat au atisnuli ruse.

Vu Bukovini joS néje mir, joS au veli
ke i kervave bitke, ali tak mialimo, da i 
ovdi tak bude se linija zravnala, как nam 
bude bolje. Veliko odluCno bitku on bude 
zadobil, koj hitreSe bude mogel rezerve vu 

I ogenj spraviti i koj duSe bude imel doata 
municije. Rusi su азто  na fri tijedne ai 

! prepravili doata munxije i sad kad jim 
jmenjkati hoCe, postait au Od toga veC i 
9anie ruske novine piSeju, da гиэка offen- 
ziva predi je morala posta ti, как эй naa 
preobladali.

Brusilov podsiloma bi rad zadobil Ko
vel varaSa, rusko zapovedniClvo pak na 
Lemberg Spekuléra, ali ravno ovdi joS niti 
jeden koraCaj su né mogli napré dojti, к tomu 
pak naái med Lipa i Túrja dan na dan 
napreduieju proti sevru i nemoguCeje rusom, 
da bi do Lemberga mogli dojti.

Zahvalnica.
Svim onim poznancomiprijateljom, 

koji su na sprevodu naáega nezaborav- 
noga sinka priautiii bili i s ovim Cinom 
naSu Zalost olakSali, njim ovim putom 
lépő záhvaíjuiemo Oiebujno pako hvala 
svjm onim rnilosrdnim Zenatn — Ciánom 
III ga reda sv. Frenje — koje au bolest- 
nika atrplivo, Srtvovanjem svojega po
cink», dobrovoljno dvorile — Bog je 
blagosiovi.

Kotor, 22 juniuSa 1916

Та pri morska zemlja__
Ta primorska zemlja sva je kumenata,
Gdé poCiva tölo vnogoga junaka.

Desetog augusta velka sila bila,
Od puäke, ärapnela velka larma bila.
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цt>flBD irsysafi. r*gor gramtv f> »d 
Ü* je  fM fi jw * k  doh mors) parti

Prem inula sí la, eelka iaJost bila.
Ar rt Tiiogi jónak кгт aeqju preljtT*.

Tam so odmah doili Sliri ^aniterci,
Ki so ЫИ njegri najprri doplén

**
Xjegro Шо mrlTO odmah so zdignuli,
Pa so ga к neműim doktorom odnesíi

íJoktorixnemili télo pregledali.
Ш  pregledali, Uki zakopali.

Vnogí jónak siqji pri grobo pajdaía,
Mílcr se sdihaea, sorice zbrisara.

Doktori so laki arkuSa pisali.
Njegroj staroj majki toíen glas poslali.

S Bogom anda dragi japek i mamica!
Japek i mamica, tena i d e iic a !
tí ■ f* * i

Ve poíiram т miru то írnoj zemljici,
Vet ei nebum sloül kroheka deíici.

Nemrem ram pisali nikakroga glasa,
Ar me je zelena traríca obrasla.

Snnéece romeno dalko se mje skrilo,
Creliőe Crleno ere mi se porehlo.

Anda s Bogom deca i toraruSica,
Japek i mamica i sva rodbinica.

Za me se molite mila ma deíica,
To je moja pro§nja i najzadnja rtCka.

P etko v ícs  Jo ie f .

Opomena!
Jeden medjimurski potepuh vu vise 

mesti яе je za mojega sina vun dal i vu j 
moje ime peneze na posud ze). Opominam 
evakoga, da ja  toga daga nebudem prepoznal 
i ako joö negdi bude io probal, prosim ga 
odmah ob£>nskomu poglavarstvu ili ianda- 
rom prék dali.

Antonovics József
bf71_1 C'áklornya.

G A B O N A  Á R A K /C IE N A  Z lT K A

M É T ER M Á Z8A  1 M ET ER CEN T  К

B ú z a ................... Pöenica................ ?  36.50
Rozs ! ! ! ! ! ! .  Hr2 . f f ! ‘ f : . 30 —
Arpa . 1 .JeCmen.......................29.—
Z a b .................Z o b .......................28 —
Kukorica uj . . . Kuruza euha. . . 29.—
Fehér bab uj . . Grah beli..4 0 —
Sárga bab . . . .  Grah Suti..40.—
Vegyee bab . . . Grah zmeöen. . . 40.—
Kendermag. . . . Konopljeno seme 50.—
Lenmag........... L e n .......................50 —
Tökmag.....KoSCice.......................110 —
Bükköny .Grahorka..................... 32.—
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