XXXIII. évfolyam.
A lap szellemi részére vonatto tó minden közlemény a szerkwztöség nejére küldendő.
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M in d e n ü t t h e l y t á l l u n k .
Két esztendő m ull ei azóta, hogy kitört
az az irtózatos tűzvész, amely még most is
dühöng. Két hosszú esztendő óta élik át,
sinylik meg éa viszik véghez Európa népei
a legnagyobbat, a legnehezebbel és a legfájdalmasabbat, ami embereknek valaha ősztályrészül jutott. Amikor az első lángok felcsaptak, még képtelenek voltunk a szörnyűséget egész nagyságában felfogni, csak anynyit tudtunk, hogy határtalan és vigasztalan;
de azért mégsem hitte volna senkisem, hogy
Európa éppen legkiválóbb népeinek egymássál való mérkőzése soká tarthatna. Még azok is, kik titokban megalkották a technikai
csodákat, melyekkel az ellenséget biztosan
legyürni reméiték, tévedtek találmányaik és
munkájuk hatásában. Egyről azonban erősen meg voltak győződve: soká a háború
nem tarthat. Ha egyszer kölcsönösen szabadjukra eresztik a borzalmasságokat, ha
feltárul a pokol, melyet egyik a másik ré*zére titokban előkészített, akkor boszotfeányos gyorsasággal kell beállani a döntésnek.
Tudjuk ma már, hogy még kiváló szakférfiák, katonák is, kiknek a két téli háborút
előkészíteni és végrehajtani kellett, azt hit
ték, hogy a háborúnak még az első té! beállta előtt véget kell érnie, mert egyik fél
sem lehet képes ily rengeteg tömegekkel
egy téli háborút elviselni. Ugyanazok a férfiák, akik ilyen cselekményt elméletben ke
resztülvihetetlennek tartottak, közvetlenül

MARGITAI JÓZSEF.

utána maguk vitték ast véghez. A várakozásoknak és aggodalmaknak ilyetén méghazudtolása, a front előtti és a front mögötti
folyton váltakozó, váratlan feladatoknak ujból meg újból való felbukkanása, párosulva
a ipinden természeti és íaji erőt leküzdő
intelligencia csodáival, jellemzik ezt a háborút.
Künn süt a Nap, a fák teljes pompájukban díszlenek, a termés megérett és ledél alá kerül. A természetnek az emberek
haláltosztó összecsapása csuk annyi, mint
vihar a pohárban. A természetnek nincs
része a dühöngésben és erőinek és gyógyító
szereinek kimerfthaieo bőségével játszva
heggeszti be azt a néhány karcot, amit az
emberek pusztító dühössége és pusztífási
művészete a főid felületén ejt. Szokva van
ahhoz a természet, hogy milliónyi élet pusztulásából milliárdnyi életet csíráztasson ki.
Egyesek sorsával nem törődik, minden embéri lényeg idegen előtte, sokkal idegenebb,
mint nekünk a természet. Rendjét soha és
seholsem tudjuk komolyan megbolygatni, de
ő maga sem állítja nekünk helyre a rendet.
Amit mi emberek ebben a háborúban elvesztétiünk és siratunk, semmiféle béke azt viszszs nem hozhatja.
Mindazonáltal bizalmunkat egy pillanalra sem szabad elveszítenünk és erőkiíejlésben lankadnunk, mert összetartásunkkal
meg kell mutatni az ellenségnek, hogy minden reménye megtör azon az áldozatkészségünkön, amelyre csak igazának tudatában
levő nép képes. Minél szívósabban és erő

Kiadó éi l a É h S n «

S T RAUSZ 8ÁNDOR _______
teljesebben hiúsítjuk meg ellenségeink kiéheztetési terveit, annál hamarabb jutunk el
íeiszabadulásunk napjához.
y^ogy katonailag felvehetjük a küzdelnagyszámú ellenségeinkkel, anélkül, hogy
legyőzhetnének, hogy néhány határkő megszerzése muszka testek hekalombáit követeli, — tudják azt azok is, kik eleinte a s i
hítlék> hogy gö2henger módjára gurulhatnak
végig földünkön. Bármi nehéz is legyen a
küzdelem, a döntő pillanatban mi iráuyüjuk
d doniéit. Hadseregeink ereje nem lankad,
most még C8ak azt ke„ bebizonyítanunk,
hogy a nép Í8 képes az ellenség fenyegető
öklét magAtól elhárítani és összezúzni. Két
esztendei háború után az Anglia parancenoksága alatt álló Országoknak győzelmüket
a legaljasabb hadviselési módhoz kell keresniök: asszonyok, gyermekek és betegek
ецеп harcolnak és* az éhséget szerződtetik
álszenteskedő szövetségük segítőtársául De
ezl a frontol sem törhetik át, ha mindanynyjaD hűségesen teljesítjük kötelességünket
é8 a terheket és nélkülözéseket egyformán
09Zfjuk meg egymás között ' ~
Inkább, mint valaha, szükséges most a
morális erő és miként a háború alatt való
néphadsereget teremtettünk, úgy ittbon a ‘font mögött is zavartalan egyetértés
a^ P lán gazdasági védŐ9t»reget kell szerver
nunk
így meggyőződlethetjük ellenségeinket
nemtelen támadásuk kilátástalanságáról és
talán mégis csak rá fognak térni a józan

cimü novelláit s rögtön megismeri és rajongói tá- hánykolódik ágyában, talán a Zalesczikv hídfőnél
n a g y e m b e r e k r ő l , borába áii.
van álm áb an ..
•
°J
Л »Nyugat« legutóbbi száma: Egy szív haA túlsó sarkon Podesa alszik atellierjében.
K e rtŐ S Z I s t v á n .
lála cimü versét hozza, ebben annyi a szív és a Harctéri rajzoló és egész nap rajzol, fest, váziatolélek, hogy tízszer is elolvastam; de lehet, hogy kát készít. A hold besüt az ablakon és rávilágít
Irta: L u k ác s L ajo s.
még egy párszor hozzámenekülők, ha emberi ко- az én skizzemre.
Kertész. - Mily szépen, lágyan hangzik ez
érnek'
Nini- milyen ismerés az az a r c ! Mintha már
a név. Kiejtésére szinte érezzük a gondosan ápolt
És ez az ember ott fekszik most matracok lá u <*m volna ’ alahol f . . . C s a k u ^ a n l.. . Hision f..
kerti virágok ózondús illatát. — Mily szép, mily között a kórházban! Olt volt Tolmeinnél, Görznél Ejnye, no I . . . Az én Tolnék I • •
n“ « ’ AI,°*finom vonatkozás is van a virág és u kertész kő- és az olasz-front minden elképzelhető részén és
• • • Szemea? körül ráncok, szemem ism in ih i
Zölt. . . Azt mondják, aki a virágot szereti, az parancsnoksága alatt álló ágyúi a legderekabb ^ B^ J ^ lpedlgEIe!*“ i|®5 ragyogótt
A váll
nem lehet rossz ember. Igaz, aki a virágok finom munkát végezték.
meggörnyedt
Eh hagyjuk I . . . Megfontolok,
formáin elmereng; megcsodálja a nemes ornamenGránát csapott le közelében, szele megbéní- . Agyam felett egy angyal
Gyönyörű nő*
tikát, melyek a virágok kontúrjait adják; ólvesni tóttá végtagjait és elvette beszélőképességét.
fej. Madonna. . . Kezeit összekulcsolja és mintha
tudja a rózsa finom, a gyöngyvirág andalító illaA mi gránátjaink valamelyike visszaadhatta imádkozna . . . Az én fényképem . . . Megjárta vetát: az subtilis lelkületénól fogva igaz ember.
volna a kölcsönt D’ Annunziónak !
l0m a h a rc te re t... Mindig a szivem fölött hordJobb nevet nem is választhatott volna maFogat-fogért I . . .
S L ÍS Í
^
gának. Minden szép, nemes, értékes tulajdonság
A szoba sarkában fekszik, én szintén a saKutvaueatást hallok еят hatalmas kutva roS a n ? 8üI b?hDe, é I V ÍgaZ| етЬеГек6?
tud rok{baD J ele aí emben - Spanyolfallal vari elkü- han f^ émy ngekem . \. a lk a m b a harap ,. Iszonyú
rajongam, mintha testvére volna, vagy fia lenne. |önítve ágya, hogy ne zavarjuk. Ágya előtt kis fájdalom . . . j a j . . . j a j ! . . . Mi b ánt? Felébredek.
Kommentárt nem fűzök nevéhez. Minek? asztalka, felette kis viilanylámpa és írói vére még _ Mégis elaludtam. — Kertész jóságos arcát IáMinden kultúrember ismeri írásmüvészetét, amely most sem nyugszik, egész éjjel dolgozik egy gyö- lom magam eJött.
oly klasszikus a maga nemes egyszerűségében és nyörti színdarabon.
_ Mi . . i . . i . . bá . . . n . . t . . . ? — újból
oly maradandó, mintha márványtáblákba volna
Hallgatom, amint az éj csendjében serceg kérdi, dadogva nehezen . . .
vésve minden mondata.
lázasan dolgozó tolla, de szeretnék egy pillanatra
— Rossz álmom volt kadett úr I
Nem a Mának ír, hanem a holnapnak. — is föléje hajolni, hogy csak egy sort ie olvassak
A fiúk is már ébredeznek, reggel van. — A
A »Nyugat« ifjú gárdájában harcol azok között abból, amit a jövőnek ír; de nem merem megza- »wärterek« már hozzák is a reggeli kávét. Kertész
•kik a magyar irodalmat az egész világgal elis- várni, pedig szeretném elsőnek elolvasni remek- elégedetlen. A csésze piszkos, a kanál is; de a
mertették. — Ignotus, Ady Endre, Fenyő Miksa, művét.
wärtert mégsem szidja meg. — Bárcsak itt lenne
Ambrúe Zoltán, Babits Mihály, Móricz Zsigmond,
Én sem tudok aludni. Messziről vonatfütlyöt már a Jakab, akkor nem történne meg ilyesmi,
Osvát Ernő, Schöpflin Aladár — méltó keret hozzá, hoz a szél Az utcán elfojtott női k a c a j...
mondja, nehezen akadozva, legújabb, meglepő beAki nem ismeri, olvassa el a »Nyugat« vaGál doktort — szegényt, őt is megnémította szédtudományával.
■amelyik számában megjelent: Gerle m adár?, az a gránát — integet: hallom-e? Visszaintek: hallom.
Nem is kérdezzük, ki a Jakab, mái is elErdekes újság húsvéti számában megjelent: A kutya
Mellettem, a másik oldalon, Weisz hadapród, mondja az 6 utolérhetetlen humorával.
N agy
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áss útjára, mely Európát meg lógja kímélni
attól, hogy a háború harmadik évfordulóját
érje meg.
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A ? ьл 8r ° 8 aP * következö legfelsőbb
kéziratot közli.
Kedves gróf T*sza. Második évforduló
;« t érjük el агоп napoknak amelyekbeu ellenaége.nk eogeszte heteden érzülete^ harcra
kényszerűéit bennünket. Mélyen fájlalom,
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az Úristen kegyelme és igazságossága nem
fogja főiünk a győzelmet megtagadni, —
szükségét érzem, hogy ezen komoly, de re
ményteljes emléknapokban kifejezésre juthogy büszke örömmel föli el a nemже( 8oha nem lankadó bazafiap áld0Z8tkéezSége és hogy hálás szívvel elismerem a végleges sikert biztosító elszánt magatartást,
^ egbj2om ()ntt
ezt nevemben kőztudomá^ra juttassa.
Kelt в$С8Ьеп ygyg julius 31-én

Ferenc Józsel,
István.

Eljegyzés, Lovas* Gyula nlsólendvai
air. járásbiró julius dO án jegyezte el e l k 
tornyán Hajas József szálloda tulajdonos
leányát, Etelkát.
— Tanügyi kínevezéeek é t ithelyezósek. A vallás- és közoktatásügyi miniszter
Csapó Alinka oki. tanítónőt a drávavásárhelyi, Danitz Sándor ok), tanítót a zrinvifalvai, Szabó Eszter oki. tanítót a stridóvári
áll. el. iskolához kinevezte s ennek kapcsán
Heim Mária kiskunmajsai rk. el. isk. tanítónet a drávaszenliváni, Hellebrandt Ferencné
igk tanItónöt ,
reme(ej K, r a * Irén 8,ridövári 41l
«ónö. az albérlő, Mcnde. Zsigmond dráv ‘

vegye! éa á r v á i Ja v á ra le ze
BadaegéljeaőH
ivatal lá p én ,- felad benepusz
u K é p v ise lő i Az.iváni áll. iák. tanítóndl a

,
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hon is azon lelkesült kötelesaégérzetet tanúB a jb a n v o lt
ты »
ígh
altja a nemzet, amely egyedül méltó a mai
Sürgette a segélyt,п ул,
m i ™,
jéa ügy
nagy, komoly iddkhöz; a győzelem kivivé
S K J S ?
Ií f í n í v 't S
L T Í V
aára irányuló egyetlen nagy elhatározáaban
,,d ^ én l0ftenf nagy részvét mellett. Elegyesülve férfias elazánlaággal hoz meg a
K ön yörgő
s t a v i v a i E lv itte magibot hunytár
dicsőséges éa állandó béke kiküldésére szűk s°"* /a“
*
D
Jc!
aégea minden áldozatot#a haza javára; а
.
S
X
láPy
mint öccse Kálszükséges rendszabályok helyes megértésével
man, továobá az 099zes rokonság nevében
elviseli a gazdasági életnek a háború igéa *Jóe barátok
örült is Nikita,
fájdalomtól megtört szívvel tudatja forrón
nyelte korlátozásait és meghiúsítja ellensé™Ш? Я**к’
szeretett férjnek, testvér-, vő- és sógornak
veinknek
rendsze- M
Sesélyt
NikitAn*k
M e g m e n t e tt é k n ek i
Cira Sándor
drávndiósi
körjegyzőnek
1916
geineneK aа békés
оекез lakosság
id«ossag létének
íe.enea renasze
o a t m á r n e m i a h o z ta k . Ha n e m i s a s z ő r é t .
0 .
,A ..
0 < l
rés veszélyeztetésére irányuló gonosz szánau8- “ó 2 án dé után 8 órakor, életének
dékait.
A fu r fa n g o s a n g o l
öröm e azonban
Szivem alvai együttérzéssel osztja meg £,/brdu,í c,ak ШвNem soki'g tartoU
ben hosszas szenvedés után, Drávadióson
minden egyes hívemnek olyan állhatatos
sö[! 'ént *yá.8Z09 eJ b“ 7 ‘41L“ ' e í J » ™ « *
lT
aí^
vV
lelkierővel viseli gondjait, a gyászt a* ele*
-»o»..- - v«--«. földi.m aradványát folyó hó 4-én délután 5
Beitekért, a harcban álló szerelteik miatti A
kastyaafrancia
Mostan ütött csak и
órakor
aggodalmat, az áldásos munka megzavarását, s*J”iUa bar*t/kt’
*"*•
a< összes életviszonyok érzékeny sulyosbonkaL ikl
bitit'slritjá d e huliny. «ueztus
dását, — de a mögöttünk lévő két hadiév
vai feleli!
lélekemelő tapasztalataira támaszkodva tel- 0ros* «tyuakának
Hiába N ik ita
— Kinevezés. A földművelésügyi m.
jea bizalommal nézek a laesankint kialakuló A
TZe**ik °[daJ át.
A.kl k6a?n ébr??x им,
kir- miniszter Hábel Kálmán állatorvos gyaJövőbe, abban a boldogtlö tudatban, hogy de- Éa J eBni nem blrl
itA v6d6rbe téved
rék nemzetem valóban megérdemli a diadalt, j
s,ivAn
És a hívőnek azon reményével, hogyj
J‘-----* dór főorvos a Csáktornyái községi szegény— -- ■- ............
— ------------------—--------- mmm házban annak idején általa gyógykezelt be— A Jakab az én tiszti legényem volt. — mában lökrészegen. Kénytelen voltam a hátizsákot tegek ö n kén tes ad o m án yaib ó l dr. Viola VilNehézkes, talán buta székely gyerek, valamikor
civilben Erdélyben bótos volt Babonásan ragaszkodtam hozzá és nyugtalanság fogott el, ha nem
▼olt közelemben. — Rekvirálási tehetsége csodás
volt, ha véletlenül hangosan gondolkoztam és azt
az óhajomat fejeztem ki, hogy meleg vizet szeret?ík,A°í? fn;<>®ako(lhaS8am’ már ,is 8Ba.,adt ® *e8közelebbi faluba és szerzett meleg vizet Jakab,
Igaz, mire a fedezékembe hozta, már hideg volt;
de — megszerezte!

felcsatolni ős úgy indultunk vissza az állásba.
m 0s községi orvos u tján 2 5 0 К 7 0 f t iutPittoresk látvány lehetett elől a tiszt cak- tatott a csák tn rn v ai kó rh ázain n ia v á ra mekumpakkal és utána a puccer, habár bizonytalan i x t
baaJknotM nviiirdnftia
léptekkel, szivarozva egy szál bottal a kezében ! . . .
ez .u lon 18 h á ,á s ko3ZOnetét n yilv á n ítja
Mindamellett nagyon szerettem Jakabot, ha a községi elö ljáró ság.
egyszerűen Kertész úrnak is szólított és ha a fe— Kitüntetés. K ovácsevics Arnold a
dezéket ki akarta söpörni, egész egyszerűen kikér- 3 0 7 . honvéd gyalo gezred hős zászlósa a
getett engem. Menjen ki innen az önkéntes úr, Ь ягг* 1£гоп bifoitatt lovábonvüáooóri я Ьяр
most söpörni akarok . .. Amikor a gránátszele h ar^ ztéren k ifejtett le v ék en y sé g e ér a harföldhöz vágott, Jakab nem volt mellettem, utóiért та<^ к n agy ezüst érem m el lett kitüntetve.

Ha kukoricát akartam enni, hozott egy egész a fátum, nemhiába ragaszkodtam hozzá baboná— HÖ8Í halál. Az egyik csáktornyaikatonai kórháznak tiszti halottja volt. A múlt
kosárral, sültet és főttet, hogy mindegyikből legyen, san ---Egyszer Klagenfurtban jártam, Jakab vitte a
Bárcsak itt lenne már a Ja k a b !
héten Hajnik Pál, honvédhuszát főhadnagy,
hátizsákomat. Egyszerre csak eltűnt mellőlem —
Ilyen aranyos ember Kertész k ad ét !
a Signum L au d is tulajdonosa, katonai szolsok^ez^redeaek^alÜbornaBvok^ült^k* Ш КЦ^пПADtoe^«nmgyfljteményem részére aláírását gálatinak teljesítése közben Csáktornyán,
lantok meg az egyik asztalnál? Jakabot, nagy
mbe°'У8°** ^ * 3°Г°ка‘ ‘Г‘а a”" rÖvid 8zenvedés u,án- sulVos ebeiben megszeges cipőiben, hátizsákkal, hegymászáshoz szűk- K
, .
halt. Julius 29 én d. e. 10 órakor temették
ságes bottal a kezében és a legnagyobb flegmával eimogoivo„t*m „ a tal.^ arál0m’ Ugy e át0<1, hogI el. Hajnik Pál unokája volt Hajnik Pálnak
én “ ‘fagyiadat hozattad magamnak *
A
Ltikár
.
ugyancsak mosolyoghatott
demokratikus képen hogy a tiszt ár a szolgájával
egy asztalnál fagylaltoztk.
Amint végzett a fagylaltjával, felkel és indul
klfe,é u . . . . K0
...
— Hová mész Jakab? — kérdem.

ho*y nem ®?8k akko5 fo8ok Reid emlékezni, ha
a tát- П ^ Т у Г о ^
ТгГ
ny08 « [ ^ p a j t á s r a , testvérre’ apámra emlékezbelek 4g ha eljotok
hogy’ unokáimat a térdeimen lovagoltatbalom, elmesélem nekik, hogy
egyszer volt, hol nem volt — egy Kertész bácsi,
aki sokat szenvedett azért, mert az emberek rósz-

két kis gyermeke és előkelő rokonság gyá8Z0'ja NyUg° dÍék békébe" '
— Tfil * ™ré*ztelepen. Augusztus 1 en
éjfél után egy óra körül tűzoltói vészkurtok
rémes hangjai verték lel legmélyebb álmukbői városunk lakosságál. Ugyanis a Hazai
fatermelő r t rsáktornvai fürészkezelőséné-

Jó órát vártam rá, nem jött, nekiindulok,
hogy megkeressem. Meg is találtam az egyik kocs-

-------------

díszes egyemeletes épülete forgott komoly
tűzveszedelemben. Pörögi György vnsuti őr

— Mindjárt jövök önkéntes úr. — Vagy ön- szak, komiszak és önzők és nem tartják be Isten.
.
.
. .. ^ ,
лИа^оЛЬяп
kéntes úrnak, vagy Kertész úrnak szólított. Soha- nek ama szent igéjét, hogy szeresd felebarátodat, n e„ a fa n ff^K^PzŐ*tntezet szomszédsagöD
aem mondta, hogy kadét úr.
mint tenm agadat. . . .
’ épült — iroda és vendégszobából szolgáló

Csáktornya, 1916. augusztus 6.
fette észre elsőnek a veszedelmet, aki a
bála elhelyezett tűzoltói vészkürltel nyom
ban felriasztotta a várost. Csakhamar meg
jelentek a vész helyén kocsifecskendőjükkel
a már csak néhány tagot számláló ónk. tű*
aoltók az újabb időben rendszeresen gya
korlatozó s elméleti oktatásban is részesülő
diák-tűzoltókkal s Polesinszky Emil képesí
tett tűzoltótiszt vezetésével hozzáláttak az
oltáshoz. Az épület padlásán kitöri tűz meg
fékezése céljából — a fölöslegesnek bizo
nyult butormentésse! kapcsolatban — a be
tört padláaajtón keresztül megkezdődött a
tűznek oltása, mely a padláson felhalmozott
tűzveszélyes áruk meggyulása folytán mind
nagyobb mérveket kezdett ölteni. Azonban
az időközben szintén megérkezett hadtáp
parancsnokság katona-tűzoltóságának segít
ségével, 2 fecskendőből bőséges vizzel elá
rasztva az égő objektumokat, mégis sikerült
a tűz lokalizálása, a tetőtűz szobatűzzé fej
lődésének megakadályozása és teljes elfoj
tása. A tűz támadásának okául a helyszínén
eljárt bizoitsá, a padlás űrben szerelt villa
mos vezeték rövid zárlatát állapította meg.
A szélcsendes idő igen kedvezően befolyá
solta a tűz megfékezhetését. A kár a tető
zetben és a padláson felhalmozott árukész
letekben mintegy 50.000 K, mely azonban
biztosítás révén meg fog térülni A közön
ség nagy tömege gyönyörködött a rémszép
látványban, a fárasztó oltási munkálatokban
azonban csak nagyon kevesen vettek részt,
pedig a vízszerzési kút és az égő tető közti
140 lépésnyi távolságban fektetett s a ma
gasba felhúzott 2 nyomótömlőnek óriási su/ya s a tömlő vezetékeknek az előreha tolás-,
nál szükséges vonszolása, a minden szakér
telem nélküli jóindulatú, nagyobbszámú em
beri segítséget föltétlenül megkívánta volna.
A csekélyszámú, agyonfáradt tűzoltóság csak
reggeli 5 órakor hagyhatta el dicséretreméttó
kitartással végzett munkájának 6z nhelyét.
Említésreméltó körülményként jegyezzük fel,
hogy Csáktornyán ez a tűzeset volt az első,
emeletes épület padlás-iűze s első eset volt,
hogy a gépezetes tolólétra alkalm azása is
szükségessé vált.
— Halál helyett — hadi fogság. A leg
újabb offenzivából kifolyólag hire terjedt a
városban, hogy Janda Károly nagykanizsai
postafőtiszt, mint tartalékos főhadnagy a
‘'harctéren elesett. Jandát Csáktornyán is so
kan megsiratlák, mert Jandának Csáktornyán
is sok jó barátja van még abból az időből,
amikor a Csáktornyái posta hivatalnoka volt
A halálozásról nem hivatalosan értesültek,
hanem annak alapján terjedt el a hősi ha
lál hire, hogy egyesek Jandát elesni látták.
Erre a híresztelésre azonban rácáfolt maga
Janda Károly, aki julius 12 iki kelettel arról
értesíti a hozzátartozókat, hogy junius 28-án
mint sebesült az oroszok fogságába esett s
jelenleg a saratowi 120. számú katonai kór
házban ápolják.
— Halálozás. Mint részvéttel értesülünk,
Hutsek Imre ny. kir. s. tanfelügyelő 66 éves
korában elhunyt. Az elhunyt kir. tanfelügyelő
tavaly ment nyugalomba betegsége miatt.
—

Fogászati

működés

Csáktornyán.

Heitzler Adolf úr, ki Varazsdon 6 évig dr.
Glasgall fogorvosnál a fogászati rendelést
vezette, mint értesülünk, működését ezentúl
dr. Viola Vilmos fogműtermében Csáktornyán
folytatni fogja.
— Rendkívüli megyegyülés. Zalavármegye törvényhatósága augusztus 8 án d. e.

»MURAKÖZ«

32. szám.

10 órakor rendkívüli közgyűlést lart. A gyű Ázsiában, aki bizony szeretett volna a talál
lés egyedüli tárgya az őrlési vám nagyságá kozáson részt venni, de öt az orosz fogság
nak megállapítása.
nehéz bilincsei Ázsiához láncolják. Erről ta
— Adakozás. Hoffmann J nőné úrnő núskodik Körös Imre Komárom vármegyei
Muraszentmártoiiból a Hadsegéiy?ö céljaira szentpéteri tanító szlvreható levele, melyet
20 korooát küldött az izr. Nöegyl* tnek. Fo májns 6-iki keltezéssel a turkesztáni Kogadja nemes adományáért ez utón is hálás kandból a tanítóképző-intézet igazgatójából
intézett. A levél következőleg hangzik: »Ked
köezönetünket. Az elnökség
— Porcinkula. A Csáktornyái szent Fe ves Igasgató Gr! Ez év julius 10-én lenne
renciek zárdájában szokatlan részvéttel folyt 20 éves találkozónk kedves Alma Materünk
le az idei porciokulai búcsú augusztus el ben. Éo többek közt Grau Géza, Matskásay
sején és másodlkán. A fárabeli hívők szá Zoltán, Bencsák Rikárddal végeztem. Én is
mát sokszorosan felülmúlták a Murán túlról nagyon szeretnék az összejövetelen résztjött göcsejiek é9 vendek, úgy hogy körülbe venni, de ez aligha lesz lehetséges, mert
lül ötezerre rúgott azoknak az ájtatos hívők nagyon valószínűtlen, bogy arra otthon le
nek a száma, akik a zárdában gyóntak és hessünk. Kérem tehát Igazgató Örst, szíves
áldoztak Évek óta nem volt ily fényes bú kedjék üdvözletemet kartársaim elölt tolmá
csú Csáktornyán. Mintha a százados évfor csolni. Isten áldását kérve az intézetre, drága
duló hozta volna össze ily tekintélyes szám Hazánkra s nemzetünkre, szívélyes üdvözlet
ban a hívőket, hogy ezeken a Dapokon tel tel vagyok kiváló tiszteletlel Kőrös Imre,
jes búcsút nyerjenek. Mert ép az idén volt tanító, hadifogoly«. A megható sorokat nyil
hétszáz éve annak, hogy Assissi szent Fe vánosságra hozzuk, mert ehez hasonló levél
renc III. Honoriue pápától engedélyt nyert, kevés tródolt messze Ázsiában; másrészt,
hogy Assissiben Porcinkula napján teljes hogy vegyék tudomásúl társai ezen az utón
búcsút osztogathasson az ájfatos hívőknek. Körös Imre fájdalmát, melyet abból kifolyó
A m agyarajkú népre való tekinteffel magyar lag érez, hogy a találkozásokra tett fogadal
szent beszéd is volt a búcsú alkalmával. mat ezúttal nem tarthatta be. A kedves le
Első napon Ehrenreich Nándor damásai plé vél julius 29 én érkezett Csáktornyára.
— Hantke Emil nem esett el. Múltkor
bános, másod napján Varga Wolfgang Csák
tornyái hítlanár prédikált s vigasztalta és írtuk, hogy Hantke Em i pénzügyigazgalósági
bátorította a megjelent hívőket a mostani titkár elesett. Most arról értesülünk, hogy
Hantke Emil nem esett el, hanem junius
háborús idők nehéz napjaiban
— Á lta lá n o s áldozás. A béke utáni 8-án orosz fogságba került.
— Sertiskivíteli tilalom. Miután Zalavágy ismét megszólaltatta a római pápát
Ezúttal az ártatlan kis gyermekeket állította vármegyében a sertésorbánc fellépett, innen
sorompóba, hogy megtisztult leikökkel szán Ausztriába sertéseket kivinni nem szabad.
janak az Egek Urához s buzgó imájukkal Egyébiránt a Csáktornyái járásban fellépett
könyörögjék ki az általánosan óhajtott bé sertésvész miatt is tilos a kivitel Ausztriába.
két. Ez okból a szent Atya elrendelte, hogy Csáktornyán a sertésbetegségek miatt a ser
julius 30 án a világ összes katolikus gyer tésvásárok be vannak szüntetve.
mekei gyónjanak és áldozzanak meg. A Csák
— Köszönetnyilvánítás. Székely Ferenc
tornyái tárában is megvolt ez az általános úr a helybeli katonai tartalékkórbázak élel
áldozás. A Csáktornyái szent Ferenciek mezési vállalkozója 2240 К-t és Bolarits N.
templomában 800 gyermek járult az Ur murasiklósi plébános 30 К-t adományoztak
színe elé és csatlakozott a milliókhoz, akik a Vörös Kereszt Csáktornyái fiókegyiete ja 
ezen a napon buzgó imában esedeztek a vára, melyért köszönetét nyilvánítja: az el
Mindenhatóhoz, hogy vessen véget a gyilkos nökség.
és pusztító háborúnak s árassza a béke ál
— Á llan d ó mozi. A Rákóczi-utcai ál
dásos sugarait sokat szenvedett Hazánkra is. landó mozgó színház mai előadásainak mű
— Életjel 23 hónap után. Ismét bizony sora: Hadi híradó (délkeleti harctér); A kö
ság amellett, hogy nem kell kétségbeesni, telesség rabszolgái (dráma 4 felv.); Móric, a
ha a harctérről sokáig hírt nem kapunk. csodamajom (bohózat 3 felv.). — Az ópium
Erről tanúskodik a levelező lap, melyen a sátán jön!
— Népesedési statisztika. S z ü l e t t e k :
svédországi Östergötlandbói Stiernorp köz
ségből Ellen Douglas grófnő juhus 18-iki Antonovics Antal, Pálinkás Béla, Jurinecz
kelettel sajáikezüieg értesíti Dervarics Viktó Ferenc, Szabol Márton, Martincsevics A l Ioriát Csáktornyán, hogy Károly fiával egy nia, Marton György, Lukofnák Mária, Sóla
svéd nővér május 2 án Oroszországban az Péter. Horváth János. — M e g h a lta k : BrezAswarna kontori nevű katonai kórházban nicsár József (20 é), Kipke József (20 é),
beszélt. A levél szerint Dervaricsnak jó dolga Gaál Ferenc (33 é), Megla Gusztáv (37 é),
van és szívélyesen üdvözli édesanyját. A Özv. Сэеке Imréné (68 é), özv. Novák Jógrófnő utján az anya arról is értesül, hogy zsefné (56 é), Horváth György (63 é), Belosebesült fiát dr. Zak Emil és dr. Taussig vics Elek (22 é), Kozják Ferenc (20 é). PinRikárd osztrák orvosok ápolják. Az értesi tá C 9 Rókus (77 é), Miri Lénárd (68 é), Szelttéeen fölül a grófnő a levelek közvetítésére mann Gyula (40 é), özv. Tóth Imréné (64 é),
Fiiszár János (76 é) Balog Istvánná (48 é),
is vállalkozik.
— Tanítók 20 éves találkozója 22 Sánta György (30 é), Horváth Árpád (68 é),
negyedéves növendék — akik a csákto.nyai özv. Sliga Andrásné (74 é), Novák Pál (19 é)
tanítóképző intézetben 1896 ban képesítő — H á z a s s á g o t k ö t ö tte k : Kimer Adal
vizsgálatot tettek — szokás szerint fogadal bert — Kiss Ilona; Szabó Ferenc — Sosmat tett, hogy 10 évenként találkozni fog tarics Fáni.
nak Csáktornyán. Az első találkozáson 11
iskolatárs jelent meg. Az idén lett volna a
Szerkesztői üzenet.
találkozás második terminusa; erről a talál
Egy
senki.
Közöljük némi átalakításokkal, abban
kozóról azonban, bizonyára a háború miatt, a reményben, hogy nevét
velünk tudatni fogja, mert közle
az itthon maradtak megfeledkeztek. De eszé ményeink szerzőit tudnunk kell I
be jutott a találkozó egyvalakinek messze

M i n je vn Tripolisu zbil taljane.
Rusi nemreju niti nase, niti pák nemske serege preobladati. - Tálján
nemre naprei iti. - Yu Francuzkoj se nemska vojska dobro drzi. - Yeliki englezki zgubicki. - Englezi, pak francuzi proti nemskoj, pod vodom plivajucoj ladji. - Turcinski seregi vu Karpatih. - Novi glasi za
mir. - Osemnajst jezer zarobljenih rusov.
se je proSli tijeden poCeia velika navala za meátriju, za gospodarstvo i za drugo kajzjedinjenib francuzkih i englezkih vojskah Cesa potrebujuCe stvari preva2eju vu Ameproti nemed na 40 kilornelrov dug!m trontu. riku a iz Amerike vu NemSku. Jedna velika
(И. j . ) Nikakve velike premenjbe nisu Neprijatelji su ovdi viäe kak 200 jezer voj- takva ladja je vu Ameriku sreCno do$!a.
bile ua bojnom polju vu proSli tijeden niti nikov podlali vu ogenj. Tu su Steli neprija Vezda si je kajCesa naklala, pak ide pod
od naSe strani, niti pak od strani naäih telji nemSke Serege vuniStiti, ali nisu то- vodom nazaj vu NemSku Englez, pak Fran
neprijateljah. Sve tak stoji, kak je predi
guCi bili to napraviti. Nemei su se jako cuz vezda vidiju, da jih je nemec vu zuastalo, tojest naSi neprijatelji makar su kak
hrabro branili i vre prvi den 17 cficerov i nostju opet prevladal, s velikom jalom i
goder s velikom silóm vdrli na nas, nem
srditostjem hoCeju vuniStiti ovu veliku pod1200 francuzkih vojnikov polovili.
reju niti naSe prijatelje nadvladati.
Pri Frommelu su pak englezke Cete vodnu nemSku ladju. Céli Sereg svojih ladJeden den su vre rusi do karpatekih probale sreCu proti nemcom, ali su englezi jah su vezda poslali na morje, da vuniSliju
planinah dospeli pri Prislopu, ali su jih naSi strahovito biti bili. Nemei su nabrojili vise nemSku ladju, koja se »Deutschland«,tojest
vojniki odtirali odonud. Vu Galiciji su naSi kak 2000 mrtvih eoglezov i vu su2*njstvo »NemSka« zove. Csü svCt je vezda znatiSeregi pri Jamnu, blizu Delatina odtirali ru odegnali 10 oficirov i 471 vojnikov, pak geljen, je li bude ta ncmSka jako nakiadse, a vu Volhiniji pri Verbenu je naSa vojs 16 maSinastih puSkah odzeli od englezov. jena ladja sreCno dirno doplivala pod morka takaj nadvladala neprijatelja.
Englezi su ovdi konjenike poslali proti nemS- jern vu NemSku?
NemSki Seregi, kője se dalje gori na- kim dekungorn, pred kojimi su na viSe kiTurCin je uavalil na taljane vu Tripo
hadjaju vu Rusiji, kakti lanc stojijn jeden lometrov drotnati ploti napravljeni Vu ne- lisu. Ov orsag vu Afriki le2i. Pred nekoli
poljeg drugoga, pak nepustiju prek tuske kojih mé3 tih su englezi veliku Cordu marhu kimi leti su taljani osvojili ovoga oräaga.
Serege Vu proSlim tijednu je rus hotel la- tirali, da rezdereju pikaste drotnate plote Vezda su se ljudi tarn podigli, pak s ponee nemteoga geuerala Hindenburga Sere ali to jim nikaj ne je hasnilo. Nisu mogli moCjom turCiua hoCeju taljane iztirati iz
gov predrCti, ali su mu na ruke vudrile do nemske jarke, ar su englezki, pak fran- Tripolisa. Vu proSbrn tijednu su velike bitke
nemSke Cete pri Fridrikstadtu i ne daleko cuzki vojniki s svojimi konji i Cordami post- bile vu kojimi je zapovednik turCinskih Seod varaSa Rige.
rélani bili predi, kak bi do nemSke jarke i regov Muri bCg zvani 6000 taljanskih voj
Tak bude iSlo i na dalje, kaj se zbog druge dekunge dospeli.
nikov i 200 oficirov polovil i 24 Stukov
toga moramo nadjati, ar ako naSe i nem&ke
Tak veliku navalu te2ko, da bi opet odzel S mrtvimi skupa je taljan ovdi iz
Serege vnogo vekSa ruska vojska do vezda probali neprijatelji, ar jih vnogo vojnikov gubil ober desetjezer vojnikov.
oije mogia prevladati, onda niti potli ne- kosta. Ako bi pak probali, nemec bude i na
NaS saveznik turCin, koj viSe, kak dva
bude. Vezda se naSa i nemSka vojska зато dalje vu svojih rukah drSal one zemlje,
^millionov dobrih vojnikov ima, п а т je vu
brani, svoje vojnike Cava, da bude s Cim koje ie od francuza vre pred dvemi iéti
Bukovinu i vu karpatske planine na pomoC
menjSega zgubiCka imela, a rusu pak sCim odzel.
doSel svojimi Seregi. Rus je s takvom silóm
vekSega zgubiCka napravila. Od 1-ga júni
Vu proSlim tijednu je bila vu Fran vdrl na nas, da bude dobro, ako budu tur
usa je rus ober 15 jezer oficirov izgubil, cuzkoj pri Somme zvanoj vodi glavna pró
med njimi 17 generalov. To je veliki broj! ba, da se izkaie, gdo je jakSi: francuz я cinski vitézi takaj pomagali.
NajnoveSi glasi su, da je englez vu
Bade vréme doSlo, gda budu opet engiezom, ili pak nemec? Cetrti tijeden, da
naSi i nemSki Seregi navalu poCeli na nep- se boriju i da hoCeju nemSke Cete nadvla zadnjih dvéh tijednih 170 jezer mrtvih i
rijatel ja.
dati, ali jih nemreju. Nemei tvrdo stojiju oranjenih vojnikov izgubil. Zbog velikih
Vu Taljanskoj su se takaj poCele bitke tarn, gdé su predi stali. Vu cClim tijednu zgubiCkih, pak zbog toga, ar je englez prevu proSlim tijednu. Na jednoj strani pri su nemei vise kak 3000 vojnikov, med videl, da nemca nemre nadvladati, englezke
Fleimstalu bi rsdi taljani na prej dojti aii njimi 50 oficirov i 20 maSinastih puSkah novine za mir piSeju.
teSko bude kaj iz toga, ar pred njimi stojiju odzeli od engleza.
Englezki minister predsednik se hoCe
2500 metrov visoke Fasaner-Alpi zvane gore,
Mislimo, ako bude englez videl, da nemre zahvaliti, kajti englezkim Seregoro zlo ide,
kője su joS jenput viSeSe, kak je IvanSCica. nemee preobladati, onda bude se trail na pak kajti se irlandCani opet buniju. I to je
Pri Borkola zvanoj gori kajti je velika to, da se pomiri s nemcom. To bude i zbog jedno znamenje za mir, kajti je vezdaSnji
megla bila, su taljani se pribliiili k naSoj sebe moral napraviti, ar vu njegvoj drZavi englezki minister-predsednik za boj delal.
vojski, ali naSi vojniki nisu sp a li; pustili su se irlandCani opet jako gibljeju. Tu joS nesu Oni orsagi, koji nisu vu taboru, takaj mir
taljane büzo k sebi, pak jim onda jake vu- mogli englezi bunu do kraja pogasiti.
hoCeju. Vu Hollandiji i vu Svedskoj spradarce davali i njih odtirali.
Pisali smo vu proSlim broju naSib no- viSCa i proSecije drZiju, da bi se mir
Vu Francuzkoj je veliki boj na svoj vin, da su nemei velike pod vodom pliva sklopil.
vrhunec dospel. Pri Somme zvanom mestu juCe ladje si napravili, vu "kojimi si 2ive2a,
Tak se vidi, da vezda, gda je tabor vu

Kat stojino na bojno« polja?
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gvoje trelje leto atupil, se je vre svaki na
voijil tabora. Так ae ka2e, da svaki naá i
oadih eaveznikov noprijalelj joá jenput, zadnjiC hode pretisnuti, da bi morti jód kaj
moga! nazaj dobiti. Pák ako budu kaj nafaj dobili ali ne: mislimo, da buda popue*
titi inorali evi neprijatelji, ar francuz, engleg, рак tálján strahovito krvari vu svojimi
véli ki mi zgubidki, rus pák makar как goder
vnogo Ijudstva ima za zgubiti, ipák bude
se moral pokoriti svojim saveznikom, pák
s ojim dr2ati vu sklopljenju mira.

Gospa u őrnini.
(P u sto lo vin a grofa Erisíbw a-)

U Petrogradu au niekog iopova vlovili
i zatvorili. Taj zlodinac, imenom Pavel Mohilew izhadja iz ugledne maloruske plemenitaäke obitelji, ali je radi evojega malovriednoga 2>vota u druit venom saobraCanju
nizko opal, te яе je svaki toga skroz pokvarenoga mladoga, joá golobradog mladida,
rado habal i mu se vugibal. On je bil kartaä varaiica i varalica hvalisavec, koj se je
znal la2no uzviáavati i na taj nádin od neopreznih novce izmamljivati, ali je on svaki
krat, kad bi moral pravici u ruke pásti,
znal svojjmi raznimi fintami istoj izmeknuti
se. Ali sad joj je u ruke opal, a njegovi
griebi su takovi, da bude po ruskom za*
konu kazne, sigiTrno nekoliko godinah u
Sibiriji proti svojoj volji гароз1еп. — —
Dogodjaj pak, kako je Mohilew 2andarom u ruke doäel, zvoni как kakov roman,
pak ga hodu ovde pripoviedali:
Grof Peter Alexandrovid Eristow, nekadanji oficir u cesarskoj gardi, je svoju
slu2bu napustil, za da na imanjih, koje mu
je vujec oporudno ostavi), gospodari. Vise
krat u godini je svoj stan u gradu Chrostow koj je bil sa pohi2tvom i ostalim uredjajem tak uredjen, da niti carske palade
nisu elegantnije uredjene, znal ostaviti, jer
taj grad, ne daleko od Petrograda. bil je
na samodi, odrezan od svih zabavah i ve*
selja ovoga svieta, dak je znal, как se ono
veli, jedno malo skoditi u Petrograd, za da
se u ondeSnjih elegantnih zabaviStib malo
razveseli i razbistri. a znal je onda ostati
nekoliko danah i nodih.
I proAle zime je u tu istu svrhu grof
u Petrograd doSel, a bilo je to u vrieme
faSensko. Faäenski 2ivot bil je svojemi Sa
lami i Ihkrdijami u najliepSem evietu i grof
Eristow se je zabavljal izvrstno. Jedue ve*
Ceri bil je u »Morskaji«. To je jedno od
najfinijih zabavistih Petrograda. Vise njegovih nekadanjih kollegah se je s njim dogovorilo onde se sastati, da se jedno malo о
proSlom 2ivotu porazgovore. Ali on ih je
badava nadekival. Cekal je i dekal, ali sve
njegovo dekanje bilo je badava, — njih за
т о nije bilo.
Iz podetka ga je to srdilo, ali za kratko vrieme je zaboravil na svoje kamerade,
в kojimi bi se imal ovde sastati, a zrokuvala mu ih je zaboraviti nieka skroz elegantna dama, koja je doSla u isto zabaviftte
le se je smiestila tik polag njegove lo2e, u
kojoj je on sedel. Redena dama bila je u
erninu obledena, i videlo se je^na opravi,
d* je u najfiaijoj meStriln;ci izradjena. Nje*
aino liepo lice, koje je stalo u sienci njezipog Sirokog Skrljaka, zavzelo je grofa, ak ad
je opazil, da ga dama na dase odima fiksira, postala mu je joS zanimivija On зе je
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odludil, te dim mu se je pru2ala prva pritika, na govoril ju je, kaj je ona uljudnim
hladoim odgovorom odvratila. Grof Eristow
joj se na to predstavi, te komaj da je svoje
íme rekel, zapita ga dama, jeli je on grof
Erislow, koj je u carskoj gardi kakti ofleir
slu2il, a kad je on to potvrdil, rede ona
2aIostno:
»Onda ste vi jedan izmed kameradah
mojega siromaSkoga Vassilija BaSkiref« Dakako da je dobro póznál veseloga Vasilija
lajtnanta, koj je toliko bedastodih podinil,
da je moral oficirsku dast ostaviti. On je
onda u Wolhyniu na imanje evojega olca
preSel, a od potlam se je зато о njem dulo,
da je iiepu kderku niekog fabrikanta za
2enu uzel. Nadalje je grot od te Мере da
me saznal joS, da je njegov kamerad prije
dvi godine u lovu unesredil. Ta go3pa Baschkireff, je 9ada doSla po niekom poslu u
Petrograd, pak da se malo raztrese, kupila
je kartu za zabaviSte. Grof Eristow ju anda
zamoli, da mu dopusti u njezinoj lo2i ju
posieliti, kai mu je drage volje dozvolila i
к tomu pripoviedala svega i svaSta о svojem pokojnom mu2u. Poslie jedne ure, kad
se je dosta naklafrala, a grof dosta naposludal, veli, da se sad mora u »Grand Hotel,«
gde je odsela i gde stanuje, odpeljati, а ra
zumieva se, da se je grof Eristov odmah i
ponudil, da nju, udovicu njegovoga dobroga prijatelja slobodno onamo sprovadja.
Obojica sednu u jedne pred zabaviStem de*
kajude sane te se odsanjöu.
Bilo je vrlo zima i kudiä trojke (ruske
sane sa tri konja podpreSene) je kapu po*
tegnul preko vuh a góléra bundeka gore
dignul. Redeno mu je bilo, da vozi u »grand
Hotel,« ali uzput je dama svoju zapovied
promienila, pak je kudiäu nalo2ila, da vozi
u jedan drugi Hotel; a to je bil on, u ko
jem je grof odeel. Kad su onamo se dosanj
kali, zapove dama grofa, koj je medjutim u
sanah zaspal, vrataru predati, koj dega ved
u njegovu sobu spremiti i tim эе ona
udalji.
Kudiäu to nije nikaj napadno, jer gos
podin je malo vide pit, pak onda kaj takovoga se u Petrogradu svakog dana pripeda.
Niti vratar se n je nikaj dudil, jer se je
grof svakog dana slidno vradal u 9V0j stan,
makar da nije tak dvrsto spal как danas.
PoSto ga nije bilo mogude probuditi, od
nesli su ga dva sluge u njegovu 9obu i polo2ili na divan.
Kad se je grot drugog jutra kasno
probudil, imal je glavobol i dizanje na blju
vanje. Te2kom mukom je к эеЫ dobadjal
i komaj se je mogel siedati svega od snodka. Do onog vriemena, kad se je sa gospodjum Baäkireff u sane sei, se je svega siedal; ali dalje, как je domov doäel, как je
obledeni le2al na divanu, mieslo sledeni u
postelji, toga se ved nije siedal. Ves spotrt
se stane i tetura do zdele za umivanje, ta
mo namodi rudnik te si mrzlom vodom
opere delo i sliepod'ce. Zatim hode pogled
nuti na 2epnu uru, — ali nje п ета u 2epu.
Prestrnäeni posegne u prsni 2ep za bugjilarom, u kojem su bili pet jezer rublov, —
niti njega п ета u 2epu. Odito 'je bilo, da
je obkradjeni. Ali tko ga je okral? — Neinogude, da — gospa Baäkireff — ? Ah, s
mieäno, tako fina dama, vdovica njegovog
kamerada! — Eristow digne larmu, poslu2*
niki hotela su doäli, pozvana je i polieija.
Sudac veli, da je ipak krivec gospa Baäki
reff, pak se dini, da je grof sa chloroformi-
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ranim rabcem uspavan, a to dokazuje ogavno eladkasti tek, kojega grof u ustih dali.
Polieija je telegralrala ha Baekireffovo
imanje, ali odgovor je doäel od samoga
Baökireffa, da on niti je mrtav, niti se je,
do danas o2eni1. Sad je ciela stvar bila
jasna i grof Eristov bil je za jedan neugodni do2ivljaj bogatiji, ali druge pomodi tu
nije bilo.
Pred nekolikemi tjedni dojde grof opet
u Petrograd. Ooaj zgubitek je ved davna za
boravil. Zabavljal se je n punoj mieri baä
tak, как onda. Kad je nieke vederi sa prijatelji u niekoj oäteriji vederal, pak je iz
njihove posebne sobe na nekoliko minutab
izaäel, sastal se je u prvoj sobi sa oberkelnerom, kojega eaibo onak eludajno zapita:
»Koliko je vur?« — Keiner potegne te2ku
dragocienu zlatu uru iz 2epa i odgovri:
»Dvanajst je proälo!«
Jednim pogledoni je grof Eristov prepoznal uru: bila je to njegova ura, koju
mu je udovica Baäkireff onda bila ukrala.
Grof kelneru nije nikaj rekel, samo se je
zadudil nad tum liepom urom, pak ga je
zapital, odkuda imade tu uru.
»Nije moja« — odgovori keiner —
»Jedan goepodin, koj viäe krat simo dohadja a sad se baä nalazi u extra sobi onde
sa niekimi 2enskami, me je prije pol ure
zamolil, da mu na nju dvie sto rubljov
posudim «
Na to je grof oelu svoju stvar, kako
mu je ta ura ukradjena, kelneru pripoviedal, te ga je zamolil, da mu dade priliku
toga gospodina iz kakovog zakutka neopa2eno promalrati. L'epi povoljar je udinil, da
je keiner groia odmah postavil u skroviäte,
mimo kojega de taj gospodin morati projti,
kad van izadje, a onda ga je pozval van u
hodnik.
Kad je Erietov opazil lice toga elegantüoga mladoga gospodina, skoro je zavrisnul
od osupnenja; jer to je bila »udovica Baä
kireff,« — dakako sada u fraku i bez bá
roké na glavi. Posve tiho je bilo poslano
po polieiju i kad je taj mladi gospodin sa
svojim dru2tvom stupil van iz goatione,
pograbili su ga policisti, metnuli u ved pripravne sane, te ga zajedno sa njegovim
dru2tvom odvezli na polieiju. Dru2tvo bude
odmah odpuätenu, a on pridr2an u zatvoru.
Prepoznali su ga. da je to plemeoitaä Pavel
Mohilew. U njegovom stanu su naäli 2enska
obladila. Ьэгоке i gospojinske äkrljake.
Na skoro je bilo mogude prijetomu
dokazati, da je on jedini, koj tolike kradje
u 2enskim opravam i sa chloroforumom
podinja. On sad deka u Petrogradu pod
kljudem svoju 09udu.

Em. Kollay. -

SVAKOJAÖKE NOVOSTI.
— Srbske dete vu ruskím áere«
g u . Minudi tijeden prijeli su naái jednoga
ruskoga oficira, koj je ovak povédal od onih srbskih detab, koje vu ruskim äeregu
vojujeju:
— Vu mon&rchiji brsdas tak niisliju,
da smo mi iz Srbije s cdlim oru2jem oboru2ene srbske dete navozili vu Russiju, tojest na ruski front. Oui srbi, koji sad na
bukovin9kim frontu vojujeju, ved su i pred
bojom vu Ruskim bili i ruski dinovniki su
je assenlér&li.
Rusija je vnogo pomagala srbom pod
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célim bója, poöila je jim maoiciju, paőke,
ötuke, patekarske elveri, soldafku oprayu •
jednom refjom eve kaj au poirébni bili.
Kad ae velika offenziva zapofela proti
Srbiji, vuogo ladjih na kiajene svakojafkim
orufijem i blagum kaj amo vu Srbiju fiteli
poalati, oatalo je vu Odeaszi. Srbiju ate vu*
nifitili i néje bitó znati kam i komu bi bili
poalali arbom odlufeno orufije i blagu. Ruaija, da ponuca ovu orufije assentérala je
vu Ruakim naslajene srbe is ovih fete nap
ra vili i kad ей ae imuőtreü, poalali eu je
na front Так au dofili arbi na bukovinaki
front Srbeke fete aaroi maki oficiri vodiju.

— Nevolja braniteljov Verdüna.
Fraocuske novine apiaale eu jednoga lista
od jednoga francuzkoga oficira, koj vuVerdüno vojuje. Vu ovim lielu pretufii se oficir, da koäta je aramotna. Onu moraju jesti,
kaj jim ravno vu ruke dojde. Vode druge
némaju как defidjovnice, koj* ae po grabah,
kaj granati skopaju, zastavi. Zrak je pun
mertvefke dühe lak, da koma difiemo. Podjednoma rufiju fituki i svaki korafaj zemlje
pun je ekeplodéranih granatov.
Nemei svaki vefer navaliju se na пае,
rasmi se, da predi céli dán strélaju iz naj
veköth ölukov. Kanonérski ogenj je strahoviten svaki dán. Naj vekée ötuke ovdi imaju
i zemlja se podjednoma sféple cd straho
vitnoga strélanja. Svi smo vef ogluheli i
vnogiput se pripeti, da ne razmi jeden—
drugoga kaj govori. Na radeö pák i vréme
je izvanredno zlofesto. Svi smo prehladjeni. Soldati au blédi i tak mamni i slabi, da
vnogiput mislim, ako veter spuhne, sve je
odnese. Vu svaki kotrigi trganje imamo.
Zubi nam klepefeju. Solei i fifime sve su
strgane i puné su vode. Opravu fimikati je
mofi. Svi smo vuöivi i obraz nam je pun
krvi i blata. Vef smo né spodobni к fto
veko, takvi smo, как da nebi na bofiji kip
bili stvorjeni.

—■ Velike bitke vu Francuzkim.
Slrahovitne bitke trajaju vu Francuzkim.
Jeden naj glaaovitneöi englezki regiment
triput je prevzel lonkuevah zvano öumu.
Dvé englezke divizije, kője su nemei obkoüli, predale su se. Jeden afrikanerski bntaHon né se je dal prememt: i céli tijedeo
b°z strofika (rdo je sfal vu velikim ognju.
Takodjer terete bitke su bile pri Poziersu.
Jedna nemöka kompanija, ko jaje vu jedno
öumu bila zaprta, dvanajst vur se je branila proti englezom, koj: su nazadnje itak
zadobili öumu i samo fetiri fiive nemce su
naöli outer. Poziers selo fiato su vuniötili i
gde je selo brio, ravno tak zgledi vun, как
da nigdar tarn atanja naj bilo. Sveposud
dalje traja atrahovitna bifkn, ali na célim
frontu sve tak stoji, как je od pofetka bilo.
— Kad plebanuá kosi. Pripetilo pák
se je to vu nádi varmegjiji Bagonya obfini.
Pokazal je plebanuö как treba drugomu na
pomof biti i stém domovinu slufiiti. Minufu
nedelju pri eveti meöi, kad je plebanuö
evangéliuma prefital, sledefi govor je drfial:
— V srédu i subotu nemorem vám
svetu meöu slufiiti, jerbo se jako zárán moram stati i koait budem idei vu Filóc ob
fini jedni atari dovici, koji su avi trí sini
na bojnom polju, ona pák za drage penese
nemore tefiake dobiti. Odlufil sem, da ataroj fienski na pomof budem i sam ji bu
dem aenokoöu pokosil
Dofila je aréda, ali plebanuö itak néje
moral koau vu ruke prijeti, jerbo joö v tork
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jutro uoöla je dovica i duöevno je povéda*
la, da oekoji dobro duőui farniki pokoaih
su aenokoöu i séno löpo au vu red spravili. It Bagooje obfioe farniki au to bili.
Lépő példu je pokazal plebanuö, как
je mofi vu teökofi nekomu na pomof biti.
— P oloiaj vu Romanijl. Antant
opet jako teöfi Romaniju Rusi pod ailoma
bofeju prék Dobrudfie i Moldve proti Bulgariji iti. Romanija za vezda to na nikakvi
nafin nefe dopuatiti. Romanija joö dugó ae
nebude vu boj pustila i samo onda ae hofe
na to odlufno odrediti, kad se na Hindenburgovim froiilu vafineöe stvari pripetiju. To
рак vef znamo, da rusi proti Hindenburgovim frontu nikaj nemoreju. К tomu pák
su strabo, da jim nemei vu Volhiniji ili vu
Bukovini za hrbet dojdeju. Как se vidi i
Rcmanija se od toga boji i ravno za to se
nefe antantu vu podlofiaj dali.
Romanija joö i zadnje dane viöe jezer
vagonov zrnja je postals, vu Nemöku, odkud je za to svakojafko potrébno robu
dobila.
Okolo augustuöa petnajstoga bude znati,
kam se obrne Romanija. Najpredi tak bu
de, da i nadalje neutralna ostane.

KAJ JE NOVOGA?
Pésma tugujuéa.
Boáé milostivni
Ogledni se na nas,
Vusliéi molitve
Vu taboru za nas.

Pogledaj ti na nas
Svoje verne sluge,
Obrni nam ruke
V danima tuge!

Kapaju vu boju
Junaki v mladosti,
Majka njive plaéu
Od velke áalosti.

Sineki su naSi
Vu vojno pozvani,
0 Majka Marija !
Cuvaj jih i brani.

Oj zemljica tuána
Ke si vrédna toga,
Da je viiogi junak
Naáel svoga groba.

Za véru i za dóm
Ako nam i zginu,
Ti jim Majka podaj
Rajsku domovinu.

V Ruskoj, ali v Srbskoj,
Ali v Cernojgori
Jézu§ i Marija
Vezda njim pomori.

Daj ti blagoslovi
Zive, pák i mrtve,
Za véru i za dóm
Prinesene ártve.

Listeka ti piäem
íz tudjeg orsaga,
I najpredi reéem:
»Grlifica draga!«

Strifek moj
Vu Lublinu
Crna mater
Njegvo télo

Prímem pero, prímem
V svoju desnu ruku,
Pák pésmicu piáem
Svakomu vojniku.

1 sineki mali
Sami su ostali,
Niti viäe nedű
Svog otca poznali.

Pésmicu si pifiem
Vu Sestnajstom létu,
Koju si poSiljam
Po öirokim svétu.

S imenom i s conom
Novák Tornáé zvani,
V Lublinu varaáu
On je zakopani.

I ovak vám reőem
Vi hrabri junaki,
Morti nam da JezuS
Bója dokonfati.

Ovak si ja tuána
Pésmicu ve piSem,
I med tem si tuána
Suzne óéi bríéem.

О Majka Marija!
Naöa pomoénica,
О te Majka naSa
Nebezka kraljica!

I s ovimi réfmi
Se pésma zapira,
Da bi dal nam JézuS
Na toj zemlji m ira!

Bányavár.

lubljeni
leái,
zemlja
teái.

N ovák Franciska.

— Odlikovanje. Kovacsevics Arnold
307. peöifkoga honvédskoga regimenta oflста avrho toga, da se je na bojnom polju
izvanredno vitefiki sponaöal, aoldafko najvekö?‘ zapovedniftvo nagraddo ga slretjom
velikom srebernalom medalium.

— Heitzler Adolf, koj je vu Varat
dino öeat lét pri Glaagall zubaru kancelariu
vodil, как fujemo aad pri dr. Viola Vilmofiu
vu Cakovcu bude na dalje zubaraku slu*.
bu sveröaval.
— Wilson za polake. Wilson amekanski predsednik brsfas lista bude pisai
englezkomu kralju, francuzkomu predsedniku i ruskomu caru, vu kojem prosil bade
da naj dopuetiju, da Amerika stroöka budu
poöilala airomaökemu puku vu Rusko-Polske
— Radko Dlmitriev general od
bo]a. Bulgarski dezentirec Radko Dimitriev, koj aad pred Tamopolom vodi jeden
ruski Sereg, pred jeduim ruskim novinarom
ovak je govoril od dalje trajufega boja:
— Rusi tak dugo budo vojuvali proti
centralnim orsagom, doklam nazat ne sadobiju zgublene öestnajst departemente.
Lehko je to ref ti, ali teöko je to nap
ra viti. Gde so joö rusi od toga, da naaat
zadobiju sve onu, kaj su vu ovim bojn
zgubili. Hindenburg joö pred Rigum stoji i
teöfi ruake öerege Doklam pak njega nebudo rusi od Rige vkraj natirali, vu RuskoPolskim niti genuti se nemoreju.

— Petnajst jezer su rusi zgubili
vu Bukovini. Vu Bukovini joö podjednoma trajaju bitke s divjami ruskami fetami.
Kozaki po céli Bukovini au reztepeni i sve
posud robiju i vufiifieju. Rusko soldafko zapovedniftvo samo je previdlo, da to tak
nemore dugó biti i viöe kozakov, koji su
beötijalno se sponaöali prama stanovnikom,
dali su je obesiti. Ovi kozaki sveköinoma
na menjöe fete su rezdeljeni i maSinpuäke
imaju sobom Nekoje fete su naöi iz nenada vu öumi naöli i sve su je po strélall
Kak znrobljeniki povédaju, rusi zadnje dane
vu ovi menjöih bitkah su prék petnajst je
zer vojnika zgubili.

— Poldrugi milljun vojnika i deset jezer Stukov. Amerikanske novine
piöeju: Joö se nikaj nepozna, da bi francuzi ili pak englezi prevideti ételi, da onoga
cilja za kojega vojujeju, nigdar nebudo postigli. Stuki joö neprestaloo rufiju, ali joö je
né videti, da bi nemei oslabili bili. Nemei
joö tak stojiju, как jedna ocelnata sténa.
Nemei samo jeden cilj imaju pred sobom,
ili bója zadobiti, iti pak vumréti.
Pri Somme vodi poldrugi milljun voj
nika i deset jezer ötukov stoji. Za svéta
nigdar tak velika bitka né je bila, как aad
traja pri Somme vodi.
Popriliki svaki je vef zgubil tristo je
zer vojnika vu ovi strahovitni bitki. Vuovi
bitki svakojafko orufije ponucaju, kaj jeaamo zmisliti mofi: kolife, kamenje, balte, lopate, motike, pike, sekire, fokoöe, poleg toga
pak takve ötuke imaju, da jedna kuglja célé
pefine öirom rezhiti.
Strahovitna krvolofnost traja sad tarn.
Od obedvé strani negda céli regimenti se
vuniötiju. Krv na potoke tefe. Poleg toga
takva bitka nemore dugo trajati. Samo vu
Delville öumi jeden dm tri, fetiri regimenti
su se vuniötili. To je joö nigdar né svét
videl.
— Turtini na ruskim f r o n t u . Tur
fin ima po priliki tri milljun vojnika. Po;
kehdob pak su rusi iz turskoga Ironta vekfl»
öereg na galiciinski front odpeljali, tarn »o
sad henjale bitke. Poleg toga je turfiin mö
ge! nam jeden milljun vojnika poslati na
bukovinski front i vu Galiciju. Kad je turfin bil vu veliki sili, naöi su mo pomogli-
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Sad pák je on vu takvim poloiaja, da oam
Так se je anda pripetilo, da na Cetiri svoj nentralni polofaj. Tnliko vidimo, da
more pomagati.
dane trajuéi put né su sobom seli dosta veliki viher se ravna odonnd.
— S p ra z n ili s m o B rody v a r a ia . vode, !eda pák nikaj.
Néje za éuditi, ako Romaniju opet proti
Brody na ruaki granici stoji i prék dvajsti
Poleg toga strabovitna vruéioa veliko nam hoóeju sbésiti, jerbo straho au od toga,
jszer stanovnika ima vu mirnim vremenu. pnslolovinu je napravila medjimi. Vlak je da Romanija previdi, da centralne dráave
Sad je Cisto mrtev i komaj Seat jezer sta- na 291 miile dalko postai pervié vu stra- antant nemore preobladati i poleg toga jeoovnika je ostalo vu njem. Sve urede su hovitni vruéini. Véé au onda dvanajst mrt- denput se znami sklopi. Neprijatelji to bi
veC predi spraznili i pisma dalje odpelali vih i tridesetdva velike beteánike dőli deli radi preprééili.
Takodjer i banke su véé predi dalje s 'z vlak a Doklam je vlak na odredjeno mesto
Sad opet su opomenuli Romaniju, da
pravili.
doöel *z med jezero vojnikov dvé ato je jedenput oéivesno naj pové, k*j hoée doVu varadu jako rnalo stanovnika videt', 2arko 9Unce zaklató, vnogi pák su na smrt biti, tojest kakvo nagradu zahtéva, ako ae
Stacuni skorom svi su zaprti. Stuke je jako sbeteZali
proti nam zdigoe. Antant do drugoga aueoti vu varas i negda je takvo strélanje,
— T a l i j a n s k i z r a k o p li v c i p r o t i gnstufla zahtéva odgovor, jerbo po drugim
da se sve hiée t*k tresiju, как da bi potres F iu m i . V tork vjutro pet zrakoplovov se augustuőu véé nenuca Romaniju za sabil. íz varaőa dobro je videti luftbalone, koji vertelo ober Fiume iz kojih su vise bombib veznika.
paziju na Stuke ali dobro strélaju.
hitili dőli. Velikoga kvara né su napravili,
Mi tak mielimu, da Romanija i nadalje
Po vremeno neprijateljski zrakoplivci aamo dvé áenake i dvoje dece su zaklali. neotralna ostane.
se vertiju ober varasa i bombe hiéeju doli
Jeden, koj je ravno iz Budimpedla tam
R o m an ic s a m o z n a m i m o rc
skojemi su do vezda joS né veliki kvar se «d e rta v a l, ovak je to povédal: Ravno b ó ja t ir a t l. Jeden bivSi romanski minister
napravili. Jedna bomba je na pivaru opala, sem vu Abaziu doSel, kad sem neprijateljs spisal je vu novinab, da Romania naj spadrogé dvé рак зи jedno malo hiéiéku po- ke
zrskoplovespazil.
me neöa bade, ak
ruäile. Viäe bombih je na vrte opalo. Stasn dvé bombe hitili dőli, kője né je . dovezda bila. Vu Roman,j, tak stoji
novuiki po ieljeznici su odisli iz varaSa. 8U ekaplodérale. Na Fiumu takodjer su vise poloiaj, как da se öve dvé let, mSCi nikaj
ObCinsko poglavaratvu se je vu Lemberg bombib hitili, ali uiti ovdi né su veliki kvar nebi navéil od bója. Centralne őrsege jóé
od gejj | 0
zrokuvali. Jedna bomba je na jedno malo nigdar su né tak tiskali, как vezda, pák za
v
hí+ba w.i leh n rin i Г а ií hiáicku opala vu koji je jedna sirota rav- to itak je nemoreju preobladati, ravno za
la h íín i,n -iíü iii t * b u b i «Г I n 0 kuhala. 2 enski je glavu vkraj od trgla to, ako Romania nekaj hoée postiéi i oée
e j ' V“ fshodn, Galiciji lakva bitka se je bo(nba
se vu boj pustili, onda samo kre centralzapoCela^ kakve ga joS od 1 9 1 5 8 “
J “*
Noéi zrakoplivci odmah su se vu zrak mh orssgov more to napravili. Vnogi poliDiusa lo ga né bilo. Lesch rusk, general Z(J| (i ■ poCe|a se bitka Vü visini. j eden tiCar zija, da Romania s rusi mora deriati,
n in i,
Í!
i zra*°Pl°v je doli opal. Videti je bilo.Jzkak ali ovi neéeju si lo premisliti, da opet nipredral. ViSeput su to próbál, Scserbacsevi ve)jke vi8jf)e |elj do(i srakop|ov vu kojem kaj nebude Romania dobila, ako rusi preLesicKi generali
aU tri zrakop'ivci sedeli iz med kojih je je- obladaju centralne orsage. Russija je véé
Pred növöm bitkum jako su se prip- den veg mrtev bil, jerbo ravno vu glavu je viSeput jako grdo vkanila Romaniju, nesravlali rusi. Doklam Sacharov Sereg vuteS- ^obil iz maSinpu&ke kuglo. Zrakoplov je vu memo Cekati, da nas joö jedenput vkani.
ki bitki stal i doklam je Brusilov na céli j edno éurnicu opal, odkud né dalko su nádi
— B itk a Z c p p d ín o m , Londonski
liniji* navaljival se na naáe, ovu vréme po- voj n;^i se muőtrali. Ovi su odmah na lice admiralitaS piSe: Jeden zrakoplov navalil se
doliaiaske i bessarabinske ieljeznice nép- mesta
\ dva zrakoplivce su vlovili, koji je na jeden veliki Zeppelin i dugó ga je po
restа/no su vozile ruse proti Bothmer ge- su je veC
[ rujje gori dertali.
zraku naganjal. íz maőinpuöke véé je skonersl Seregu. Novu navalu su na Dnjeszter
ßaufleld lejtinant iz 3600 metrov vi- rom 8VU m «n:cijn na Zeppelin postrélal,
vode obedvé stram sapoéeli.
• . d •• . ... ovofla zr«kot)iova koie- kad se ie iz nenada madinpudka pokvarila
Sestdeset kilomelrov je dugi front. Od mu ge
. maSjna pokvarila i samo teäko * potlam je eksplodérala, od Сева je zrakopDnjesztera su poéeli rusi vdirati i stém su ge . vu zrako dr2aJ Dfuee pak 8U naSi livec omedlel. Kad je nazat к sebi doéel,
proti Stanislau ételi vdrti. Óva navala je . . .
veC je nigdi né videl Zeppelina i moral je
épotno se spotrla Níjvekáa bitka pri Molo- 8
P
. . . .
dőli se seéti na zemlju.
dylovinu bila, ali ovdi je slal glasoviten
— E n g le z i m u c j u z a r o b l j e n t _ 2 .8 6 0 . 0 0 0 r u s a n a fro n tu . Iz
áestnajsti varaäd neki regiment, koj je za- k e . Jeden turski oticir vuéel je iz englez- Hollandije’ piSeju, da od Rige do romauske
dréal ruse i vun na tiral iz podrtoga sela koga suíanstva , povédal, как délaju eng granice dva mi||jun osemstoéestdeset jezer
Odovud na sever vu drugo liniju su se naéi lézi s onimi, koji j,m vu ruke dojdeju. Nje fU8a vojUje s vun toga im ája na fronta
spravili, takodjer i od Tlumacta su se nazat 8 * naprimer nagovarjali su naj pové. как atagggtdeset jezer kojenika, tejest kozaka.
morali potegnuti. Rusi su zanaáemi se hi- etoji turska vojska. Kad je to né étel nap- ceioga éerega Brusilov general je zapovedtili, ali kervavu su je nazat zbili, kad su raviti, poéeli su se mu oétro groziti, potlam nik koj je vefi jedenput rekel, da Russiji
i vu ovu liniju ételi vdrti. Med tem toga i P«k su mu гаке i. noge svezal, 1 hitili su njke: nebude na äkodu, ako par milljun
pre Bucsacu i Oleszi je vnogo krvi se pre (?a na jedna kola Na putu kuéiá viáeput ga |judstva rRnbj
Ijalo. Sto i slo mrtvih je leéalo pred de je po glavi vudril. Od pelali su ga vu SejkQva ^elja se mu lehko bude spunila.
kungi i barem su rusi vnogiput ponovili Said, gde su mu drugi zarobljeniki pové-----navalu, naéi su trdo se dréali vu jarkah i dali, как zloCesto i neduéevno délaju s njiTABORSKA PO STA. Z a t»b o ra nili jednoga su né zgubüi.
mi englezi. Pripetilo se, da su tri dni ne k a poiim g o to ri к a wert! am я mplmom,
Pri Brody varaéu takodjer velika bitka dobtli nikaj za jesti. Kad je to véé né mogel tak o d jer i
KARTE i
й
0 d ^ cka
« P 8d ' fí\ s* T atra i S J J i n°.n, ! t ‘rJ l ro i ekocili 8 U 1 sreCno
d o llfa J k m jiin rie id e n n »
hovitna bitka se je rezvila. M agjarske,au 9 t- зи doäli nazat к svojim.
(S transz, Sándor)
rianake i nemSke Cete skorom sve su nazat
—H u js t r i jo p r o t i n a m R o m a k u vert — 2 ЙШ* — in b oraka k n rin
zadobile, kaj su zadnji dan zgubile. Rusi n iu . Ruska offenziva je postala. Sad je veC —^ M h — Skninlje 30 Mh
samo pri Stochodu i Túrja zviraliäCu so moci prevideti, da bukovinsku offenzivu
--------mogli zaderéati zadobleni falat zemlje
diplomatuSi su zahtévali. Dvö leti traja stra- 0
— D vesto e n g le z o v je s u n c e z a k - hovitna borba i med ovim vremenu naöi
o p r ic a v a n je m la c t lil reg riltO V .
lelő. Iz Indije doéel je glas, как nééimur- neprijatelji podjednoma su hujstrili proti nam D e T e t s t 0 ä e s t n a j s t 0
M e s t 0 rodite|iev
ПО baratuje Eoglezija svojemi vojniki. Ne Romaniu, kupiti su Stell Romanije duSu, L e l 0 nam ^ pi§ei
Moral bu poznati
koji su iz zapadnoga fronta urlauba dobiü koja je do vezda sdvemi lokoti zaklejena Svakomu öloveku
Svoje oficire,
dimo vu Engleziju i knd su nazat na frent bila pred jimi. Romanije je jedina driava Äalo9 tno je i5öe.
Njim poätenje dati.
morali dojti, malo su za kesnili svrho toga na Baikanu, koja néje Stela se vu boj zmé- Tuguvali budu
Kema daj Q tQánu
stém eu kaätigali, da эй je vu Indiju pos flati. Jako bi to antantu hasnilo, da bi Ro* Roditelji mili,
Soldaöku meStrijo
lali. Prék Medjuzemelskoga mórja su je od manija opet vu£gala céloga Baikana. Svrbo Da budu sineke
Z ristungom i spuSkom
Pelali. Iz med vojnikov joS niti jeden néje toga se tak muCil i tuliko ljudstva alduval Z doma sprevodiii.
Njega nadeliju.
b'l vu Indiju i niti jeden néje znal knkva Brusilov vu Bukovini. Iz Svajca je doSel
. .
n .. mti . . . .
je tarn podnebina. Takodjer ofic'ri i doktori, glas, da Romanija opet mobüizéra, ali nez- 0na iQ2na vura
Opravu soldaöku,
»oji su s njimi bili, né su znali, kakva je namo zokaj. Morebiti, da se vu boj pásti, 1Da sínek Ijubljeni
V kojoj si tuZeu bu
Iám klíma.
ali i tak more biti, da stém hoCe braniti! V tabor iti mora.
Spreva^jal junaötvu.

Csáktornya, 1916. jolius 30.__________

Navék bu po strahom,
Vu dne i vu nőéi,
Kam ba hotel iti,
Nebnde moguéi.

______________ »MURAKÖZ«__________________________________________31. szám,

S Bogom takaj
Nafta rodbina ijublena,
Ar пае ride пета
Draftkoveéka fara.

Bensin, henger- és gépolaj,
merev gépzsír (tovotte zsir),
úgyszintén mentőszekrény

Vnoge nodi bode
Nafti svi domari
Na atrafti skoznuval,
S Bogom tu budite
Gde mu svetel mesec Prosimo vas lépő,
Bude presvetéuval.
Da пат odprostite.
Tuino i ialostno
Bude ei zdihaval,
Gda na domovinu
Bude premifiUaval.

Joft denes пат bude
Sunce tu zhajalo,
1 svojemi traki
Nas bu sprevadjalo.

V koji je sprovadjai
Svoja mlada leta
V radosti vesejju
Vuftival se svéta.

Z draftkoveéke fare
V Kraljevce к banhofu.
Tam si bumo seli
Gori na maftinu.

Dvajst deveti majuft
Do KaniSe buniu
Gda mu bude svanul, Se skupa peljali,
Vu ftalost veliku
Onda se pak bumo
Bude njéga genul.
Sirom rezhajali.
Kada se regruti
Budu spriéavali,
I tuftne paruie
Domarom davali.

Как őmelice z ko§a,
Na polje po cvétu,
Ovak i mi tuftni
Po ftirokom svétu.

Prosimo vas lépő
Da nam odprostite,
I sreénoga puta
Da nam podelite.

Kada bumo éuli.
Da fuéne maftina,
Onda s Bogom nafta
Draga domovina!

Ligetvár

M argyetko Lajos.

G A B O N A Á R A K /C IE N A É IT K A
MÉTERMÁZSA

1 METEBCENt "

К

.

B ú z a .....Pftenica.............................4150
R o z s Hr2 . . . . . .
\ 33 —
Á r p a .... JeCmen............................. 32 —
Z a b ..............Z o b ............................. 40.—
Kukorica uj . . . Kuruza su h a. . 30 —
Fehér bab uj . . Grah b eli.........40.—
Sárga bab . . . . Grah Suti.........40.—
Vegyes bab . . . Grah zmeSen.
40.—
Kendermag. . . . Konopljeno seme 52.—
Lenmag........L e n ............................. 70.—
Tökmag.KoSCice............................. 100.—
B ükköny.G rahorka.........................35.—

felszerelés a legjutányosabb űr= ban szerezhető be a —

Bensina, m asin- i cilinder,
ölje, tovotte masca tulikajj Аро1Неск1 stvari se dou

______
"

DROGÉRIÁBAN

D R O G É R I A

« = Nagykanizsa, Fő-út. =

= = Nagykanizsa, Fő-út. =====

Adózott
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6 g y nyomdász

motor benzin
1

csépiésí célra,

gépolaj és hengerolaj

paptrbereeftedötanuld
felvétetik
S tra u e z Sán d or

kapható

P D A IIC D T C C T U C D t l/k líl
G R A N c K Т Е .Ы V t K L K N t L

»

hőnyv- <e papírlurtehedéeebtn, könyv
nyomdájában Csáktornyán.

Csáktornyán.________
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K a p h a tó :

Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvkeresk. Csáktornya,
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202/1914. H.

H irdetm ény,
Bródy-féie E G Y P T O M és a N ÍL U S
KÖ RN YÉKI O RSZÁGO K
HÁBORUSTÉRKÉPE.
k i s Á z s i a és a b a g d a d i
v a s ú t h Ab o r u s t é r KÉPE.
Á ra 1*50 kor.
Bródy-fóle

Alulírott kir. közjegyző ezennel közhírré teszi, hogy
Radkersburgban elhalt Ivkó János hagyatéki ügyében 5 drb.
egyenként 200 kor. névértékű stridóvári takarékpénztári
részvény Csáktornyán a kir. közjegyzői irodában, folyó 1916.
évi augusztus hó 17-ik napján d. e. 9 órakor nyilvános
árverésen a legtöbbet Ígérőnek azonnali készpénzfizetés
ellenében eladatni fog.

S Z A L O N I K I és K Ö R
N YÉKÉN EK HÁBORÚS
TÉRKÉPE.
'

Csáktornya, 1916. augusztus 2.

Á ra !•— kor.

Dr. Isoó Viktor

Kapható:

Fische! Fülöp (Strausz Sándor)
könyvkereskedésében - Csáktonyán
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Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz S ánd o r) Könyvnyomdájában Csáktornyán

kir. közjegyző.

I

m
ьш

