
ők prédikálnak erkölcsökről!
Igazságosság minden állami élet alapja. 

A mai kultúrának már ősatyái: a régi ró 
maiak vallották ezt az elvet, amellyel örök 
időkre éles határvonalat húztak az erkölcsi- 
ség és a barbarizmus közé.

Az állam i élet olt kezdődik, ahol meg
szűnik hatalma az egyéni önkénynek. Az 
az állam, amely személyes érdekekre való 
tekintet nélkül nem szerez érvényt 8z igaz
ságnak, a sülyedés lejtőjére jut és önmaga 
rekeszti ki magát a civilizált népek közössé 
géből.

Vájjon Franciaország nem ezt cselek- 
szi-e? Több, mint kél éve tartják öli fogva 
Jaurés gyilkosát és nem merik vele érez
tetni a törvény szigorát! A francia kormány 
nem az igazságot, hanem a gyilkost védi. 
Irtózik a tárgyalás nyilvánosságától, mert a 
gyilkos, ha érezné, hogy a hurok szorul a 
nyaka köré, fecseghetne, — fecseghetne o- 
lyanokat, amikért a törvény nemcsak az ő 
tejét követelné. _

Poincaré és cinkosai csinyvetései kö
vetkeztében ennyire sülyedt a büszke fran
cia köztársaság! Kimélnie kell a gyilkost, 
hogy pellengérre ne állítsa a vele szövetsé
ges hatalom nagyköveljét. A francia állam- 
életet misem jellemezheti jobban, mint a 
szájhős Poincaré és kormányhivatalnokai' 
nak ez a magatartása. De a felelősséget a 
francia államélet elposványosodásáért nem 
lehet Poincaréra és minisztereire hárítani,

— felelős ezért első sorban maga a francia 
nép. Franciaországban inkább, mint bárhol 
másutt.

Ma Franciaországban fényes nappal a 
párisi Grand Boulevardon — ahol minden 
párisi tagadást nem tűrő meggyőződése sze
rint a világ közepe van — büntetlenül le
hel gyilkolni. És a franciák mernek máso
kat barbároknak nevezni!

Ezeket az erkölcsbirókat csak arra le
het emlékeztetni, hogy egy állam, amely 
nem bünteti meg a gyilkost, sőt vele egyet
ért, nem foglalhat helyet a civilizált államok 
sorában.

A francia állam ma nem egyéb, mint 
eszköze Angliának és hatalma egyre foko
zódó gyengülése következtében a háború 
után is az fog maradni. Látszik ez már ab
ból is, hogy híven követi annak az Angliá
nak az erkölcseit, amely ideálisan nemes 
szabadsághőst felakaszlal és hősnővé avat 
és nagy kitüntetésben részesít egy leányt, 
aki biztos rejtekhelyből német katonákat 
orvul lelő.

S ez a két állam- Anglia és Francia- 
ország bitorolta eddig a civilizáció vezér
szerepét I Ha a civilizáció tanítómesterei, 
kik nem telnek be eléggé öblös hangon a 
németek állítólagos kegyetlenségeiről ordí
tozni, ilyen erkölcsöket követnek, igazán 
nem lehet csodálni, hogy akadhat nép, a- 
mely a »szent önzést« a morál legmagasz- 
tosabb kötelességének farija, vagy egy má 
sik, mely az erkölcsiség dokumentálására 
pogromokat rendez.

Akik az erkölcsiség ilyen példáit szol
gáltatják, jobban tennék, ha a dorgalóan 
oktató szerepére nem vállalkoznának ée e- 
lőbb maguk tanulnák meg, amire másokat 
tanítani akarnak. Akkor talán maguk is rá
jönnek arra az igazságra, hogy az állam 
talpköve az erkölcsiség, amely náluk vesze
delmesen inogni kezd.

Állami élelük ezt a megrendülést ne
hezen fogja elviselni és a sok seb közül, 
melyet a háború ellenségeinken ejtelt, bizo
nyára nem utolsó az erkölcsiségükön esett 
csorba.

Támogassuk egymást!
A legélesebb szem sem tiirkészheti még 

ki a fáradságteli, tövises ut végét, nem pil
lanthat át a sürü felhőleplen, amelyen túl 
a mosolygó, napsugaras eget sejtjük. Átha
tolhatta!) homályba burkolódzott a jövő és 
ebben a homályban csak a végleges győze
lembe vetett hit szövétneke vezet bennünket.

Kívánjuk mindannyian a békét, de csak 
olyant, amely tarlósának Ígérkezik. Olyan bé
két, amely biztosítja szerencsés haladásunkat 
és fejlődésünket, amelynek védelmében za
vartalanul élhetünk munkánknak, résztve- 
hetünk az emberiség nagy feladatainak tel
jesítésében és amely lehetővé teszi, hogy a 
jóllét felé szabadon haladhassunk előre. 
Ennek a kívánatos békének még nem jött 
el az ideje.

Mindannyiunknak közre kell tehát mű
ködni abban, hogy azt elérhessük. Vitézeink

Méta.
Irta: K o r m á n y  E n d r e .

Az Andrássy-uton egy gyönyörű bérpalota 
előtt két halottas kocsi áll. — Elsőrangú temetés 
lesz — minden előkészület arra vall. Hatalmas 
embertömeg szorong a járdákon, nagy a tolongás 
s még nagyobb a kíváncsiság, hogy öngyilkosság-e, 
vagy mi lehet? — Egyszerre két halott és gazdag 
halottak. — Az élénkebb fantáziájo emberek már- 
már egy egész regényt képzelnek el, melynek itt 
a befejezése.

A kérdezősködéseknek 8 zajnak egyszerre 
vége lesz, amint hozzák le a  lépcsőkön a két egy
forma koporsót.

Most mindenki közelebb akar jutni s mind 
többet látni, aminek a rendőrség vet véget Berak
ják a koporsókat a halottaskocsikba, rá a hosszú 
ezallagos koszorúkat s lassan megindul a gyász
menet.

Elől a halottak egyetlen árvája, a 18 éves 
Méta, sűrűn lefátyolozva, összeszorltott ajkakkal, 
könnyetlenűl, mellette a francia társalgónője szin
tén mély gyászban. Utánuk sorakoznak a köze
lebbi rokonok, jóbarátok — aztán a távoliabbak 
— mind gyászban és mindenen meglátszik a jómód.

Megindulnak a halottas kocsik. — A teme
tés Metán kívül senkinek sem fáj. A nők proforma 
előszedik illatos feketeszélű zsebkendőiket, könnyei
ket letörölni, aztán napirendre térnek felette в ha 
kell, holnap akár bálba is mennek.

Méta tisztán látta mindezt, ismerte az em
bereket auyja leírásai és oktatásai folytán, ki

lánykorában egyedül állt a világban s maga ke
reste kenyerét.

Bucsuzás nélkül hajtatott haza. A francia 
társalkodónő — Mimi — barátnője volt s kérte, 
hogy maradjon vele, mert más neki úgy sem kell. 
—- Mimi persze ígérte s be is váltotta — jó élete 
volt Méta mellett s 6 is nagyon szerette a kis 
magyar lányt.

Következtek a részvótlátogatások, melyektől 
irtózott Méta. A rokonok közül egyik-másik fela
jánlotta szolgálatait, tanácsokat adott — gyámúl 
ígérkezett; de a kis, Önállóságot szerető lány fino
man mind visszautasította. A jó emberek azon 
kellemes tudattal, hogy most már mindent meg
tettek, nyugodt lélekkel mentek el.

Métának a temetést követő napon első útja 
az ügyvéd volt — sietett nagykorusíttatni magát, 
hogy sok bonyodalmat kikerüljön. — Óriási lelki
ereje volt a gyermeknek, hogy árvasága első nap
jaiban is nagy ügyességgel intézte ügyeit.

Méta szive anyjáért vérzett, kit az anyai 
szereteten felül bámult és mindenben ideáljává 
tette. A szenvedő nőt látta benne, pedig sohsem 
panaszkodott. Szemmel látható volt, hogy a finom- 
lelkű, törékeny asszony szenved a brutális férj 
mellett. Mindig több és több vagyont akart sze
rezni — ha egy-egy vállalata nem sikerült — ide
ges volt s feleségével éreztette durva módon.

Házasságuk első éveiben csendesebben éltek. 
Az asszony sohsem volt elragadtatva urától, hozzá 
ment, mert megunta a magányos — minden él- 
vezetnölküii munkáséletet, megutálta a kollegákat 
— az embereket általában s minden szerelem nél
kül szívesen férjhez ment a dúsgazdag emberhez.

Fiatalasszony korában kezdte mulasztásait pótolni 
Jártak hozzá nyelvmesterek, zenetanár 8 ő mindig 
pontosan elkészült leckéivel. Nagyon lelkiismeretes 
gyermekhez illő volt e buzgalom. A többi élveze
tekből is kijutott: sport, séta — kocsin-autón, 
hangverseny, színház, utazás — s az időbeosztás 
is olyan volt, hogy mindenre került idő. Méta szü
letése sem jelentett mást, mint rövid megszakítást. 
Pár évig tartott igy, aztán egy pár, kevésbé jól si
került vállalkozás úgy megrontotta életüket, hogy 
az asszonykának mindentől elment a kedve s foly
ton válásra gondolt, de még sem akart belekez
deni. Felhagyott a régi élettel. Némán tűrte a férfi 
zsarnokoekodását és durvaságát. Minden vigasza 
és öröme Méta volt, ki külsőleg, belsőleg anyjára 
hasonlított Méta neveltetése és a kesergések töl
tötték ki napjait. Csak kevés jót őrt életében.

Méta 18 éves korában anyja súlyos betegsé
get kapott, — sürgősen megoperálták, de már késő 
volt. — Halálos ágyán igaz, de nem fiatallány
nak való leckéket adett Métának. — Soha senki
nek és semmiben nem szabad hinni. — As önál
lóságra nevelte és szoktatta gyermekét s most azt 
mondta — csak éljen vele. — A szerencsétlen 
asszony iszonyn kínok közölt mólt ki — szobájá
ban csők az urát és egy orvost engedett bent 
lenni. — Ez a kép annyira megviselte az amúgy 
is már félbolond embert, hogy egy borult pillana
tában a ravatal mellett követte el az öngyilkossá
got. — Szegény kis Méta már maga is odakiván- 
kozott, de hát erős és egészséges volt — persze 
az életösztöne is nagy volt.

*• •
Két hónapra a temetés után már kezdett
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híven teljesítik kötelességeiket, őket erre »toi/ww Crtstemy» *»“<« sntita«i*t«. StntlkiM, rokkant vér
sérkeoteni nem kell. Éppen most, a tegbor- F ig y e lm e z t e t é s .  ők » mi .
saestöbb viaskodások során, mindig újból Az AUatAUomAny eltartására szükséges tér- Lámák Alajo
meg njból teesnek taoubiionrságot arról, meny biztosítására. — —
hogy testeik megtántortthatlan védösánca « 2117—1916 M E. ssámu rendelet ~~ "  Őfelsége a király dr. la*
mögött biilonságban lehetünk és nem kell 4  jk » a érteimében, rozsból, kétsseresből, “ W * r“old c^k lornyai ezredorvoenak ki
tartanunk attól, hogy a háború iszonyatos- ^ ( ^ 6 1  árpából és zabból gazdasági szűk* *4|ó érdemei elismeréséül a koronás arany* 
ságai halárainkat átlépjék. ségletre 500 kg.nál kevesebb mennyiséget érdem keresztet adományozta.

De itt, magunk közt, kik messze a vé- ^  |ehe( be8gefe2BÍ Azoknak tehát, akik- — H6si halál. Szmodics Szilárd, nagy. 
dösáncok mögött civakodunk az élet apró nefe # mos, em|Uelt lerinényekb6l — bele- atádi polgári iskolai igazgató, honvédhadap- 
keltemetlenségei miatt, bizony helye ven az éf(ve az á||aiálíomáoyuk eltartására szűk- ród, életének 39-ik, tanári és igazgatói mű* 
intő szónak, a jó példának és a segítő lett- ^  nieonyj8éget is az árpából és zabból ködösének 17-ik évében az északi harctéren
nek. Tagadbatlanul sokan vannak közöttünk, __.  összesen 500 kg.-nál kevesebbre van heves ütközetben, az idei junius havában
akik keservesen sinylik meg a háború su- gziikaé-ük t0Vábbá azoknak, akiknek ennél hősi halált halt. Hősi haláláról megemléke- 
lyos terheit és joggal panaszkodnak, hogy a bb u’gyan a „ükségletük, azonban a zünk, mert ezelőtt 20 évvel, 1896 ban a 
legnagyobb terheket — másokról leszedve . e3zközök hiányában vagy pedig azért, Csáktornyái m. kir. áll. tanítóképző-inlézet-
— reájuk rakják. De mégió mindenkor szem meft azl nem ludj ák elraktározni, nem ké- ben nyert tanítói oklevelet Szmodics Szilárd,
előtt kell tartani, hogy ezeknek sorsa még ek azl beszerezni, a* állatállomány el- — Hymen. Hoffmann Unka kisasszonyt 
mindig jobb, mint azoké például, akiknek larlására 6Zűkséges árpát é3  zabot a tör- helyben, eljegyezte Mandl Rudoll Gráczból. 
otthonát a háború elpusztította, vagy kllünő vény|jatóság utján kell biztosítaniok. Felhívja — Istentisztelet. Teke Dénes alsólend- 
katonáinké, akiknek helyzetét nem volna teb4t c 3áktornya elöljárósága mindazon la- vai ev. lelkész aug. 20 áu délelőtt fél 11 
szabad folytonos panaszainkkal és jajgatá- k)Jsoka| akik eLlmli szükfégNüket nr.ég nála órakor a Csáktornyái áll. tanlióképző inléret 
sunkkal tűrhetetlenné tenni, hanem köteles- be nem’ jeientették, hogy annak számbavé zenetermében ev. istenitiszteletet fog tartani 
ségeinket épp oly pontosan kell teljesítenünk, (e,ére vonalkozó bejelentő lapjuk kiállítása s az úrvacsorát is az azzal élni kívánóknak 
mint azt katonáink teszik. yé „  folyó hrt u .én hétfön anná| bizonyo ki fogja szolgáltatni.

Ajánlani lehet mindenesetre a halósá- gabban jelentkezzenek, mert a későbbi je- — Névmagyarosítás. H írschsoha Arán- 
goknak, hogy a legszegényebbeket, a legsaj ,enlkezégek fae lem b e  vehetők nem lesznek, ka Csáktornyái illetőségű ugyanitteni lakos 
nálatraméltóbbakat, a gyengéket és a se- ftlAIIArA. Aer családi nevének >HaJász« névre kért átvál-
gélyre szorultakat a háború nagy terheitől A Községi e io ija ro sa g . to2(alása a2 1916 évi 96 8 33. számú belügy
imnél inkább megkíméljék és őket a lehe- ~  ministeri rendelettel megengedtetett.
tőséghez képest jobban segélyezzék; meg K Ü L Ö N F É L É K .  — Orosz fogságban. Az orosz offenziva
kell követelni továbbá — erkölcsi köteles- ------  következtében Horváth Pál Csáktornya város
ség ez, — hogy az erősebbek, áldozatokra M ondják  • • . pénztárosának fia, Horváth Mihály 20. honv.
képesebbek segítsék gyenge felebarátjuknak Mondják: ha majd visszatérünk, gy* ezredbeli népfölkelö, is orosz fogságba
terheit cipelni, hogy a tehetetlenebbek a vi- Ея nem csurog többé vérünk; kerüli. A fogoly julius 18 iki kelettel írja,
szonyoksordonságát kevésbé súlyosan érezék. Hogyha a sok szenvedésnek hogy a wolhyniai 2itomirba van internálva,

*Egy mindannyiért, mindannyi egyért!« Gaiamb-ieikek vetnek véget ahol egy oltani kályhagyárban foglalkoztat-
ez kell, hogy legyen a jelszó a harmadik és jék Horváth Mihály egyébiránt egészséges
remélhetőleg utolsó háborús év elején. Mi- та g s a Almánk. . .  s érzi
nél erősebben fogódzkodunk össze, minél Mondják: dalos szóval vArnak, _  Jótékonyság. Neumann Regina úrnő
hathatósabban támogatja egyik a másikat, Kit szeretnek, kit csodáinak; Grácból 20 koronái küldött az izr. nőegy-
annál előbb nyílik kilátás a végleges győ- lelnek Szíves adományáért ezen utón is há-
zelemre és az utána következő jő békére. Mindegyikünk csengő smván lás köszöre'ét fejezi ki az elnökség.

Szeretetadom&nvokat afrontra S li“ n merengenek « * -  • ■ -  Adomány. Kacun Mihály Csáktornyái 
amállit a  Hadsegélyező H iva ta l!  É$ azíin: ha visszavendéglős 80 К-t adományozott a Voroske-

Átvétell különítménye,IV. Váczl- Egyet tatén szabad kérnünk. . .  Csáktornya, fiókegytelének, melyért
mico 38 a*. Akik hátul csendben jönnek: köszönetét nyilvánítja az elnökség.

Méta kissé vigasztalódni. — Többet beszélt Mimi- sége van. Az embernek erősnek kell lennie és a és bájos kislányról. A fiú -kiváncsi lett, hisz az 6
vei — elkezdte a lakásban nézegetni, hogy mit fájdalmakat könnyen leküzdeni. ideálja is mindig más volt, mint a társaságában
adhatna el, mert hisz kettőjüknek jó lesz kisebb — Erős voltam professzor bácsi — az éles nyüzsgő sportoló, bálozó, kacérkodó lányok, 
lakás is. Elkezdtek lakás után járni. — Méta négy- fájdalmak, úgy találom, nagyon is gyorsan tóm- — Az ősszel megismered — mondta az apja-
szobás lakást vett ki — két egyforma fehér lány- pultak el. — Olyan természetem van, hogy ha- _  Hossza terminus, de mit csinálhatok mást,
szobát — közös szalont és közö9 ebédlőt rendez- marosan túlteszem magam a legkeservesebbeken mint várok 
tetett be. Persze ami értékes és szép volt a régi jg. _  Társaságra egyáltalában nincs szükségem.
lakásban, az idekerült. — Nagyon szép lelt a la- — Az embereket utálom, unom. Csak magányo- * *
káe s Mimi egész boldog volt. Méta mindent san szeretek lenni. — Könyveim, zongorám mei- Az öreg professzor képes lapot kapott Tát- 
pénzzó tett s az összerakott kis vagyont - -  óriási lett mindent meglelek. — Velem van egy kis ba- raíüredről. Méta írta. Mindketten megörültek neki
öröksége mellé rakva, maga vigyázott mindenére, rátnőm, de még annak a társasága sem kell — s az ifjú professzor elutazott Tátrafüredre.
^ l t Ü~ ?kikéríe ~  aW J Ja к 0™®1 ТаП Ve!em ~  szerelem’ de mé« 6 is te r- Igen nehezen akarták bejelenteni -  ismerve

M. u ’ , . , и a* 1 a « • ^emre van* . Méta természetét. Az apja névjegyét küldte be s
Mmtán Méta minden ügyét elrendezte, ami —■ Most így gondolkodik, megbocsájtom, mert persze a kislány mindjárt örömmel sietett le. Él

nem kevés fejtörést okozott — nyngodtabban é- fiatal, de később nem Így lesz s maga bánná meg csodálkozott, mikor az öreg bácsi helyett, délceg 
rezte magát. Befészkelte magát szobájába s hete- leginkább ifjúkon gyermekeskedését. — Meg fogja fia állott előtte. —- Elmondta, hogy apja megbízá-
kig sem akart kimozdulni. — Egyik nap mo«du- fogadni az én tanácsomat s elmegy a nyárra a sából testi és lelki-kezelés alá akarja venni,
lattanul feküdt s egyik cigarettavéget a másik u- Tátrába, ősszel eljön hozzám s akkor ismét kap vram • iin it ba-
tón hajította el. -  Másik nap olvasott, tanult reCeptet. Újból barátságot fog kötni régi ismerői r i ,QW  k« « . ? I
Éjszaka nem aludt, csak hánykolódott ágyában — seivel és barátnőivel fog együtt szórakozni és úgy raisa*01
Mimi élte a világát — vagy csavargóit, vagy ott- él, mint más 18 éves lány. Ősszel, mint mátkapár, kerüllek haza. Köny-
hon fogadta a látogatókat és nagyon elégedetlen . , nyü — mindketten fiatalok, egészségesek és gaz
volt Métával. Hivta és kárhoztatta életét, de hiá- 7 \ *  J átf ába el®e8T®k ~  kellemes lesz de d k voltak
bavaló volt. Meta nem tndott és nem akart le- {J” #eAgk elkeseritenT^- ér"éLnv°va«ok' F°en* Már csak 8 8У4“  ,eteItét vártók 8 MeU b0,‘ uokni életmódjáról. Természetesen.et megrongálta ‘®mCminda„ bá„t. k «ге«кепУ V88?ok en- dQgan gQndo|t arr*J hogy fogják az 6 szép V6le-
szervezelét ás egész beteggé tette. , . . .  gényét az egykori iskolatársak megnézni az cskü-

Meta is meghökkent erre e sietett az öreg — Megszokja в kevésbé lesz érzékeny. — y .  »Amrolkisasszonvokc káDolnáiában'. Mit
jóságos professzorhoz, ki már egy ízben megmen- Higye meg, csak addig érzi é sh i a z i  az ember, 82Óljg m é te re k é  tisztelendő ur, hogy az
tette életét. Már nagyon régen volt s az öreg fe- hogy mindent megtalál önmagában, amíg nagyon 3 á lv t á r s a k  közöl ö T z első mennvasszóny 
hérszakálú bácsi alig ismerte meg a kislányt Alá- йШ\. -  Ezekre a szavakra Méta lesütötte sze- í . "  f „  Л  ^ ш  Га kú
posán megvizsgálta s aztán kérdezgetni kezdte e egy-kettőre hazafelé indult. Mmden e'következett, m.nden elmult s a
életmódjáról, a közelben lefolyt eseményekről stb. ,  löDÖS kl8 Mela h4z88élete 8em volt пУи* ° ^ ’
— Meta minden kérdésre igaz feleletet adott. * * A harmónikus házasság — unalm as!

— Miért nem járkál, miért nem megy tár- A professzor sokat beszélt egyetlen — nő- _________
aaságba, kissé szórakozni erre feltétlen szűk- sülni készülő fiának egy érdekes, nem mindennapi

4 %.
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—  Óvodák megnyitása. A  Csáktornya 
területén működő három óvodában a tanév 
megkezdődött. Múlt hétfőn kezdte meg mind 
a három ovoda a tanévet a szabályszerűen 
lefolytatott beíratások után.

— Repüld állomás Nagykanizsán. Egy
magyar és osztrák bank rendszeres légijá
ratokat létesít Magyarországon, mellyekkel sze
mélyi és postaszállítási fognak lebonyolítani. 
Három ily járatot terveznek, az egyikei Bu
dapest és Fiume között, melynek Siótokon 
és Zágrábon kívül Nagykanizsa is egyik ál 
lomása lenne. Nagykanizsa erre a célra már 
repülőteret is átengedett.

—  Tűz Csáktornyán. Még egy hete sem 
roult el a Hazai fatermelő r. t. fürészkeze- 
lősége kárára kiütött tetötűz esetének s már 
is megismétlődött a tűzveszedelem. Hódosi 
Vilmos vasúti vendéglős lábaspajtája gyul
ladt ki most már másodízben. Ezelőtt 4 év
vel 1912. október 11 én hasonló rejtelmes 
körülmények közölt gyulladt ki ugyanezen 
lábaspajta, mint most. A délivasuti sorom- 
póőr vette elsőnek észre a tűzet s tűzoltói 
vészkürtjével felriasztotta elsőnek a hadtáp- 
parancsnokság katonalűzoltóságát, mely csak
hamar kivonult a vész színhelyére, sőt Déry 
György tüzéralezredes parancsnok is megje
lent ott s a közvetlenül adott utasításai a- 
lapján megindult támadás íolytán sikerült 
az égő pajta közvetlen szomszédságában 
levő istállót, — melynek ajtaja már tűzet 
is fogott — teljes épségben megmenteni a 
pusztulástól. Az időközben megérkezett vá
rosi- és uradalmi tűzoltóságnak már nem 
is akadt munkája, mert a gyorsan ott ter
mett katonatűzoltósóg csakhamar lokalizálta 
a tűzet 8 csupán a fel felujúló zsarátnokok 
elfojtása késleltette a befejező munkát. A 
tűzkár mintegy 13 000 К ra tehető. A tetőn 
kívül 4 db. sertés, baromfi, takarmány, gaz
dasági в gyári felszerelések s a padláson 
szárításra kiteregetett mosott ruhanemüek 
estek a lűz martalékául. A leégett épület 
biztosítva volt. A tűz keletkezésének okát 
eddig nem sikerült megállapítani, de nagy 
valószínűséggel bűnös kezek gyújtogatása 
idézte azt elő.

—  Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái 
csász. és kir. katonai tartalékkórházban á- 
polt beteg katonák szórakoztatására özv. 
Konyáry Mibályné szül. Hegedűs Irén urasz- 
szony több képes lapot és folyóiratot aján
dékozott, melyért ez utón is köszönetét nyil
vánítja a parancsnokság.

— Állandó mozi. A Rákóczi-utcai moz
gó színházban a mai előadások műsora: Az 
opium sátán — az emberi szenvedelmek 
tükre & felvonásban. Ezt megelőzőleg Hadi 
híradó és befejezésül Jancsi hőstette, vígjá 
ték 2 felvonásban. Az előadások kezdete d. 
u. fél hat és este fél 9 órakor.

—  Gabonavásárlás a paceai járásból. 
Zalavármegye llispánja értesítette az érde
kelteket, hogy a kereskedelemügyi miniszter 
megengedte Delejes, Farkashegy, Felsődom 
ború, Felsőmihályfalva, Hétvezér, Károlyszeg, 
Királyiak, Mártonhalom, Zalabárdos, Gyü
mölcsfáivá, Kismihályhlva, Nyiresfalva, Vi- 
ziszentgyörgy, Krislóffalva, Zsedény, Felső- 
ktfályfalva, Csáktornya, Jánoshegy, Erzsébet
ek , Gáborvölgy, Határőrs, Ksmsgyaród, Li
getfalva, Murafüred, Ráckanizsa, Robádihegy, 
Stridóvár Szentorbánbegy, Vashegy és Vég
falva Csáktornyái járásbeli községeknek, hogy 
a pacsai járás területéről bármely községből 
beszerezhessék a háztartási és gazdasági

szükségletük fedezésére igénybevehető ler- 
ménymennyiBégüket. A háztartási szükség
letet a községi elöljáróság s a gazdasági 
szükségletet, a búza kivételével, a járási fő
szolgabíró engedélyével.

—  A fémtárgyak rekviriláaa. A Bu
dapesti Közlönyben a műit hó végén közölt 
egyik honv. min. rendelet alapján az a té
ves felíogás kezdett elterjedni, mintha az 
igénybevett fémtárgyak beszolgáltatása dec. 
31-ig elhalaeztatott volna. Minthogy ez a 
felfogás a rendelet félreértése volt, a vár
megye alispánja szükségesnek látta 27890 
számú rendeletében közzétenni, hogy a kér
déses honv. min. rendelet nem a fémtárgyak 
beszolgáltatását halasztotta el, hanem csupán 
azokra nézve hosszabbította meg a határidőt 
dec. 31-ig, akiknek bizonyos fémmennyiségek 
visszatartása engedélyeztetett. Eszerint a fém
tárgyak beszolgáltatásának az elhalasztásá
ról nincsen szó és a fémátvételi bizottságok 
működése sem függesztetelt fel, hanem a be
szolgáltatni elrendelt fémtárgyak mindenütt 
átadandók a bizottságoknak.

— Katonai bevonulás. A hivatalos lap 
hirdetménye szerint a legutóbbi népfölkelő 
szemlén alkalmasnak talált 19—31 éves 
népföikelők augusztus 28-án tartoznak be
vonulni. A hirdetmény szerint a szemlén 
alkalmasnak, de felülvizsgálaton alkalmat
lannak nyilvánított népföikelők nem tartoz
nak bevonulni.

—  Állatbetegségek. Muraközben au
gusztusban a következő betegségek léptek 
fel: Lépfene: Újudvar; veszettség: Csáktor
nya, Muraszentkereszl, Drávaollár; ragadós 
száj és körömfájás: Drávacsány, Damása, 
Dékánfalva, Drávaszilas, Mímcsány, Murauj- 
falu; sertésorbánc: Muraszentmária, Perlak, 
Drávadiós községekben.

—  Ujrasorozás. A 39—50 évesek uj- 
rasorozása három mozgó bizottság előtt tör
ténik. A sorozások augusztus 27 tői szep
tember 20 ig fognak tartani. Alsólendván 
szept. 4 —9, Perlakon szept. 5— 7 és Csák
tornyán szept. 14—19 közt történik a so
rozás. Alsólendván és Csáktornyán a II., 
Perl&kon а Ш. bizottság soroz.

—  A gabona biztosítása embernek, i l 
latnak. Rendelet jelent meg, mely szerint 
mindenki gabonaszükségletéi a jövő év au
gusztus 15 ikéig biztosíthatja. Eszerint havi 
10 kg. liszt bizfosíttatik minden egyes sze
mélyre, melyet mindenki saját községe te
rületén, vagy a pacsai járásban maximált á- 
ron vásárolhat mint lisztet vagy mint búzát. — 
Az állatok ellátása is biztosítható, de csak ár
pával és zabbal az uj kukoricatermésig. És 
pedig disznónál 3 hónapon alul havonkint 
és fejenként 36 kg, féléven fölül 72 kg. 
mennyiségben; baromfi után 10 darabonként 
18 kg. árpát vagy zabot lehet vásárolni. Az 
igazolványokat erre a városházán állítják 
ki, az engedélyt pedg a főszolgabírói hiva
tal adja meg, de csak írásbeli kérvény alap
ján. Az árpát és zabot az egész vármegye 
területén lehet vásárolni.

—  Agyonütötte a cséplőgép. Perhács 
József 54 éves bocskaihegyi lakos egy csép
lőgép vontatása alkalmával lovainak gyep 
tőit tartotta, am:kor a cséplőgépét a Mura- 
réthát melletti dombról leeresztették. Egy 
darabig simán ment a cséplőgép szállítása, 
de amikor a gép egy kavicsrakásról lejövet 
gyorsabban megindult, egyik alkotórészével 
Perhács Józsefet nyakszirtjén úgy megütötte, 
hogy Perhács József rögtön meghalt Az eret

julius 31-én délben történt. A megejtett or- 
vosrendőri hullaszemle a halál okául kisagy 
roncsolást konstatált A további eljárást a 
Csáktornyái járásbíróságnál folyamatba tették.

— Még sem marad meg a  nyári idő
számítás. A múltkor a lapokat bejárta a 
hir, hogy a nyári időszámítást a téli időre 
is kiterjeszteni fogják. Újabban azonban as 
ellenkezőről értesülünk. Berlinben ugyanis 
ankét volt, ahol a terv ellen állást foglaltak. 
Ezek szerint tehát október elsején a régi 
időjelzés lép életbe. Az órákat azonban nem 
éjfélkor, hanem éjfél után 1 órakor igazít
ják meg.

— A tziv&r- és cigarettahiány okai.
A szivarzók általánosan panaszkodnak min
denfelé, mert nincs szivar s még inkább 
azért, mert cigarettát nem kapni. Ennek o- 
kát különféleképen magyarázzák, de legin
kább a dohányjövedéket okolják, mely a  
gyártmányok árát ismét drágítja. Illetékes 
helyen azonban a cigaretta hiányát nem 
ezzel, hanem inkább azzal magyarázzák: 
hogy az idei dohánytermés kisebb, mint as 
előző éveké; hogy a szükséglet a háború 
alatt, a katonaság miatt, sokkal nagyobb, 
mint azelőtt volt; hogy &z ántánt a tengeri 
szabad kereskedelem korlátozásával megne
hezíti a tengerentúli dohányok behozatalát 
Ilyen körülmények között az óvatosság a 
gyártás körül szükséges, hogy a dohányle
velekből ki. ne fogyjunk. Ez az óvatosság is 
oka annak, hogy a közönség nem kap ci
garettát

—  A  nők egyetemi tanulmányai. A  kul
tuszminiszter rendeletet bocsátott ki, mellyel 
a nőknek az egyetemre való beiratkozása 
megkönnyittelett. Eddig ugyanis csak azok 
az érettségit tett nők mehettek egyetemre, 
akiknek érettségi bizonyítványában háromnál 
több elégségesük nem volt. A rendelet sze
rint a nők ezentúl kivétel nélkül beiratkoz
hatnak az egyetemre, ha az érettségi vizs
gálatot sikeresen letelték.

— Uj pénzek. A jó eleve beharangozott 
vas 20 filléresek augusztus 3 án piacra ke
rültek. Az uj vaspénz alakja ugyanolyan, 
mint a régi, színe azonban nem csillogó, 
inkább bágyadtnak mondtható. Ezzel egyide
jűleg a nikkel 20 filléreseket a forgalomból 
bevonják, mert a hadseregnek a nikkelre 
nagy szüksége van. Tíz filléreseket nem ve
rettek vasból, mert a nikkel 10 filléreseket 
már az elmúlt évben fölcserélték alpakkából 
vert pénzzel. — A 2 koronás bankók is 
felfrissültek. A régiek helyett újakat hozott 
forgalomba az Osztrák-magyar bank. Az uj 
bankók jobb papírból készültek s igy nem 
rongyolódnak el oly gyorsan, mint a régiek, 
melyeket egy vállalkozó rossz anyagból ál
lított ki. — Az uj 10 koronás egészen uj 
tipusu pénz. A szelén fehér szelvény van 
és a bankó papirosában sokkal löbb a viz- 
nyomás, mint a régi bankjegyeken. Ezzel 
meg akarták nehezíteni a pénzhamisítást. 
Ha ez sikerül, akkor a többi bankjegyet is 
ilyen típusra alakítják át.

Szerkesztői üzenet.
S .  G y . Cikkét, bármily okos és jogos, erős hangjá

nál fogva nem közölhetjük.
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Ruska vojska je jako oslabljena.
Bus je vu mesecu juliusu blizo 400  jezer vojnikov izgubil. - Rusi bi 
radi vu Magjarsku vdrli. - Nasi, nemski i turcinski seregi cuvaju nasu 
granicu. - 2000 stukov su nemei postavili proti Yerdtinu. - Kuliko 
zemlje smo prevzeli? - Zarobljenik i koj ga je uhvatil. - Englezka— 
francuzka offenziva. - Potopleni ladje. - Prva velika bitka pri Suez

catorni. - Ruskij general je  betezen.

KaK stojino na bojnon potjn?
(*• j.) Ruske navale su se pri Galiciji 

i vu Bukovini vtiáile zbog velikih zgubié- 
kov ruskih. Sve tak ka2e, da je rus svoje 
najzadnje vojnike skup pobral. Niti poljskim 
teiakom i delavcom nije dopust dal, nego 
je avakoga vojnika vu tabor poslal, dasvo- 
jom velikom silóm joá jenput i brzőas zad- 
Djiput próba nazaj dobiti one zemlje, kője 
smo mi i nemei od njega odzeli.

Ve vre i rusi áparaju svojimi vojniki. 
Seregi su strogu zapoved dobili, da naj ne 
alduju vojnike, ako nije treba. Íz toga se 
vidi, da je rus iakve zgubiéke imel vu prol
iim mesecu, da je jako oslabil.

Ne zdavnja vu jednim boju je iz jed- 
noga regimenla samo 14 vojnikov ostalo, 
kője je jeden kaprol vodil. To je strahoviti 
zgubiCek, gda izmed 1500— do 2000 voj
nikov, kuliko po priliki jeden regiment broji, 
вето 16 ostane. Gda je zaCul ruski car, da 
je iz céloga regimenta samo 15 vojnikov 
ostalo, izmed ovih je kaprola taki za oberá- 
tera, a 14 proste vojnike za lajtinanta ime- 
nuval.

Ruske novine javiju, da je ruska vojs
ka vu proälim тезеси do 25 ga juliuäa 
svega skupa 389 jezer i 350 vojnikov iz- 
gubila. Broj vumrlih i oranjenih ofícirov je 
28 jezer i 250.

Is Bukovine su glasi doäli, da rusi 
vuogo vojnikov skupljaju, da bi onda s ve
likom silóm navaliii na Karpat3ke planine, 
pák ovdi vdrli vu Magjarsku. Lani vu zimi 
su si rusi vre zeígali ruke vu karpatskih 
planinah, gda su vu naá orsag átéli vdréti. 
To se bude ä njim i vezda pripetilo, ar 
hvalja Bogu i mi imamo dosta vojnikov na 
medji pri karpatskih planinah. Ne samo 
n&ái, nego i nemáki i turöinski äeregi paziju 
na granici, da nebi rus vu naáu domovinu 
doäel. Zbog toga se nikaj nemremo bojati, 
gospodin Bog, pák naSi i saveznicki áeregi 
budu aas obranili od ruske navale.

Rus je opet pritiskaval Rumunjsku, da 
bi ma se na ротоб 2urila, рак da bi svo

jimi äeregi vu Erdelj vdrl. Vu proälim ti- 
jednu se je gibala politika vu Rumunjskoj. 
Naäli su se od rusov pladeni rumunjski 
politföari, koji bi radi proti nam poslali svo 
ju vojsku, ali rumunjski kralj nede to do- 
pustiti. Kak bi goder bilo, naäa vojska se 
je vre i tu pripravila, pak makar bi se ru- 
munji podufali na nas vdrti, nikaj se jih 
nebojimo; ne samo zato, ar smo dostajaki, 
nego i zbog toga, ar naäi dobri savezniki 
bulgari, koji su susedi s Rumunjskom, bi 
taki vu Rumunjsku vdrli, ako bi ona proti 
nam iäla, pak s rusom dr2ala.

Nemáki cesar i naä kralj za célú nemä 
ku, naäu i tursku vojsku, koje se vu Rus- 
siji, pri Galiciji i vu Bukovini proti rusu 
vojuju, su za glavnoga zapovédnika za sve 
äerege glasovitoga i najspametneäega gene- 
rala Hindenburga imenuvali. To je jako 
znamenito za naäe i druge proti rusu voju- 
juöe äerege.

Pri Verdünu se francuzi jako dr2iju, 
ali zato nemski äeregi sigurno napreduju 
prama festungu Verdünu. Так se Cuje, da 
su nemei dvé jezere ätukov postavili proti 
festungu i da' budu za nekoliko dnevov 
zadnju navalu poCeli, da prevzemeju Ver- 
düna. Svajcarske novine piäeju, da bude 
ta nemäka navala tak jaka, kakva joä 
nije bita.

Taljani su vu proälim tijednu svojimi 
replani na Fiumu bombe hitali. Augustuäa
2-ga pred poldan ob pol 8 vur je 14 tal- 
janskih replanov doplivalo vu zraku do 
Fiumu, koje su viäe bombe hitali na varaä. 
Dvé hi2e su na pol poruäile bombe i ne
koliko ljudih zaklale. Gda su vu Trstu za- 
pazili taljanske replane, Banfild zvani oficir 
je svojim replanom za taljanskim replanom 
se Ziiril, jednoga velkoga replana dostigel, 
na njega strelal i pogodil ga. Onoga taljans- 
koga oficira Ö j je replana vodil, je kuglja 
na smrt oranila, replan se vu2gal i iz zraka 
doli opal. Tam su naäi vojniki druge dva 
taljane, koji su vu replanu sedeli, vlovili. 
Drugi taljanski replani su za tem pobegli.

Najnoveäi glasi in bojnog polja su sle- 
dedi: 1 ) Rusi su pri Zamosceju, pri Rud-

kiju, pri Brodiju, pri Postariju, pri Sidovice 
— Velki zvanib mestih biti bili. — 2.) Na 
taljanskim frontu п ета  nikaj znamenitoga. 
Taljani iz svojih ätukov stréljaju na naäe 
Cete. Blizo ne vupaju dojti. — 3 ) Pri fes
tungu Verdünu su nemäki vojniki pri Kapit 
zvanoj äumi francuze preobladali. — 4.) 
Kasementa, vodju irlandskih pobunjenikov 
je englezka vlada 4 ga augustuäa na galgib 
izkonéati dala. Zbog toga su se irlandCani 
opet pobunili. Vu cölim orsagu su veliki 
nemiri. — 5 ) Englezi su pri Suvill zvanom 
festungu bitku izgubili. Nemei su ovdi 942 
englezov polovili i od njlh 14 maäinastih 
puäkah odzeli.

Budilica.
Mnogi nezna kaj je to budilica. Anda, 

budilica je ura, koja u sebi ima takav me- 
kanizmus, da se moäe slofciti na koj goder 
sat, kada se onda kakti sprufci i onda ru2i 
dók pero izide i tako speöega jutrom zbudi.

Bilo je u zimi okolo pete ure popol- 
dan, kad su iz äumskog brega doäli soldati, 
trideset ih na broju, koji su se na »äki« 
hoditi u sniegu vie2bali, a sada su imali u 
selu prenoCiti te sutra put i vie2banje nas- 
taviti. Anda je selo dobilo soldate, gde se 
niti najstariji ljudi nisu sieCali, da bi tu 
ikada soldati na maräu noCili. Gospodin ka- 
pitan se je nastanil u obéinskoj kuéi, a mla- 
doga oficirskoga zamienika su nastanili pri 
staroj »bogekovici,« jednoj ^estitoj udovici, 
koja je najliepäu kudu u selu posiedovala.

Ona je uviek rabila pririeCje: »Bogek 
moj dragi!« I tim pririeCjem svoj spomenek 
priCela i zakljuöila, pak anda su joj zato 
dali ime »Bogekovica«. To je bila inaCe poä- 
tena eeljakinja, koja je poslie smrti svoga 
mu2a u redu gospodarstvo vodila, te diecu 
i dru2inu na kratkoj vuzdi dr2ala как ka- 
pitan svoje soldate. Dobrota joj se je \t 
oöiuh svietila te je bila u cielom selu как 
velika dobroCiniteljica siromakah poznata.

MIadi oficir, danaänji njezin noCni sta- 
novnik se je  odmah knjoj priuCil. Njezin



liabezoi i prijateljni naCin ga je privlaCil, 
g onda sa svojim stanom, jednom distom 
prozradenom sobom je bil vide nego zado- 
voljan. Anda se je posve sprijateljil dnjom, 
a ona se je opet га toga mladoga, liepoga, 
0d zdravlja a lica rumenoga mladoga ofi- 
cirskog zamienika, i!i u kratko reCeno, za 
toga mladoga oficira pobrinula, как mati za 
svoga sina.

»Siegarno ste gladan?« — véli ona te 
ga zabrinuto gledi. »Ah dragi Bogek, em to 
drugaC niti nemre biti. Tako mladi, pák ci- 
eli dán vani po sniegu okolo se spinjatí, 
oikaj toploga jesti, a ipák pri tóm dobar 
apetit imati, — je dragi Bogek! Tő je za 
pomilovati! — Hitro sad toplu juha, рак 
onda prevudjeno meso s zeljem i knedlom, 
— ah dragi Bogek, takov jedjek de vám 
dobro diniti, как i spavanje öve nodi u so- 
bi, koju sam dala zakuriti, da bude liepo 
topla.«

Mladi oficir je to s dopadnostju poslu- 
Sal, pru2il j8 skrbljivoj gazdarici ruko te 
ju je osieguraval, da je mogudi za tri jesti.

Majkica pásti eve na stran te odbie2i 
a kuhinju, za da d m prije oficirovomu 2e- 
ludcu zadovolji, a sluzkinja Janica je iza 
toga sobu za n}ega u red postavljala i u 
ojoj veliku peC kurila. U to se je mladi 
oficir naCinil komod te je tedno za stolom 
sedeö padit svoju cigaru. DamaCa dieca su 
prestradeni stala u zapeóku te su bojazljivo 
gledala sablju, koja je na stieni na Cavlju 
visela, dók su se oficirovimi liepimi i ljub 
kimi riedmi ohrabrena se ufala bli2e dojli. 
Kad pák im je sablju iz bliza pokazal te 
ja vijal как 2itku dibu, jer je bila iz naj- 
fiaije oceli, onda su se odmah sprijatelili 
ekupa i 2labrali zajedno, a kaj je gazdarici 
bilo osobito po volji.

KonaCno je bila veCerja gotova, te se 
je mladi oficir tűm nepatvorenom seljaökom 
koätom hranil, da ma je ved lajbec vu2ki 
postáját i on je moral gumba za gumbom 
razkapduvati. A dim mu je jelo id!o bolje 
u tek, tim je veselede gledala gazdarica te 
ga nagovarala, da пека samo grabi, dók mu 
je, как se ono véli, 2eludac izbilja vpedal. 
Pák ipák je u zdeli bilo jód mesa za tri, 
toliko je toga skrbljiva gazdarica pripravila. 
Oficir je ravniC zaljubljeno gledal na falaté 
u zdeli, ali 2eludac vide nije dopustil. Med- 
jutim je gazdarica ipák pogodila officirove 
misli, jer pri pospravljanju stola je rekla:

»Ah dragi Bogek! Em sutra je opet 
dán, pák takov soCni falaCec bude opet idei 
u lek ! I zato fluks 2njim u torbu, za da 
bude u pripravi, ako bi vas tielesna jakost 
pridela ostavljati pri tóm spinjanju stimi 
dugemi odőeki po tih snie2nih brdinah. Je, 
dragi Bogek, kakve ved dán danadnji ljudi 
bedastoöe tieraju, to je ved nemorutno. Tko 
je pred petdesetemi godinami videl takovo 
na dugih sanjugah skakanje po sniegu? Je, 
dragi Bogek!«

I u to je ved meso bilo u soldaCkoj 
torbi, pák jer u seljaCkih kudah mladinska 
jajca nikad nemanjkaju, to su se ved u 
ponjgvi jedno deset kuhala, kojedesem esu 
u torbi pridru2ili, na sutradnji put oficira, 
koj dobroj staric*», nad njezinom skrbljivost- 
ju nije mogel zadosta nahvaliti.

KonaCno je dodlo vrieme, kad je san 
svoje zahtievajud, priCel u oCi pieska sipati. 
*Ja mislim, da ste trudan! Dragi Bogek. 
C'eli dán tak okolo 9 kakati, pák po toj zi
rci! Zato hitro jednu Crnu kavu, i — onda
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Svupe! — u postelj! To bu dobro Cinilo! 
Dragi Bogek!« —

»Draga majkica« — reCe oíficir, dók 
je kavu srkal — »sutra u pet satih u jut- 
ro se ima put dalje nastupiti, a ja  se bo- 
jim, da nebi zaspal, a ved zato, jer ste mi 
tako fino postelju priredili i fiao dali sobu 
zakuriti. Anda zaspati nesmem, jer pri sói
dat.h je sve strogo.«

»Ah je, dragi Bogek!«
»Pak anda bi vas liepo prosil, da bi 

mi u sobu metnuli budilicu, za da bi do 
detvrte ure mogel bezbri2no spavati!«

»Ah dragi Bogek! Cula jesem ved о 
takovih urah, ali tu stvar nisam jód videla, 
pák mislim, da u cielom sein se Coviek 
nebi mogel za takovu zapomodi, jer to nit- 
ко neima. Ah dragi Bogek!« — si zdehne.

»Je, kaj sam anda Cinedi?« — zdehne 
si i officir — »ako zaspim vuru, onda doj 
dem na rapport, a skoznuv&li pak ipak nebi 
rad kroz cielu nod!«

»Ah dragi Bogek! Samo se bez brige 
legaite рак spavajte u ime bo2je mirno. Vi 
d^te ved u pravo vrieme biti zbudjen. Ja 
da vam toplu judicu skuhati i onda vas 
zbuditi. Mi se uviek moramo rano sfajati a 
kesno u postelj legati, to pri nas seljacih i 
poljodelclh neide drugCije, ako hoCemo к 
Сети dojti. Anda du vam ja drugu budilicu 
и sobu metnuti, koj de vas sigurno probu- 
diti. Sad idite liepo spavat, pak spavajte 
bez brige и ime bo2je! Na me se morete 
posve siegurno zanesti. Je dragi Bogek!«

Zamienik officirski, ili как ga mi и ovoj 
pripoviesti зато  na kratko officir imenuje- 
то , se je umiril te je otidel и svoju spa- 
valnicu, a ved za kratko vriemo je potibo 
hrkanje odavalo, da kroz dan izmudeno ti- 
elo u2iva zaslu2eni poCinek. I gazdarica je 
danas skupa sdru2inom se prije legla и 
postelj nego navadno, za da trudnoga gosta 
äturenjem po kuCi neuzmirava. I tako je и 
osam satih bilo sve mirno и kuCi.

Bilo je todno и Cetiri sata и julro.
Eto, na jedan krat se и officirovoj 

spalnici oglasi dvrsti 2venedi glas: »Kike- 
rik iiii!«

Officir se lecne, skoöi iz postelje onak 
zaspan te gleda и tamnu nod, neznajudi 
kaj se je  to dogodilo i dok onak snen nez- 
na pravo kaj, gde i odkud, oglasi se bad 
pod njegovom posteljum opet fortissimo 2ve- 
nedi »Kikerikiiii!«

Sad officir vu2ge sviedu i pogleda na 
svoju 2epnu uru. Ona je kazala detiri ure. 
Hitro se obuje i prieme iskati toga vikaCa, 
kaj mu je lakó bilo, jer mu je vikaC iska- 
nje olahkotil, podto je bad po tretji krat se 
ogla3il. Officir posvieti pod postelju, i nut 
— tu je stal liepi kokot, koj s ijeb ad v ra ta  
ravnal za detvrti zov.

Dok je officir tu dudnovatu budilicu s 
miededi se promidljaval, dodla je iz svoje 
spavalnice i gazdarica i slavodobitno proti 
officiru rek la : »Jeli, takovu budilicu niste 
jod nikada im ali?«

»Draga mamica ja se vadoj dosietlji- 
vosti moram duditi!« — veli smiejud offi 
cir. »Ali prosim vas, recite mi, как ste bad 
na to do^Ja, da bude kokot najbolja bu- 
dilica ?«

»No, dragi Bogek, je kokot pridme uvi
ek okolo detvrte иге и jutro kukurikati, a 
vi ste se imali и detiri probuditi. Glas ovoga 
pievea pak je tak jaki, da na pol mrtvoga 
probudi. Sada anda imate jod cieli sat vri-

emena za obledi ее i zajtrekovati i onda 
morete ob petoj stapiti и red sa dalo)o pu- 
tovanje. No? — Jeli aam dobro uCinila?«

»Ah vi ate mamica jedna izvratua £e- 
na, koju bi bilo vriedno и slatu ramu met
nuti t To nebi nijedna znala napraviti, a ja  
vam ae nemogu zadoeta naduditi! — Ali 
molim vas, zakaj vi niete meni hoteli po- 
vedati, da mi pievea metoete pod mojtx 
postelju?«

»Ah dragi Bogek, sam si mislila, da 
se vi mozbit nebi pred njim bojali!«

Officir se je smejal, dader ae je prevt- 
jal, a majkica takaj, a kad je Janica к tó
mű dodla, amejala se je i ona tak, da ae 
je ved i kokot priCel pladiti, te je glasno 
protestirajudi krelutni skupa sklopal i pri 
odprtih vratih van odbieSal. —

Poslie kako bi se podteno nazajtreku- 
val, oprostil se je officir od te vriedne gaz- 
darice, te jej je obeCal, da ju neCe nikada 
zaboraviti, gazdarica pak posegne prsti и 
malu svetilnicu kraj vratah visedu, namoCi 
prste и svetoj vodi, te mu na Celu naCini 
zlamenje kri2a, za da si pri tom akakanju 
sa »skii« nej)i vtrgnul nogu, te mu jod pri 
odlazku zabrinuta dovikne: »Ah, neka vas 
Cuva dragi Bogek!«

Danas ved nigde nemaju takove male 
evetilnice sa svetom vodom visede pri 
vratih. — Jod nekoliko godinah, pak nede 
niti evetoga к ipa imati и sobi— --------

Em. Kollay.
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SVAKOJAÖKE NOVOSTL
— Kuliko zemlje smo prevzeli ?

Vu nadih rukah je od neprijateljske zemlje 
431 jezero kvadrat kilometrov ito : od Bel
giumé 29 jezer, Francuzkoga orsaga 22 
jezer, Srbije 87 jezer, Montenegre 14 jezer, 
Russije pak 280 jezer kvadrat kilometrov.

Neprijatelji pak od nadoga imanja sve 
skupa 22 jezer 40 kvadrad kilometrov ima- 
ju. Vu Galiciji i Bukovini 21 jezer, vu 
Elzaszu (Nemdko) 1 jezezo 40 kvadrat ki
lometrov.

Mi smo dakle devetnajstput tuliko zem
lje prevzeli od neprijateljov, как oni od 
nas. Jod zanemitede je to, ako premislimo 
si, da po prvim bojnom leto triput tuliko 
smo zadobili, как prvo leto, jerbo mi smo 
2&1 jezer kvadrat kilometrov zadobili, nep
rijatelji pak samo 11 jezer kvadrat kilo
metrov.

Vu ovim raduno je пё outer par jezer 
kvadrat kilometrov, kaj smo vu izdajni Ta- 
lijanski zemlji zadobili.

— Zarobljenikí i plfen. Zarobljeni- 
kov smo konca drugoga leta imali: vu NemS- 
koj jeden milljun 663 jezero 794; vu Aust- 
ria-Magjar&koj 942 jezero 489, vu Bulgariji 
38 jezer i vu Turskim 14 jezer, sve skupa 
dva milljun 6h8 jezer 283. Pred jednom 
letom vu Nemdkoj i Austria-Magjarskoj sve 
skupa jeden milljun 695 jezer 400 zarob- 
ljenikov je bilo, dakle iz toga vidimo, da 
drugo bojno leto jeden milljun se je um- 
no2il zarobljenikov broj. Samo vu ruskim 
veC как trifertale milljuna su polovili nade 
monarchije vojniki.

Vu Nemdkoj do vezda ovaj plien su 
ustanovili: jedenajst jezer 836 dtukov, Ceti
ri milljun 748 jezer 38 drapnellov i grana- 
tah, 996 municion3 kolah, jeden milljun 556 
jezer 132 püdkih i karabinov, 4460 revol- 
verov i 3450 madinpudkih.



Is ovih brojov je ofiiveatoo videti, ku- benő javiju, velika bitka ее je zapofiela. Po dan stojeCe viaoke ruake pozicije. T*kodjer 
liko so dvö leti iigubili nadi neprijatelji vu prilikf, piSeju englesi Cefirinajst jeser lur- od Crnoga Ceremosta na sever stojefie bre- 
imanju, va narodu i vu municiji i drugim fiina ее je na englezke pozicije navahlo, ge. Okolo Delatyna Kövess general bravúr- 
blagum. Ako к tomu dodenemo, da sadnje kője od Catorne na ishod stojiju. Front na no je viSeput nazat zbil ruse, tojest zasta- 
dva mesece neprijatelji strahovitnom mofi- kojem se bitka zapofiela dvanajst kilometrov vil je ruse. Na Bothmer frontu vefi vifie da- 
jom vdiraju na naa i strahovitnom silóm je dugi. Englezi od mórja is taborskih lad noy eve sloji i samo menjfie fiele se zideju 
so samo jeden mali falafiek zemlje mogli jah pomagaju svojim fietam. Turfiini lakod- koje lehko nazat zbijeju nadi. Okolo ZaloSce 
odseti od пае, onda isbiija pravo moramo jer spomenuli su se vu siuíbeni prijavi od su sad najvekSe bitke i tam strahovitna 
dati Böhm Ermolli generalu, koj je ovak öve bitke, ali oni tak piäeju, da to jesam o borba je i vnogo kryi se preléje za svaki 
reke l: pofietek jedne velike navale, koja se je jim korafiaj zemlje. Morebiti, da na niti jednim

— Nesmemo veruvati nikakvim lailiv- srefium zapofiela. Centrum célé bitke je Ka ruskim frontu su né bile tak éerefie bitke,
com. Ruei su strahoviten zgubifiek imali, tia obfiina, koja od Suez fiatomé popriliki как su vezda ovdi. Boj se sim-tam vija
velika ruska navala sama, od sebe je poleg Ceterdeset kilometrov je dalko na ishod. dovezda, ali tak mislimo, da i ovdi moguCni
toga postala. Oá Suez varasa na ishod samo menjSebit- budemo nazat stisnuli ruse Vu Volhiniji

Övaj poloíaj i zadnje dva tijedne stoji. ke su bile. skorom je fiisto mir. Rusi su ovdi straho-
Za ufati se moramo vu budufinosto. ------------  vitno krvi alduvali i sad presiljeni su fie-

— Zarobljenik I koj ga je uhva- FT AT IV N O VO ßA? kati lak. # fokiam friske fiete dobiju.
til. Vu szabadkai Spital pred nekojim da- ____ * Na drugim kraju pák su morali vekSe fiete
nőm dopeljali su jedooga ruskoga zaroblje- vkraj da je tam poSleju, gde su nasi
nika, MikSa Makarova, koj je vu Ruskim N aS im  Y O jnikom . pofieli ruse nazat tiskati.
subar. Rus je  do vezda vu jedni fabriki de- - , . — A lbert k ra lj vu o gn ju , Albert
n , d . „ t. . . . « I i e d . i * * b f r  í r a K i s ,  г г г л г г  ‘ " ' i . ‘ « f i « «■ 6 -
teíal. Vu ovaj isti Spital je  doSel Piliscber Kad meseca februara Da se nebi öuio vise regimenté yiziléral, doSel je med nems-
Imre husarski frajter. Befogni rus i betelni Rukovaia ijeta stara. Puskib, stukov zrna kidé. hih Stukov ogenj. Jednoga adjutanta, koj je
magjar va őpitalu jeden kre drugoga su D„ de>et dneya Na8i vileIki TOj, ki na désni slrani jahal gránát ga je trofll 1
doSli. Rus gledi mofinoga magjara 1 samo vnoga erdca su zaioetna. oboruzeni ■ bajneti, odmah je mrtev opal doli íz konja. Malo
jedenput zakrefi,: Pogiedajmo maio sirom Braniju nam domovinu, je falilo,. da néje i Albert kralj dobit jedno

—  Huhl OV je to, koj je mene vlovii ! Как se raztav,Íaju  zmirom- Magjareku nam kraljevinu. kugljo.
Pllischer fiudno gledi magjarski govo- Kako muZ ostavlja Zenu Na zapoved nageg kralja . . — СввГПО¥1С Í KolOITiea. Od NOVO-

refiega rusa i potlam spoznal ga je, da je v Kisszabadka stacionu. Nemreju poznati straha. sielice do Csernovica jedno grozno boj по
to on rus, koj jemo more zahvaliti, da je Zagrli ma,u deCicu> Kad njim lajtnant komandira, polje se vidi, sveposud restepeni i rezhifie-
vu 2ivleuju oalal i da je vu su2anstvo do Z oSih ai briSe ,uli,:u Srdce njivo nema mira' ni patron!, velike Iuknje, koje su granati
fiel. Od potlam zarobljeni ru si magjar naj 2ena place ei za muza, Kada zakriei »forvercfronti« skopali i svakojafike druge bojne stvari sê
bolSi prijatelji su. Njemu deenu ruku pruza. Veaki zna, da to nije »holt!« vidiju sveposud, kam se filovek ogledne.

— E no lezka-francuzka offenziva 2alo,t"* nemore Nego napred mu je »ü, Vu Csernovicu néga velikoga kvara. Palace
I i naj bolSega mesta doäla je prijava, da ravno tak stojiju, как su 1 predi. Samo vo
prék emo vec krilicnoga puckla francuzke, I“inl "f obrne domo” - bűi. .kupa dojdü, odsvunaSnjim varaiu su nekoje zidine spo-
r  , , . .  F • j  .* Tihim glasom rede: в Bogoml S bajonetorn na gturm poidu, Hrfp i ТпНпя f a h r i l r «  io  п л Я г!«  ».
eoglezke ónjaiké offeozive I sad пае nepri- aií m uii, gc.pod.ri, Napred „ a k i  щ m o «, 1 ^  ! V .  • fabnka je podrta к
jatelji iznenada nebudo mogli nikaj napra- Oni su ae odpeljali. Da skrie iju : > Hurra H urra!« v,áe Pr,Vatn,h Je Zgorelo. Varas ie fiisto
viti. Od poCetka navale desetput luliko nep Vo7ili _ . . ,  . , ,  mrlev< ,,a vul,ci оё\е videti Cloveka. Svt
rijatelja je bilo, как uemca, sad su se ja- M , 8U do ,TOjeg ^  L L 1  i  “» Ä  * * * «  « “ » •  •>•!
kosti zjednafiile Neprijatelj na zlofiestim Pri Piizenu jedno seio Onda je  vre zmucen svaki 9U ostah- Vu Csernovicu takodjer je vebka
mestu stoji, jerbo nemei od tri strani ga Doudiovec tako zvano. Vu fronti i gvarmiiniji. dragofia, jeden kilogramm mesa dvanajst
moréja pod ogojom deriati. Izvanrednoori- T a k iy u ju tro  drugi d .n ш  P»k ю .ю  odpoiinu к о г и ~ 1ко^ ‘ “ л т в . .  . . . . .
jaSkoga zgubifika ima neprijatelj proti nem Vojaku opravu dali nam. Glas dobiju za menazju, Kolomeji ravno islo tak zgledi sve.
com, barem i nemei velikoga zgubifika su Taki 8tali P0(i ^omandu, au vnogi su роьш,  ̂ lam Je sve mrtvo. Vu msrnim vremenu
imali. Nemei sad samo tak dugo hofiejn v 8rdca JezuSa obrambu K menazu njim ne za ш. ovaj varaS Ceterdesetfietiri jezer stanovnika
zderZati, doklam jeden ili drugi neprijatelj Ovom srdcu nek se moii, Prosiju si ca pomoői, ima, ve je komaj deset jezer ostalo vu va-
previdi, da nemee niti 9  Francuzkoga, niti Pod zaatavu ovu hrii, Glas njim cuju san iterei, raSu VaraSa su naSi né branili i poleg toga
рак iz Belgiuma néje mofii vun stirati. Za Za i0. ' vi lene mile: Nebi radi ^  08,a,i» ie оз1«1- Poleg malo éeljeznicah, stroSek
tem bude doSlo vréme, kad filovéfija pániét Da bl za nas vi mo,ile* Razidu ee po 8pita,i* i ako nienjka i velika je dregofia.
konec bude napraviia strahovitni krvolofi Da ne d°jdu leta ova. Draga bratja vi vojniki, Rusi tak su se vefi nastanili vu Cser-
nosti. Niti naSa seda glava, Preljubljeni médjumurci, noV'Cll i Kolomeju, k?.k da nigdar OVÍ va-

Neprijatelji su tsk probali pri Somme ? S' “ J? Ьг  " " V '  P*k da rU8' veC nig*
vodi, как nemei pri Verdüno dölaju. Denes dar nebl »Ali vun iz varaSov.
je  vec videti, da stem su äpotno prcpali. S ? d S ? Ä 5  SrZ~ B un iÍu s e  Srbske éete Neutral'

— ro to p le n e  lad je . Eng^ezija i jeni Vremena ы toiko vzeü, ßudi ti nam miiostiven,’ ne novine piäeju, da vise srbskih regimen-
savezniki potsiloma hofieiu sgladom strapiti Dragom Bogu se тонн. Dika tebi navék I A m en ! tov se je vu Saloniki zbunilo Vise как dvé
centralne orsage. Ali to jim je sve za badav Kisszabadka. Koczián Mihály i ezero s^bskih buntarov su vu Karaburn»
svoj  ̂ cilj nebudo nigdar dostigli, naprotivno öreg kisbiró. У zvani festung zaprli. Svrho toga je Sándor
pemci s vojemi pod vodom plivajufiemi lad- srbski kraljifivu Saloniki moral dojti da pomiri
jami strahoviten kvar dölaju englezom i — R usk ij g en e ra l je  b e te ie n . erbe i ako bude mofii van skupiti one koji
francuzom na morju, jerbo dan, na dan Onoga Serega, koj proti Hindenburgo vojuje, su vu feetung zaprti. Srbski vojniki puno
vnogo trgovafikih ladjah jim potopijo. Ruskij general vodi. Hindenburg je vefi vi- su veseleSi i hrabreSi, ako je kraljifi med-

Minufii tijeden céli Sereg ladjih su jim áePul napokai Ruskij generala, koj je od njimi. 
poslali na dna mórja. Так se fiuje, da i lo8a lak sbete2al, da su ga vu jeden sana- — M ir vu R o m an iji Nekoji ruski 
jedno veliko trgovafiko japansko ladju su ,onum mora,‘ odpelaii. prijatelj, как je naprimer Take Jonesku
takodjer potopili. — O sem n a js t je z e r  z a ro b ljen ih  pod siloma bi radi Romaniju vu boj na

Na morju englezko trgovinu vefi su ru so v . Velike bitke su trajale céli juliuS tirati. Svrho toga vnedelju vu vekeih va-
Cisto vunistili, naprimer proti Finn oraagu niesec na célim ruskim fronlu. Vu ovih raSih su sednice bile, na koie je skorom
vefi niti jedna trgovafika ladja ne ufa iti. bilkah su naSi vlovili devetdeset oficirov i niSfii né doSel. Kad su to vodji vidít, pro-
Nemei su luliko neprijateljskih ladjah polo- osemnajst jezer drugih vojnikov. Zapl.enili báli su diake zbuniti
pili, da englezija sad vefi niti tuliko ladjih Pab eu sedemdeset maSinpuSkih. . . vprij
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metna i neda se za niejo volja tu boj 
natirat*.

— Idu francuzi iz Salonike. Vu
Francuzkim nemei opet strahovitno gutiju 
francuze i svrho toga írancuzi Ы radi sad 
eve Cete, kője joS gde imaju, skup pobrati, 
áa se )e2i braniju proti nemeom. Так je i 
Serrail general zapoved dobi), da s vun je- 
f ero beteZnikov i jeden vojni sbornajpoále 
«kim predi dimo, jerbo je sila. Serrail ge
neral i srbski vekäi ofíciri sbog toga su se 
jako poStricali. Takodjer i grki su opet ja
to  serditi na Serrail generate, koj je zad- 
nje vréme nekoje grCke ofícire dal poloviti 
I zaprti.

— Francuzki orsag i mir. Jeden 
hollandski bankar, koj je sad do9el iz Pa
risa, slcdeCe réCi je govoril:

— Vu PariSu svaki Clovek tak misli, 
da letos mora konec biti boju. Так misliju 
predi, как prvi snég dőli opadne i vu NemS- 
koj budo öleli mira. Ako pák se to nebude 
pripetilo, onda nekoji neutralni orsag Hol
landia ili pák Spanjolska bude probala пеш
ее i francuze pomiriti.

Francuzki orsag veC sdavnja bi serad 
pomiril, jerbo od bója néma nikakvoga has- 
na, neg strahovitnoga kvara.

То neműre biti, veliju írancuzi, da bi 
boj joö jedno zimu trajal. Так NemSkoj, 
как i Francuzkoj bi naj boije bilo, da bi 
iz Elzász-Lotharingije jeden sloboden orsag 
napravili.

Poleg toga po céli Francuzki zemlji, 
kreéi narod, da dosta krvi su veC preljali i 
vise nebude, uajmre pák né vu tretjim zims- 
kim bója. Ako jód jedno zimu bude trajal 
etrahoviten boj, francuzki narod vunidtil se 
bude. Так se sad spominaju vu Francuzkim 
jerbo previdli su, da nemce nebudo preob- 
ladali, za engleze pák su ravno dosta krvi 
preljali.

— Srbske cete zbili su bulgarci.
Iz Athena telegrafiraju, da med srbi i bul- 
garci od Vodena na sever usbiljna bitka je 
bite. Srbske Cete veliki zgubiCek su imale. 
Sphinx írancuzka ladja puna je splezérci. 
Viäe Spitalov tak je puno sbeteZniki, da veC 
ne vlézne nuter. íz jednoga vrta grobje su 
napravili i ovu grobje hoCeju sad napuniti 
samemi srbi.

— Turőini su sbili ruse. Ruska 
jakost, koja poleg hudih putov i hudoga 
vremena jeden Cas su vu Bitlisu i Musto 
stale. Sad su se turCini navalili na ruse i 
zbili su je vun tak Bitlisa, как i Musta. 
Jako reztepeno su rusi se nazat vlekli i 
poleg toga Stuke i municiju su zgubili. Ta
kodjer od ovih dveju varaSov na sever eve 
visoke brege su rusi morali sprazniti i os- 
taviti. Od Musta né dalko dvé ruske bri
gade s célim oruZjem se je turCinom pre
date.

Ruse stém bolje boli óva zgublena bitka, 
jerbo iz nenada je doála i da su se dvé 
brigade predale.

Vu centrumo i na lévim krilo néje se 
nikaj vaáneSega pripetilo.

— Pri Görzu velika bitka traja.
Nekoji dán neprijateljske Cete doSle su do 
odsvuneSnjega varasa. Potlam sujekervavo 
nazat zbili.

Navalili su se talijani i na Monte San 
Michel i na San Martino, gde su jih naSi 
jako kervavo nazat zbili. Na ovim meslu 
je veC vise talijanskih mrlvib, как naSih
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íivih. Székesfehérvareki 17-ti honvédski re-1 
giment izbilja lépő ae je ovdi sponaSal. Céli | 
regiment zosebno zahvalu je dobil od naj- 
viSedega soldaCkoga zapoveduictva.

NaSi zrakoptivei osmoga ponoCi jako 
su bombardörali pri Gorgó zvanim mestu 
soldaéke magazine s med kojih su vise 
vunistili.

— T ígrié í vu Erdélju. Gróf Károlyi 
Mihály minuCo srédu veliki govor je dráal 
vu orsaCkim saboru Nazadnje je ovak zak- 
ljuCil svoj govor: Damo naznanje célomu 
svéto, damo naznanje Romaniji, doklam 
jeden magiar bade па svélu, niti jeden ro- 
manec nebude svoju nogu vu Magjarski 
orsag del. Med erdéljskami planinami nebu
do ljudi vojuvali, neg magjarske tigrise naj- 
deju pred sobom romanci.

Zh öve réői i gróf Tisza látván je poh- 
valil Károlyija.

— Bitka med francuzi i bulgarci.
Vu Bukarest takov glas je doSel, da pri Och- 
ridi oStra bitka se je zapoéela med francuzi 
i bulgarci. Neprijatelji tak blizu su skup 
doSli, da su ruéne gránáté mogli hitati je
den na drugoga. Néje znati как je minula 
ova bilka. Jedna druga prijava pák od toga 
govori, d& i poleg Strume vode pri Zernovu 
takodjer se velika bitka rezvila, vu kojuj 
su francuzi silno za pomoc prosili.

— T alijan i uíazili su vu Görz. 
Höfer general veC je desetoga slu2beno ja- 
vil, da nekoje neprijateljske Cete doSle su 
do Görza. Stari varas za kojega su talijani 
Cetirin&jst mesecov se borili, nazadnje s ve- 
likim zgubiCkom vu ruke jim je doSel. Svr
ho toga, d i je  Görz propal, na boj nőm polju 
ravno tak sloji poloáaj, как I predi. То 
talijanom nebude bog zna kuliko valalu.

latina, da zato je 2alostno, da je tat 
starinski varas neprijatelju doSel vu ruke i 
zaeegurno talijani navék budo ovoga dana 
avetkuvali, kad su vu Sírom rezstrélani va
ras ulazíli. VaraS je jedna ruSevina.talijans- 
ki Stuki taki prve mesece su veliki kvar 
delali vu varaSu, potlam pák su ga tak rez- 
strélaü, da niti jeden varas je  né tuliko 
trpel, koj je na frontu, как Görz.

S vun toga, da je varas propal, né se 
je nikaj vaSneSega pripetilo na bojnom polju.

— Strah ov itn a borba na se - 
vern im  bojnom polju. Na ruskim 
frontu strahovilne bilke su se rezvile, naj 
mre pák od Pripjeta na ishod. Vu Bakovi- 
ni naS kraljiC na sever je pretíral ruse pri 
Capulu, pri gomji Pruth vodi pák od Vo- 
rahota na zapad stojeCe brege su naSi od 
neprijatelja poCistili. Jako 2ereCe bitke tra- 
jaju okolo Ottyna. Rusov prék vnogo je na 
ovim frontu i tak neCemurno vdiraju, da 
su naSi frouta malo nazat morali poteCi, 
gde hu veC napré gotove dekunge imali 
napravlene.

Proti Bothmer gróf Seregu takodjer stra
hovitno vdiraju rusi, ali ovdi naSe Cete slav- 
no su je nazat zbile. Pri Zalosce malo je 
mir nastal i neprijatelj pák nabira municiju 
i vojnike, jerbo vu zadnjih bitkah jako 
vnogo je  zgubil. Svaki dan vise i vise za- 
robljenikov imamo.

Na Hindenburgovim frontu, najmre pák 
vu Volhyniji strahovilne bitke trajaju. Rusi 
na ov front su poslali najbolSu soldaCiju, 
ali do vezda joS je Htndenburg navék pre- 
obladal i 'Blavno nazat zbil.

— Nőve ru ske éete . Novaja Vrem-

ja ruske oovioe pideju, da anguatuéa me- 
seca neimerno soldaCije budo ruai na front 
hitili. Öve su dvé sto danov moStrali i sa- 
mo vezda ostaviju kasarne.

Lehko, da пае samo plaSiju ovo növi- 
ne, jerbo znamo, da niti rusi némaju tuliko 
vremena, da bi evője regrute dvé sto danov 
muStrali. Sveksinoma takve poSleju na front, 
da joS niti pudku nesna spro2iti. Ruska gla- 
sovitna soldaCija taki od poCetka se je vu- 
n iflti la.

— I na n adalje  pri Görzu vdi~ 
ra  ta lijan . S velikom sveCanostjom ob- 
der2avaja talijani on dan, kad su vu Görs 
ulazili. Od sprazjenoga Görza jeden visoki 
oficir ovak piSe vo novine:

— SoldaCkomu po!o2aju samo tuliko 
Skodi Görz, da smo liniju nekoji kilometer 
dalje morali poteCi, koja joS smirom tak 
stoji od Görza na ishod, da ju neprijatelj 
nebude mogel predréti. Stare pozicije na 
Monte ean Michelu i Monte Sabotino joS su 
nam vu rukah i namostaneju, как gud budo 
talijani vdirali na öve pozicije.

Talijani se Stimaju stém, da naSi né 
su znali kad i gde se poCne offenziva. То 
je ravno né tajno bilo pred naSemi cficiri. 
AugustuSa 6 ga se je poCel peklenski tanec 
i tak su strélalí talijaui na most, da su eve 
naSe pozicije Sirom rezhitali granati i kad 
su naSi prék vode doSli, vu zrak su spus- 
tili sve moste.

— T alijan i na görzki sp ita l 
SU stré la li. Görzki fratri su poslali pri- 
javu svoji vekSi oblasti, da görzki Spital 
Cisto se je vuniStil. Sve ekupa tridesetpet 
2mehkih granatov je doletelo vu stanje, 
kője je vjutro od pete vure, do pol desete 
podjednoma vu ognju bilo. Predi jeden ve* 
Cer ravno na serdin dvora su opali dva 
2mehki granati i takve grabe skopali, как 
je zdenec. Od reda provinciális vnedeljn 
vjutro je dobil prij&vu. Vu ovi prijavi stoji, 
da reda prior mrtev je  ostal, viSe sveCeni- 
kov takodjer je mrtvih ostalo. Né su pro- 
vincialu joS prejavili, kuliko bete2nikov je 
bilo vu Spitalu, kad su talijani poCeli ga 
strélali.

— Vlovili su 4100 ta lijanov.
Poleg toga, da su naSi morali ostaviti görzko- 
ga mosta, ostavili su i varaSa i zatem na 
Doberdo bregu vise talijanskih navalah su 
nazat zbili i svoju liniju s jednaóili. Na ovim 
teritoriumo zadnje dane 4100 talijanskih voj- 
nikov su vlovili Primostu, kad je neprijatelj 
nuter vdrl, Sest Stukov veC su ne imali nádi 
vremena dalje spraviti, morali su je tam vu- 
niStiti. Najbolje vdiraju taljani na Plava zva- 
no liniju, DvanajRt vur dugó su strélali ovu 
liniju svakojaCkemi Stukami i zatem na Za- 
goru Cetiriput ых se navalili, Piave na is
hod stojeCe brege pák triput su Sturmali. 
Sve öve navale i Sturme naSi su nazat zbili. 
Glasovitno su se sponaSali vu ovih bitkah 
22 i 52 peSiCki regementi.

Na tirolski liniji takodjer triput su se 
navalili na Dolomiti, ali sve triput su je 
nazat poSiknuli.

— Szaszan o v  je  propal. Vu Rus-
kim jako su nesadovolni bili Szaszanovom 
politikum i svrho toga je moral slu2bu os
taviti. Sad tak misliju vu Ruskim, da predi 
bude konec boju. Radziwil nadhercegovice 
mlenje je to, da preblitava se mir, jerbo 
Szaszanov je bil céloga bója duSa.
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