
Erőszak vagy igazság? .
A legkevésbé megcáfolható argumentum 

ma az erőszak. Egyedül az erőszakot tartják 
hivatottnak arra, hogy eldöntse : mi az igaz
ság, mi igazságtalanság. Az erőszakra bizzák 
az erkölcs és a rend teremtését, a népek 
szabadságának biztosítását és az ellenség 
elnyomásával, szétdarabolásával és megsem
misítésével a béke megalapozását.

És mégi3 a történelem arra tanít, hogy 
mindezek létesítésére egymagában az erőszak 
nem képes. Az emberiség jövője a népek 
egymás kölcsönös megértésétől függ. Megdönt
hetetlen igazság, hogy a művészetek és a 
tudomány a szabadelvű gondolkodás és a 
békés rend szülöttjei s hogy háborús gaz
dálkodásból lehetetlen gazdasági javakat sze
rezni.

Az erőszak, melyet egyik oldalon al
kalmaznak, kihivja a másik fél erőszakossá
gát. Az alternativa csak egy lehet: vagy az 
erőszak uralma, melyet folyton újabb erő
szak követ; gyülötséget és bosszúvágyat rejt 
mébében; az emberiséget a háború rabszol
gájává teszi; megfosztja keresetétől és szer
zeményétől, óriási értékeket haszopíalaoúl 
elfecsérel; a nemzeteket népesedési és gaz
dasági tekintetben gyengíti és kimeríti; a 
szabadság helyébe tekintélyt, kényszert és 
megkötöttséget juttat, előidézve ezzel az er
kölcsi fejlődés és önbecsülés hanyatlását — 
vagy pedig a népeknek egymást meg kell 
érteniük; általánosan el kell ismerni a fej
lődésre és terjeszkedésre való egyforma jo

gosultságukat; szabad teret kell engedni a 
gazdaság; tevékenység kifejtésének; lehetővé 
kell tenni, hogy mindenütt minden nép há 
bontatlanul hozzáférhessen a föld gazdagsá
gának kiaknázásához; a világforgalom szá
mára szabaddá kell tenni az összes száraz
földi és tengeri utakat; az erőszakot meg kell 
fosztani minden jogától és helyébe kell tenni 
a népek erkölcsi öntudatosságáu alapuló in
tézményeket; be kell szüntetni a háborúra 
való készülődéseket, vitás ügyeket békésen 
kell rendezni és egyesíteni kell minden erőt 
az uj világrend életbeléptetésére és fentar- 
tására.

Végre is a népeknek meg kell békül- 
niök egymással. Az ut ehhez a célhoz vé
ren, szenvedésen, nyomorúságon átvezet. 
Nem lehet a célt elérni azzal, hogy egyik 
v*gy másik hatalmi csoport az egész em
beriségre rákényszeríti akaratát, állami fel
fogásait és intézményeit.

Az előbb oly gyakran hangoztatott ide
ális céljaitól mind messzebbre eltolódott an- 
tánt korlátlan imperializmus felé törekszik 
és elfelejti, hogy az erőszak jelenlegi rend
szere bármelyik népnek is kedvezzen vég
eredményében, nem adhatja vissza a vihar
vert világnak azt, amit elvesztett s nem 
nyújthat garanciát arra, hogy a most lezajló 
szörnyű események ne ismétlődjenek.

Bármily nagy ur ma az erőszak, ha
talma mégis kevés ahhoz, hogy elveivel pó
tolhassa a kölcsönös megértésből kijegecedő 
igazságot, mely a tarlós békének egyedüli 
biztos záloga! ________

A nyolcadik magyar hadikölcsön.
A hosszan elhúzódó háború további 

nagy pénzügyi követelményeket támasztván 
ez államhatalommal szemben, a hadi szük
ségletek zavartalan ellátása céljából új hadi
kölcsön kibocsátása vált szükségessé. A had
viselés költségeinek fedezésére a pénzügy- 
miniszter ezúttal öyiVo'tal kamatozó adó
mentes járadékkölcsön-kötvényeket bocsát 
nyilvános aláírásra.

Az aláírás tartama és az aláírási helyek.
Az aláirás időtartama 1918. junius 12- 

től julius 11-ig bezárólag terjed. Aláírási 
helyekül fognak szerepelni az összes állami 
pénztárak és adóhivatalok, a postatakarék
pénztár, az összes postahivatalok, hazai pénz
intézetek.

A címletek nagysága.

A kibocsátásra kerülő 5У,в/,-ка1 kama
tozó járadékkölcsön kötvényei 50,100,1000, 
5000 és 10,000 koronás címletekben fognak 
kiállíttatni.

Az afáiraai ár.

Az 57,%-kal kamatozó járadékkölcsön-
kötvény kibocsátási ára minden 100 korona 
névértékért a következő összegekben van 
megállapítva:

1. ha az egész ellenérték befizettetik:
a) az 1918. évi junius hó 12-től jú

nius 27 ig bezárólag történő aláirás esetén
91 К 50 f;

К.-gazda leveleiből.
Ti csüggedtek? . . .

Ti csüggedtek, kishitüek ?
Otthonülő, ágybanháló boldogok ? 
Nyújtózkodtok jóllakottan 
S a »búbosban« álmosító tűz lobog .. .
S nem tapad az arcotokra 
Verejtéktől, vértől csapzott hajatok :
Mert mi azért vérzünk itten,
Hogy ti otthon ágyúszót se haljatok !. ..

Ti csüggedtek, kishitüek,
Amíg magyar erő küzd a végeken?
Most tör ki a gyáva kétség 
Asszonyokon, pipogyákon, véneken.
Most, amikor rugaszkodnnk ?
Mikor már csak egy-kéf. döntő-viadal?
S letiporjuk ellenünket. . .
S ránk köszönt a büszke béke-diadal?! . . .

Ti csüggedtek, kishitüek,
Míg mi állunk rendületlen, keményen?
Mert itt bizony nem vesz erőt 
Eifásalás a győzelmi reményen!
Pedig annyi baka-türés 
Megőrölne vértanokat, szenteket:
S többet az a dicsőséges,
Megfeszített Megváltó se szenvedett!

Ferke Ágost

Ébredés.
Irta: Látits Bóla.

i — Add ide buksi fejedet. — Megcsókolta 
piruló homlokomat. Vállára borúltam s zokogtam, 
sirtam. Azután kimentünk az állomásra.

— Isten veled bátyám.
— Szervusz Feri.
Néma kézfogás, testvéri ölelés. A robogó vo

nat ablakából néztem a havasokat. Gyönyörű volt. 
Felszakadt telkemből az a mély fájdalom, mely 
örök búcsúnak érzelmén fakadt.

Jobbra néztem, halvány alak ült mellettem. 
Felkiáltottam.

— Gyula, te is jösz?
Csend volt. Kinyújtottam kezemet, bútorda

rabba ütődtera; nem ült ott senki.
Fáztam. Nem volt mellettem senki. Az ódon 

havasok eltűntek az esti szürkületben. Nem égett 
kocsimban lámpa. Egyedül voltam. A fájdalmas 
érzést nem tudta elaltatni szivemben.

Másnapot éltem. Ragyogó napsugár ébresztett, 
de én kábnltan hajlottam fejemet a vasúti párnára. 
Fáradt voltam, féltem ébredni.

Robogtunk tovább. Eveken át úgy éreztem, 
mintha óriási sokaság venne körül. Beszéltem. Aj
kamról izgatott szavakkal szólt az igazság.

Egyszerre felkiáltást hallottam. Az egész kö
zönség zaja oly ijesztően hatott. S melletem állt 
bátyám, ajkán mosoly, szemében csillogás.

— Mélyen tisztelt közönség, bocsássanak meg 
öcsémnek, hiszen szegény már régen .. nem egé
szen, hogy mondjam, nem egészen épelméjű.

Homlokomon égni kezdett egy hajdani csók nyo
ma Bámulva álltam ott. Ő volt, ki valaha szeretett,

mikor még kicsi voltam. Megriadtam, Judás vagy-e ? 
dobogó szívemről ajkamra száll a fájdalom jaj
kiáltása, de nem volt hangom, mely kimondja azt. 
Bátyám, ki bátyám volt valaha, tönkretett, el akart 
ejteni. Éreztem, hogy vérem agyamba száll, moz- 
dulatlanúl-álltam ott, hiszen eljött minden, amitől 
féltem, 6 tett az ellenségem, kit legjobban szerettem. 

•  * *
Éveket éreztem múlni újra. Kórházban vol

tam. Azt mondták, nincs már remény. Egy apáca 
kezembe adta a feszületet. Jött a pap. Nem láttam 
öt. Nagyon sötét volt. Az utolsó-kenethez készítet
tek elő az asztalkán. Bágyadtan valtam. Ajkaim 
lázasan értek össze, éreztem, hogy kazán van ben
nem. Feszített a gőz s nem tudott megnyílni a szelep.

A pap felém hajolt és dermedve megállt. Én 
lázas szemekkel bámultam egy ismerős arcba, 
erőltettem emlékezetemet, de nem jutott eszembe, 
ki tehet.

— Feri, bocsáss meg, szeres újra mielőtt el
mész, mondd, hogy mindent feledtél.

Sirt___ Én kezdtem halványan emlékezni.
Úgy éreztem, mintha újra, egyre jobban éget volna 
a homlokomon.

Eszembe jutott egy harmincéves, ifjúkori test
véricsók.

— Béke veted. Gyulám!
Reám borúit, könnyei üditöleg öntözték lá

zas arcomat. Mosoly ült ajkamra. Megnedvestilt 
a szemem, kértem adja nekem az útravalőt.

Eljött az Ür. Béke volt telkemben. Homlokomra 
tettem bátyám kezét, megrezzentem, olyan hideg 
volt. . .

. . .  Felébredtem. Anyám állt ágyam mellett 
Hideg borogatást rakott lázas homlokomra.
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m ш г» . .  m «. j  . , és kezelni. műnkre 6 is szíves volt Budapesten ismerő-
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riilö kölcsönre történő befizetések céljaira Fe^enc^H^nvadf u^°Horváth M h á l^ m j1 .-  önérthetőleg a kikötött te,mondást idők K Ü L Ö N F É L É K .S k  m “  'g У V6‘ Ba,ázs (R4kóczi-u.), Mattján Ferenc (Zöldfa- ------Azok, akik a befizelésekre pénzintézeti ь 77. I f * 1 halát Támándi József, 2 0  mbetétjüket kívánják igénybevenni, annál az (Ráköc*i-u),Kom4r Ferenc (Erzsébettér,) honvédhadnagy, a budakeszi József-szanaU- intézetnél vaev céanél illetve annak az és Mihály (Rákóczi u.) Csáktornyái riumban a múlt héten tüdövészben kiszea-intézetnek vagy cégnek közvetítésével tartóz- ! ° у Г 7 '  '[fde.Uj .T! mA“ di Józ9ef a háború kezde‘*nak iesvezni amelvnél a betét el van hp. 108né (Erzsébettér 12), Vámpli Imre (kato- óta teljesített katoaai szolgálatot s az összesWezve nai barakkórház mellett), és Stich István harctereken küzdött, miközben több legény-JVAM»;...» „ a  1 j u u  j  «.A, (ВипУас̂ ' u ) vásározó cipészeknél szerezhetők ségi és tiszti háborús érmet szerzett. A hős
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Csáktornya, 1918. június 23. MURAKÖZ
— Kinevezés. A földművelésügyi m 

klr. miniszter a Mock Gyula elhatározásával 
megüresedett tapolczai szőlészeti és borászati 
felügyelőség vezetésével Balogh Tivadar sá< 
toraljaujhelyi felügyelőt bizta meg.

— Te Deum. A tanév végén megtartott 
záróviszgálatok utáD szokásos Te Deumra 
a múlt héten gyűltek össze az állami tanító
képző-intézett növendékei s az állami pol
gári fiú- és leányiskola tanulói. Mise után 
mindkét iskolában záróünnepélyek tartattak 
mely alkalommal az igazgatók a tanulókhoz 
intézett záróbeszéddel rekesztették be a 
tanévet. A polgári iskolában nagy közönség 
vett részt a tanév bezárásán. A szorgalmas 
tanulók az értesítőn és bizonyítványon kívül 
jutalomban isrészesültek.Pénzjulalmatkaptak: 
Orbán Elek, Griesmajer István, Német jános, 
Biró Sándor, Petz Ferenc Grábár Gyula, 
Szép Margit, Némelh Erzsébet és Simon 
Anna. Könyvjutalomban részesültek: Szme- 
kál Antal, Honfi Béla, Mázesz Andor, Balogh 
Sándor, Viola György, Weisz Rezső, Fejér 
László, Vadlya Atila; Weber Anna, Eisler 
Jolán, Besnyák Irén, Griesmayer Gzella, 
Csizmadia Szidónia, Horváth Etelka, Malek 
Katalin, Grész Magda, Besnyák Ella és 
M&rkovics Irén.

— Esküvő. Novák Imre barcsi déli- 
vasúti raktárnok es Péter Erzsébet örök hű
séget esküdtek egymásnak a szigetvári plé
bániatemplomban f. hó 22 én d. e. 11 
órakor.

— Állandó mozi. A Rákóczi-utcai állandó 
mozgó színházban ma Faragó Jenő érdekes 
filmdarabja Lili kerül színre. A háromfeivo- 
násos vígjáték Hervé bájos operettje után 
készült s egy nagymama naplójából meríti 
anyagát. A díszleteket Szironthai iparművé
szeti tanár tervezte. Egyik legközelebbi elő
adásra a Csáktornyái Mozgó Pakots József
nek a »Tűz« c. darabját jelzi.

— Záróvizsgálat. Az alsófoku iparos 
tanonciskolában múlt vasárnap volt a záró 
vizsgálat, mely alkalommal a szorgalmasabb 
és jobb tanulók jutalmakat kaptak. A Csák
tornyái Takarékpénztár és a Muraközi Ta
karékpénztár iparte&lüleí 76 К ra rugó 
adományaiból. Jutalomban részesültek : Hor
váth Károly (Vili. telep), Hranilovics Vince 
és Pepelko Mihály (özv. Stich Istvánná), 
Szklepics Ferenc (DöriDg Emil); Bisztrovics 
Ferenc (Kermek István), Cserovecki Péter 
(Czukor György), Strukel Tamás (Mofcsán 
Antal, Horváth István (Oresko István), Hu- 
nvák Viktor (Kelemen Béla), Szántó Ferenc 
(Kertész L?jcs), Gabercz Ferenc (Persztecz 
Ignác), Volarics Ferenc (Deutsch Salamon), 
Horvatics Antal (Döring Emil), és Sterbemger 
Kálmán (Gold Ferenc). Ezenkívül 25—25 
К-t jutalmat kapott Kőimen Ferenc (Petries 
Ignác) és Megla József (Persztecz IgDác); 
mint a Minisztérium jutalmát. A jutalmakat 
Zrínyi Károly igazgató osztotta ki tanulsá
gos beszéd kíséretében.

— záróra a kocsmákban. A Zalavár- 
megye területén lévő összes kis és nagyköz
ségi korcsmákra nézve rendelet jelent meg, 
mely a zárórát úgy ünnepi — mint hétköz
napokra esti 9 órában állapítja meg. A ren
delet továbbá arra vonatkozólag is intézkedik, 
hogy a 17 éven aluli fiatalkorúak kocsmában 
ie  tartózkodhassanak vagy hogy ott részükre 
szeszesitalt) vagy dohánynemöt ne szolgálja
nak ki. A rendelet ellen vétül 2 hónapi el
zárással és 600 korona pénzbüntetései bün
tetik.

— A marhahús kilója 12 К — de nem
Csáktornyán, hanem Nagykanizsán. Nálunk 
16 К az ára a kilogramnak. Érthetetlen, 
hogy miért drágább a hús nálunk, mint a 
szomszédban mindenfelé. Bárhová megyünk 
mindenütt olcsóbban szerezhetik be a fo
gyasztók a húst, mint nálunk. így van ez 
Varasdon is, ahol a hús kilója szintén 12 
K. Ideje lenne, hogy nálunk is tegyen vala
mit a hatóság, hogy а 1шз ára mint másutt, 
Csáktornyán is leszálljon I

— A köztisztviselők ruhabeszerzési se
gélyéről. Végre megjelent a rendelet, amely 
részletesen megszabja a ruhasegélyre való 
jogosultságot s annak összegét. A rendelet 
felsorolja azokat a tisztviselőket, akiknek 
joguk van a segélyre. Az állami tisztviselők, 
akik fizetési osztályba vannak sorozva, va
lamennyien kapnak segélyt, a vármegyei al
kalmazottak közül а VI—XI. fizetési osz
tályba tartozó tisztviselők, az államvasuti 
alkalmazottak, továbbá városi és községi 
tisztviselők, tanítók, óvónők stb. A törzsösz- 
szeg az első csoportban 1000 К, a másod k 
csoportban 800 К, a harmadikban 600 K. 
és a negyedikben 400 K. Ezenfelül még a 
törvényes feleség után az első csoportban 
400 korona, a másodikban 240 korona, a 
harmadikban 200 korona, a negyedikben pe
dig 160 korona jár.

— A termésrendelet. A hivatalos lap 
vasárnapi száma közölte a rég várt termés* 
rendeletet, amelynek leglényegesebb in
tézkedése, hogy az állam az egész termést 
a c&éplés pillanatában közcélokra lefoglalja 
és minden termelőt arra kötelez, hogy kellő 
gondossággal, minden késedelem nélkül, & 
termést learassa és kicsépeltesse. A rendelet 
szerint' mindenki köteles termését a hatóság 
nál pontosan bejelenteni. A terméssel senki 
sem rendelkezhetik és azt csak a Haditer
mény veheti át a megállapított maximális 
árakon. A termelőnek joga van azonban, 
hogy szükség esetén házi vagy gazdasági 
szükségletére saját terméséből valamelyes 
mennyiséget még a cséplés befejezése, illetve 
a hivatalos átvétel előtt felhasználjon, azon
ban ezt a mennyiséget a részére megálla
pított szükségletből le fogják vonni. Hogy 
mennyi lesz a házi és gazdasági szükséglet, 
azt a kormány külön rendeletben fogja meg
határozni. Külön rendelet fogja megállapí
tani azt is, hogy ipari feldolgozásra milyen 
mennyiségű gabona használható fel.

— A vendéglői ételek maximálisa. A 
sok más után végre a vendéglői ételek 
maximálására is rákerült a sor. A közélel
mezési miniszter rendeletet bocsátott ki, mely 
vármegyénk alispánjához is leérkezett. A 
rendelet három korona ötven fillér és öt 
koronás árakat állapít meg a menüért asze
rint, hogy első vagy másodosztályú vendég
lőben fogyasztja az ételt a vendég. A ren- 
delel országosan állapítja meg ezeket az 
árakat, a miniszteri leirat azonban felhatal
mazza az alispánt, hogy ezeket az árakat 
vármegyéje területén a viszonyok figyelem 
bevételével esetleg némileg szabályozhassa

A posta uj háborús tarifái. Folyó hó 
15 étöl a postai díjszabás ismét gyökeresen 
megváltozott és a háborús pótdíjas tarifák 
léptek életbe. — Erre való tekintettel Ru- 
vald Ferenc és Fábián Jenő pécsi posta-és 
távírda titkárok ismét a közszükségletet elé
gítik ki, amikor előnyösen ismert és az egész 
országban elterjedt kézi tarifájukat hatodik 
teljesen átdolgozott éa bővített kiadásban

újból közreadják. A segédkönyv, a mely már 
nyomás alatt áll és néhány napon belül 
megjelenik, az uj postai díjszabásból folyó 
Összes viszonylatokat és tudnivalókat felöleli.
A füzetből az esedékes díjtételek gyorsan és 
biztosan megállapíthatók és megtudhatók 
belőle a tábori postákhoz, a megszállott te
rületekre, a hadifoglyoknak és internáltaknak 
szóló küldeményfajokra, valamint a szállí
tásból kizárt és сэак igazolvánnyal szállítható 
élelmi- és egyéb cikkekre vonatkozó ren
delkezések is. Ügyes összeállításánál és cél
szerű alakjánál fogva a segédkönyv igazán 
közszükségielet elégít ki és beszerzése min
denkinek ajánlatos. Megrendelhető a szerzők
nél, továbbá a helybeli postahivatalnál és a 
levélhordóknál.

— Külföldön ilő felmentettek bevonu
lása. A hadügyminiszter rendeletet adott ki, 
hogy a külföldön élő 1894—1899 évfolyamú 
felmenteteknek be keil vonulnik akár ide
iglenes, akár bizonytalan időre szóló fel
mentésük volt. A rendelet alól csak azok 
vétetnek ki, akik bányamüvekben vagy vas
útnál dolgoznak (közúti vasutak alkalma
zottjaira a kivétel nem szól) Akinkek a ren
delet értelmében be kell vonulniok, azok 
újabb bevárási engedélyt nem kaphatnak

A * Vasárnapi Újság» képeket közöl a (királyi 
pár bulgáriai és konstantinápolyi látogatásáról, 
a bndapesti ifjúsági tornaversenyről, a K ő s z ív ű  

ember fiainak a Magyar Színházban való előadá
sáról, a zeebröggei angol hajótámadásról sth. Szép- 
irodalmi olvasmányok: Szemere György regénye, 
Schöpflir Aladár színházi czikke, Reims égéséről 
Bennett humoros angol regénye. Egyéb közlemények: 
Képek a francia városok pusztulásáról s a rendes 
heti rovatok A »Vasárnapi Újság« előfizetési ára 
negyedévre 10 korona. (Budapest, IV., Egyetem-u 
4. sz.)

— A Délivasut mérlege. A Délivasút 
1917. évi mérlege, a kimutatás szerint, 13 
millió korona veszteséggel zárolt A múlt 
év vesztesége az 1916. évi veszteséget te
temesen felülmúlja; ebben az évben csak 5 
millió 500 ezer koronát tett ki a társaság 
deficitje.

— Psdgyászok szállítása. A kereske
delmi miniszter rendeletére a vasúton 50 
kilónál súlyosabb podgyászt felvenni nem 
szabad. Ezenfölül minden podgyászon rajta 
kell lennie az utas pontos és jól ráragasz
tott címének s a feladó és rendeltetési ál
lomás helyének. Enélkül a podgyászt nem 
veszik fel.

— Népesedési statisztika. Születések: 
Tárnok Gyula, Potocsnyák György, Bus Má
ria, Ehmann Béla, Kórus György, Váradi Pau
la. — Meghaltak: özv. Strekár Menyhértné 
(84 é), Schott György (81 é), Kutassy Mi- 
hályné (34 é), Zsifkó Fereno (66 é), Szit
kán Matild (12 n), Novoszel István (38 é), 
Bél Györgyné (24 ő), özv. Neumann Józsefné 
(82 é), Hollenberger József (13 n), Kosztéi 
János (50 é), Koren Mihály (78 é), Kovacsics 
József (83 é), Szepesy László (87 é), özv. 
Bors lstvánné (79 é). — Házasságot kötöt
tek Molnár József Ő9 Miklantz Térés, Ku- 
hanecz János és Jámbor Erzsébet, Crnics 
Rudolf és Hirschler Aranka.

— Elveszett egy erős, magas, barna, 
(májszinü) vadászkutya, (vizsla). Megtalálója, 
vagy a ki nyomára vezet я  Csáktornyái 
k ir . közjegyző  irodájában  méltó jutalom
ban részesül.
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— Kinevezés. A földművelésügyi m. 
kir. miniszter a Mock Gyula elhatározásával l 
megüresedett tapolczai szőlészeti és borászati 
felügyelőség vezetésével Balogh Tivadar sá- 1 
toraljanjhelyi felügyelőt bízta meg.

— Te Deum. A tanév végén megtartott 
záróviszgálatok után szokásos Te Deumra 
a múlt héten gyűltek össze az állami tanító- 
képző-intézett növendékei s az állami pol
gárt fiú- és leányiskola tanulói. Mise után 
mindkét iskolában záróünnepélyek tartattak 
mely alkalommal az igazgatók a tanulókhoz 
intézett záróbeszéddel rekesztették be a 
tanévet. A polgári iskolában nagy közönség 
vett részt a tanév bezárásán. A szorgalmas 
tanulók az értesítőn és bizonyítványon kivül 
jutalomban isrészesültek.Pénzjutalmat kaptak: 
Orbán Elek, Griesmajer István, Német jános, 
Biró Sándor, Petz Ferenc Grábár Gyula, 
Szép Margit, Németh Erzsébet és Simon 
Anna. Könyvjutalomban részesültek : Szme- 
kál Antal, Honfi Béla, Mázesz Andor, Balogh 
Sándor, Viola György, Weisz Rezső, Fejér 
László, Vadlya Atila; Weber Anna, Eisler 
Jolán, Besnyák Irén, Griesmayer Gzella, 
Csizmadia Szidónia, Horváth Etelka, Malek 
Katalin, Grész Magda, Besnyák Ella és 
M&rkovics Irén.

— Esküvő. Novák Imre barcsi déli- 
vasuti raktámok es Péter Erzsébet örök hű
séget esküdtek egymásnak a szigetvári plé
bániatemplomban f. hó 22 én d. e. 11 
órakor.

— Állandó mozi. A Rákóczi-utcai állandó 
mozgó színházban ma Faragó Jenő érdekes 
filmdarabja Lili kerül szinre. A háromíelvo- 
uásos vígjáték Hervé bájos operettje után 
készült s egy nagymama naplójából meríti 
anyagát. A díszleteket Szironthai iparművé
szeti tanár tervezte. Egyik legközelebbi elő
adásra a Csáktornyái Mozgó Pakots József
nek a »Tűz« c. darabját jelzi.

— Záróvizsgálat. Az alsófoku iparos 
tanonciskolában múlt vasárnap volt a záró 
vizsgálat, mely alkalommal a szorgalmasabb 
és jobb tanulók jutalmakat kaptak. A Csák
tornyái Takarékpénztár és a Muraközi Ta
karékpénztár iparleMület 76 К ra rugó 
adományaiból. Jutalomban részesültek : Hor
váth Károly (Vili. telep), Hranilovics Vince 
és Pepelko Mihály (özv. Stich Istvánná), 
Szklepics Ferenc (Dőring Emil); Bisztrovics 
Ferenc (Kermek István), Cserovecki Péter 
(Czukor György), Strukel Tamás (Mofcsán 
Antal, Horváth István (Oresko István), Hu- 
nyák Viktor (Kelemen Béla), Szánló Ferenc 
(Kertész L?jcs), Gabercz Ferenc (Persztecz 
Ignác), Volarics Ferenc (Deutsch Salamon), 
Horvatics Antal (Dőring Emil), és Sterbemger 
Kálmán (Gold Ferenc). Ezenkívül 25—25 
К-t jutalmat kapott Kolmnn Ferenc (Petries 
Ignác) és Megla József (Persztecz Ignác) 
mint a Minisztérium jutalmát. A jutalmakat 
Zrínyi Károly igazgató osztotta ki tanulsá
gos beszéd kíséretében.

— Ziróra a kocsmákban. A Zaiavár- 
megye területén lévő összes kis és nagyköz
ségi korcsmákra nézve rendelet jelent meg, 
mely a zárórát úgy ünnepi — mint hétköz
napokra esti 9 órában állapítja meg. A ren
delet továbbá arra vonatkozólag is intézkedik, 
hogy a 17 éven aluli fiatalkorúak kocsmában 
ae tartózkodhassanak vagy hogy ott részükre 
szeszesitalt vagy dohánynemőt ne szolgálja
nak ki. A rendelet ellen vétül 2 hónapi el
zárással és 600 korona pénzbüntetései bün
tetik.

— A marhahús kilója 12 К — de nem
Csáktornyán, hanem Nagykanizsán. Nálunk 
16 К az ára a kilogramnak. Érthetetlen, 
hogy miért drágább a hús nálunk, mint a 
szomszédban mindenfelé. Bárhová megyünk 
mindenütt olcsóbban szerezhetik be a fo
gyasztók a húst, mint nálunk. így van ez 
Varasdon is, ahol a hús kilója szintén 12 
K. Ideje tenne,hogy nálunk is tegyen vala
mit a hatóság, hogy а 1шз ára mint másutt, 
Csáktornyán is leszálljon !

— A köztisztviselők ruhabeszerzéai se
gélyéről. Végre megjelent a rendelet, amely 
részletesen megszabja a ruhasegélyre való 
jogosultságot s annak összegét. A rendelet 
felsorolja azokat a tisztviselőket, akiknek 
joguk van a segélyre. Az állami tisztviselők, 
akik fizetési osztályba vannak sorozva, va
lamennyien kapnak segélyt, a vármegyei al
kalmazottak közül а VI—XI. fizetési osz
tályba tartozó tisztviselők, az államvasuti 
alkalmazottak, továbbá városi és községi 
tisztviselők, tanítók, óvónők stb. A törzsösz- 
szeg az első csoportban 1000 К, a másod-k

. csoportban 800 К, a harmadikban 600 K.
és a negyedikben 400 K. Ezenfelül még a 

[ törvényes feleség után az első csoportban 
400 korona, a másodikban 240 korona, a

■ harmadikban 200 korona, a negyedikben pe-
■ dig 160 korona jár.

— A termésrendelet. A hivatalos lap 
vasárnapi száma közölte a rég várt termés- 
rendeletet, amelynek leglényegesebb in-

> tézkedése, hogy az állam az egész termést 
) a cséptés pillanatában közcélokra lefoglalja
■ és minden termelőt arra kötelez, hogy kellő 
1 gondossággal, minden késedelem nélkül, a 
i termést learassa és kicsépeltesse. A rendelet
- szerint' mindenki köteles termését a hatóság
- nál pontosan bejelenteni. A terméssel senki
- sem rendelkezhetik és azt csak a Haditer

mény veheti át a megállapított maximális
3 árakon. A termelőnek joga van azonban, 

hogy szükség esetén házi vagy gazdasági 
) szükségletére saját terméséből valamelyes
- mennyiséget még a cséplés befejezése, illetve
• a hivatalos átvétel előtt felhasználjon, azon* 
} ban ezt a mennyiséget a részére megálla-
- pított szükségletből le fogják vonni. Hogy 
3 mennyi lesz a házi és gazdasági szükséglet, 
I, azt a kormány külön rendeletben fogja meg- 
3 határozni. Külön rendelet fogja megállapí- 
r tani azt is, hogy ipari feldolgozásra milyen 
i mennyiségű gabona használható fel.

— A vendéglői ételek maximálása. A 
' sok más után végre a vendéglői ételek 
s maximálására is rákerült a sor. A közélel- 
'» mezéei miniszter rendeletet bocsátott ki, mely 
r vármegyénk alispánjához is leérkezett. A
> rendelet három korona ötven fillér és öt
* koronás árakat állapit meg a menüért asze- 
, rint, hogy első vagy másodosztályú vendég- 
I lőben fogyasztja az ételt a vendég. A ren-
* delel országosan állapítja meg ezeket az 

árakat, a miniszteri leirat azonban felhatal-
. mázzá az alispánt, hogy ezeket az árakat 
. vármegyéje területén a viszonyok figyelem 

bevételével esetleg némileg szabályozhassa 
A posta uj háborús tarifái. Folyó hó

■ 15 étől a postai díjszabás ismét gyökeresen 
, megváltozott és a háborús pótdíjas tarifák 
I léptek életbe. — Erre való tekintettel Ru-
> vald Ferenc és Fábián Jenő pécsi po9ta-és
• távírda titkárok ismét a közszükségletet elé-
■ gítik ki, amikor előnyösen ismert és az egész
> országban elterjedt kézi tarifájukat hatodik 

teljesen átdolgozott éa bővített kiadásban

újból közreadják. A segédkönyv, a mely már 
nyomás alatt áll és néhány napon belül 
megjelenik, az uj postai díjszabásból folyó 
összes viszonylatokat és tudnivalókat felöleli. 
A füzetből az esedékes díjtételek gyorsan ős 
biztosan megállapíthatók és megtudhatók 
belőle a tábori postákhoz, a megszállott te
rületekre, a hadifoglyoknak és internáltaknak 
szóló küldeményfajokra, valamint a szállí
tásból kizárt és csak igazolvánnyal szállítható 
élelmi- és egyéb cikkekre vonatkozó ren
delkezések is. Ügyes összeállításánál és cél
szerű alakjánál fogva a segédkönyv igazán 
közszükséglelet elégít ki és beszerzése min
denkinek ajánlatos. Megrendelhető a szerzők
nél, továbbá a helybeli postahivatalnál és a 
levélhordóknál.

— Külföldön élő felmentettek bevonu
lása. A hadügyminiszter rendeletet adott ki, 
hogy a külföldön élő 1894—1899 évfolyamú 
felmenteteknek be kell vonulnik akár ide
iglenes, akár bizonytalan időre szóló fel
mentésük volt. A rendelet alól csak azok 
vétetnek ki, akik bányamüvekben vagy vas
útnál dolgoznak (közúti vasutak alkalma
zottjaira a kivétel nem szól) Akinkek a ren
delet értelmében be kell vonulniok, azok 
újabb bevárási engedélyt nem kaphatnak

A »Vasárnapi Újság» képeket közöl alkirályi 
pár bulgáriai és konstantinápolyi látogatásáról, 
a budapesti ifjúsági tornaversenyről, a K ő s z ív ű  

ember fiainak a Magyar Színházban való előadá
sáról, a zeebrOggei angol hajótámadásról stb. Szép- 
irodalmi olvasmányok: Szemere György regénye, 
Schöpflir Aladár színházi czikke, Reims égéséről 
Bennett humoros angol regénye. Egyéb közlemények: 
Képek a francia városok pusztulásáról s a rendes 
heti rovatok A »Vasárnapi Újság« előfizetési ára 
negyedévre 10 korona. (Budapest, IV., Egyetem-u 
4. sz.)

— A Délivasut mérlege. A Délivasút 
1917. évi mérlege, a kimutatás szerint, 13 
millió korona veszteséggel zárolt A múlt 
év vesztesége az 1916. évi veszteséget te
temesen felülmúlja; ebben az évben csak 5 
millió 500 ezer koronát tett ki a társaság 
deficitje.

— Podgyáezok szállítása. A kereske
delmi miniszter rendeletére a vasúton 50 
kilónál súlyosabb podgyászt felvenni nem 
szabad. Ezenfölül minden podgyászon rajta 
kell lennie az utas pontos és jól ráragasz
tott címének s a feladó és rendeltetési ál
lomás helyének. Enélkül a podgyászt nem 
veszik fel.

— Népesedési statisztika. Születések: 
Tárnok Gyula, Potocsnyák György, Bus Má
ria, Ehmann Béla, Kórus György, Váradi Pau
la. — Meghaltak: özv. Strekár Menyhértné 
(84 é), Schott György (81 é), Kutassy Mi- 
hályné (34 é), Zsifkó Fereno (66 é), Sala
kén Matild (12 n), Novoszel István (38 é), 
Bél Györgyné (24 é), özv. Neumann Józsefnő 
(82 é), Hollenberger József (13 n), Kosztéi 
János (50 é), Koren Mihály (78 é), Kovacsics 
József (83 é), Szepesy László (87 é), özv. 
Bors lstvánné (79 é). — Házasságot kötöt
tek Molnár József és Miklantz Teréz, Ku- 
hanecz János és Jámbor Erzsébet, Crnica 
Rudolf és Hirschler Aranka.

— Elveszett egy erős, magas, barna, 
(májszinü) vadászkutya, (vizsla). Megtalálója, 
vagy a ki nyomára vezet л Csáktornyát 
kir. közjegyző  irodájában  méltó jutalom
ban részesül.



Nova velika nemSka navala prati francuzu.
Nemska vojska je opet srecom harcuvala. - Vu cetiri dnevili su nemei 
15 jezer francuzkih zarobljenikov polovili. - Broj od francuzkih sere- 
gov odzetih stukov je vu novoj navali 150. - Nemei su vu novoj 11a- 
vali vu cetiri dnevih do 12-ga juuiusa 73 francuzkih replanov postrel- 
jali. - Nemei su iz Francuzke zemlje od 21-ga márciusa pocemsi 6588 
kvadrat kilometrov odzeli, 208 jezer vojnikov polovili i 2650 stukov 
osvojili. - Tálján je navalil na nase serege, ali mu nije sreca posluzila. 
-  Amerika hoce francuzu tri million vojnikov na pomoe poslati do konca

ovoga leta. - Glasi od mira.

JM  stojimo tta bojnon poljtt?
(M. ] )  Vu proSIim tijedna je nemSka 

vojska opet poCela novu veliku navalu proli 
francuzkoj i englezkoj vojsbi na francuzkom 
bojoom polju. PoCetek nove offanzive, tojest 
navale bil je 9-ga juniuSa. To je Cetrta na
vala nemSke vojske. I ova navala se je sreC- 
no poCeia i neniskim öeregom diku i do- 
bicka doprinesla.

NemSki Seregi su prvi den navale pre- 
dobili pri Mortemeru i Orviltereu francuzke 
dekunge i druge tvrdjave, nadalje Guri zvane 
breáuljke. Polovili su nemei prvi den 8000 
zarobljenikov i vise Stukov, kojim se broj 
prvi den joS nije zual. Ov den su nemei 
38 replanov i 6 velikih zrakoplovov post- 
reljali.

Drugi den, tojest 10 ga juniaSa su nemei 
takaj sreCom harcuvali i vu 30 kilometrov 
girokom mestu 10 kilometrov gliboko nazaj 
porinuli i osvojili francuzka mesta, gde su 
francuzke i englezke tvidjine i izgradjeni 
dekungi bili. Da su fraucuzi Cekali nemSku 
navalu, to se iz toga vidi, ar su velike Se
rege imeli pri imenutih mestih skupljene. 
Ali to nikaj nije hasuilo proli nemSkoj voj- 
ski, koja je s velikom viteátvom rezbila fran 
cuzke i njim na pomoC doSle englezke i 
amerikanske Serege i napreduvala.

Drugi den se je broj zarobljenikov na 
10 jezer povekSal. Svegaskupa je broj zarob 
Jjenik od 27 majuSa 75 jezer.

Tretji den, tojest 11 ga juniuSa su se 
francuzi vu proti navalu pustili, da bi iz 
gubljena mesta nazaj mogli dobiti, ali jim 
nije islo sa rukom, da bi nemce iztirati 
mogli iz onih mCstah kője su dva dni predi 
od njih odzeli. Ov den se je broj zaroblje
nikov na 13 jezer povekSal.

Cetrti den 12 ga juniuSa за francuzi s 
joS veksom silóm как 11-ga juniuSa, opet 
protinavalu vuredili proti nemcu,da si izgub

ljena mesta nazaj zadobiju. Niti vu tem 
dnevu nesu mogli francuzi nemce preobla- 
dati. Nasuprot tomu nemei зи polovili opet 
2000 francuzov, s kojimi skupa se je broj 
francuzkih zarobljenikov od 9-ga juniuSa, 
tak vu Cetiri dnevih na 15 jezer povekSal. 
Broj odzetsh Stukov je vu Cetiri dnevih 
150. Vu zadujth dvéh dnevih je broj 
postreljen.h francuzkih replanov 35, svega 
skupa vu Cetiri dnévih 73. Vu majuSu su 
nemei 413 neprijateljskih replanov vuniSttli.

Od 21 ga marciuSa, gda su nemei svoje 
navale poCeti proti francuzu i englezu, pre 
dobili su 6588 kvadrat kilometrov zemlje 
iz Francuzke. Gda su francuzi vu vise me- 
secov trajuCih velikih navalah vdrli na 
nemce, onda su oni samo 561 kvadrat ki
lometrov francuzke zemlje nazaj odzeti mo
gli od riemcov. Kaj je 561 proti 6588 kvad- 
r&tkilomelrov?! Iz toga je iehko izracunati 
moCi, koj je jakSi: nemec iii francuz s eng- 
lezom skup. Ali zato francuz, pak euglez 
ipák neCe prepustiti. Budu vre i vékái zgu 
biCki doSli, a bude doSlo célo prepadauje 
Francuzke, onda bu se francuz .na milost 
predal. Zakaj Cekaju francuzi i eoglezi s mi- 
rom, to niti jeden Ciovek nemre znati.

К svimi gori pomenutimi nemSkimi do- 
biCki joS dodajemo, da je nemáka vojska 
dobiCek od 21 ga marciuSa poCemSi do 12- 
ga juniuSa 208 jezer francuzkih, englezkih 
i amerikanskih zarobljenov i 2650 stukov.

Nemremo se Cudili nad tem, da je vu 
Francuzkoj, osobito vu Pariáu velika uzru- 
janost i da se kaáoju znamenja sveobCe bű
ne. Ljudi bi si peneze radi vun zeti iz ban 
kov i flparkaasah, ali jim ovi penezoi zavodi 
nedaju vun Sparkasse su zaprte. Nemei 
podjednom streljaju Páriái iz svojih velikih 
tajnih Stukov, zbog Cesa vlada hoCe pod- 
zemljne kvartere napravili dati za páriáké 
stanovnike. Nekoje francuzke novine vre 
piSeju od toga, da je blizo koncu francuz-

komu laboru, a!i da bude se Englezka zato 
dalje vojuvala s nemcom, ar nemec nebude 
moguCen vu Eaglez'iu dospeti, kajti je от 
ors»g s morjom obkoljen. Vu tem bude se 
englez zasigurno vkanil, ar r.emec bude mo- 
gel i vu Englezku dojti svojom d vojskoai 
prek mórja, ako bude potrébno.

Francuzka vlada vre misii na to, da 
bude nemáaa vojska do Par áa dospela. Zbog 
toga se pripravljaju. da budit glavnoga va
rasa branili Tvrdjave, kője su okolo Pariáa 
je jedna vojniCka komiSija pregledala. Viada 
vnogo áiviáa dovaáa vu Pariá, raCunajuC na 
to, da bude ga nemáka vojska obkolila

Na Uljanskim frouhi su taljani na vise 
méstth sreCu probali proSÜ t jedsn. Так na- 
priliko pri mostu Judikarije, Asiaga i Piave 
zvanotn. Nigdi nesu mogli napredke dohtg- 
nuti. Pri Portika zvan h pieninah su takaj 
probali svoju sreCu, ali komáromszki jagar- 
ski batalion se je tak viteáko branil, da sn 
se taljani moraii vu bezrednlm begu poteg* 
nuti nazaj vu svoje dekunge. Nepr jateljski 
Stuki i zarobljeniki su vu naSih rukahostah

Vu Ameriki se irprevljaju na to, da 
englezom i francuzom dosta vojnikov daje 
na pomoC. Jeden amerikanec je izraCunal, 
da bi do konca evoga leta Amerika morala 
najmeoje tri million vojnikov poslati na 
francuzko boino polje proti nemeu, ar — 
veil ov amerkanec, — nemei na francut- 
kom IroDtu osem million vojnikov imaju 
To je tak velika vojska, da na svaki ref 
bojne tinije jeden liemSki vojnik dojde, a 
za njegvim hrbtu je vu rezervi joS 13 voj* 
nikov.

Je li istinu ima arnerikanec vu tom, na 
nemei osem miliioti vojnikov imaju na fran* 
cuzkim frontu, to nemei nebudu nepriiatd* 
jein na znanje daü, ali to je sveta isliô  
da si ne samo francuzi, pak eng!ezi, negoi 
amerikanci moreju glavu tnti, kaj badu 3 
nemcom vCmeCi da ga iz Francuzke, pak lZ
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Belgiuma iztiraju. To se pák nebude hitro 
napraviti dalo, makar bude Amerika i mo 
gla tri million vojnikov vu Europu poslati 
ar jim nemöka vojaka neCe dopustiti, da bi 
ju írancazi s svimi svojimi savezniki skapa 
zbiti-

Iz Pariba síi 15-ga juniuSa glasi do 
Sii, da bi Francuzka pripravna bila za 
mir se pogadjati, ako bi Nemäka i Austria 
Magjarska opet ponudila mir svojim supro 
tivnikom. Francuzke vladine novine su vu 
jednim Clanku pozvale Nemáku i Austria 
Magjarsku, da bi ovi na znanje dali, s ко- 
jóm pogodbom bi se do mira moglo dojti i 
baj bi potrebuvali, da bi popustili s navalom.

Vu Nemákoj takaj od mira piSeju vno 
ge velike novine. Nekoje novine i od toga 
daju glase, da je nemäki cesar po bezdrot- 
natim telegrafü svim vladarom od mira dal 
glase. Je li je to istina to nije joS potvrd 
jeno.

Iz Londona piSeju, da viäe zastupnikov 
englezkog orsaCkog spraviSCa hoCeju kon- 
íereuciju drSati, vu kojem bi se od sklop- 
lenja mira spominali.

Jedne Sveicer^ke glasovife novine takaj 
veliju, da makar nebude oimah mir nastal 
ipak se znaki kaSsju, koji nam ufdmje daju, 
da se pribliSuje konec tabora. S kim bude 
nemSka vojska vekäega dobiCka imela na 
francuzkom bojnom polju, s tem bude se 
mir bolje pribliSaval. Ove novine piSeju, da 
budu se vre vu jesen poCele rezprave od 
mira.

Vu Hollandiji vlada hoCe vu svoju ru- 
ku vzeti, da pomiri one orsage, koji su med 
sobom vu neprijateljstvu.

Bar bi Bog dal, da bi ove mime glase 
s Cim predi potvrditi mogli.

N ajnovesi glasi. Juniuäa 17-ga sudoSli 
prvi giasi, da se je na taljanskom frontu 
poCela naáa navala ua nevérne taljane. Pr. 
Piavi su vdr’i naSi regimenti na taljanske 
dekunge i taki prvi den su desetjezer za- 
robljenikov polovdi i vnogo Stukov odzeli 
Zelimo svi skupa, da bude i nadalje sreCa 
poslu2i!a naSim hrabrim vitezom.

V poéetku i denes.
Po vulicah na javnih stupih i vrat h 

visili su prvi Crieni i piavi plakati. Na njim 
je debelo tiskano b;lo. Mobilizacija. Sva go- 
diäta ona i ona moraju se odmah najaviti 
i t. d. Na drilgim pak. ProglaSuje se bojno 
stanje s Rusijom, Srbijom i t. d.

L’udi su se tiskali vu velikih kupov 
pred tomi stupi, jedni su Citaü na glas na* 
glaäujuC svaku réő s&mo da bolje zapamti 
ov il on gda mora vre i on ?e javiti.

Boj! Boi! zaCeli su drugi kriCati, groz 
niCarom uzrujanosti, zloradosti, oduäevljen- 
jem. 3i!o ih je i nekoliko, koji su s bn2- 
natimi licami i pitajuCim pogledom pitavili 
jeden dragega: »Kaj bu iz toga?«

No, ne dugó su oslali zabrinuti i hladni. 
Célé rulje ljudi povlaCile se veC vulicah no- 
see sobom sve zabrinute, uzrujane,1 prestra- 
äene i skupa 2 njimi kriCali nepremiSljeno 
s bedaslm ush Cenjcm : 2;vio Boj! O^emo 
boj! V boj v boj!

Kak negda 2 dovi koji su kriCali za 
KristuSa: *Krv njegova na nas i decu naäu, 
svojovoljno prevzimajuC straSen zloCin, koji 
je bil poCinjen na negreSnim Bogu Cloveku 
tak je i Ijudstvo doCekalo tog nemilosrdnog 
nosilea smrti!

VeC su prve Mars-kompanije bile sprem- 
ne za front. Sami mladici v najljepSih ljetah!

Pak ipak, kulko je to bilo veselja! Of- 
ficiri ih jaöili в iépimi govori, rake stiska- 
vaii si svi skupa za znamenje vernosti. Svi- 
gdi ih se doCekalo s dikom. Gospe, frajle, 
djeca su ih opsipavali s evetjem i s vend.

SoldaCka mu2ika ih je pralila poded- 
nom igrajuC oduSevljeno: Vboj v boj! Odu 
áevljenju nije bilo konca.

I sami ti mladi ljudi, kojimi je giltala 
ta slava, jer idu v boj, v smrt bili su ve- 
seli — izvun sebe.

Vu tem oduSevljenju zaCela su i nji- 
hova srea tuCi bolje. Pozabilo se tu na strah 
prveäi, pak sve je bilo tak veselo.

Ali gda je vre zginula volja, koja ih 
je noeila hitro, hitro v nepoznate kraje, gda 
se je joS samo Culo njihovo, samo od ne 
kojih nelreznih ljudi pévanje, gda je zaCel 
izCezavati ispred njihovih oCih, njihov mili 
kraj, onda, onda je pala Crez njihova tvrda 
lica mnogo sakrita vruCa suza.

I gda su zaplakale prve matere za mrt- 
vih sinov svojih i prve 2ene se oblekle v 
Crno i prvoj dévojki se slomilo sree od 2л- 
losti za dragim svojim, ljudi su joS kriCali: 
Zivil boj!

A den denes: Za dva meseca bude Ce- 
tiri ljeta, kaj traja ta straäna igra smrti 
Nema veC traga veselju i oduSevljenju za 
bojom.

Vu mar3kompanijah ne idu vre samo 
mladici, uego i starci Oaih drugih viäe nema. 
V dalekih tudjih krajah i mestah poCivaju 
njihove míade kosti, a koji su ostali, su ne- 
volaäi.

Oni, koji su mislili, da bude koju hitro 
kraj, su se vkanili. Boj joS traja i trajal 
bude, dok neprijatelje na kolena neporuäimo.

Istina, da zbog dragoCe i zbog menj 
kanja delavnih rukah i mi doma vnogo 
trpimo. IUina, da nam je 2al za naSe otce 
sine, mu2e. Ali 9e zato neCemo, niti nesme- 
rno zdvojiti. Naäa domovina, naäa sloboda, 
naáe bitje, naäe hi2e, naäa marha, naS ime- 
tek i naäe poätenje je na kocki. Ako bi ve- 
zda zdvojili, pak popustili, gda smo do kraja 
tabora doäli, onda nebi poätuvali spornen 
onih na?ih, kojih su za domovinu i za nas 
vumrli na bojnom polju.

Samo joä nekuliko mesecov, morti sa
mo par tijednov moramo potrplenje imeti, 
pak bumo oetale joä neprijatelje tak prisilili 
na mir, как smo srbe, Crnogorce, rase, ru- 
munje.

Na francuzkom polju grmiju vezda i 
i naäi ätuki, tarn* bijemo neprijatelje. Ovi su 
pravi glasi dohadjajuöeg sveobCeg mira!

Stridóvár. D r u s k o  S t e f á n i a

Odgovornost.
Svaki mora zoati, da za svoje Cine je 

odgovoren. Ako naprimer nekoga zbijem ili 
ga hotonce pobijem, to néje dosta, da med 
sud s penezi ili s reätom Strófa, nego mo- 
ram platiti sve one stroäke, kője sem ma 
zrokuval, к tomu pak i onoga kvara, kojega 
je vu betegu imel, tojest doklam je né mo 
gel del&ti.

Opet jesu i takvi dogodjaji, za kője sem 
pred sudom odgovoren, kője sem né ho- 
tomee napraVil, nego iznenada se je pri- 
petilo.

Так naprimer odgovoren je gospodar, 
ako pred njegvom hi2om na Skliskim ili

leduatim trotoarn opadnem i pobijem se. 
Odgovoren je zato samo onda, ako je na 
z&poved né 2agoviuom ili pepelom posipal 
trotoara.

JoS bole je gospodar odgovoren za 
svoju 2ivinu i onda, makar je né sbog gos- 
podarove krivnje marSe kvar napravilo.

Zakón je to, da on gospodar, koj 2ivi- 
nu ima, sve kvare mora platiti, kaj 2ivinCe 
napravi i onda, barem je on na sve pazit, 
da 2ivinCe nebi kvara napravilo.

Naprimer neSCi kolam preve2e konja i 
konj nekoga vu stiski vritne, gazda je zato 
odgovoren, jerbo je né dosta pazil na njega.

Ako neSCi na svojim imanju nevarno- 
ga psa ima, pak nepazi dosta na njega, on 
je veC stem zagreSil i more ga sud jeden 
jeden mesec reStom i Cetiri sto korun vu 
penezi Strofati.

Naprimer takvoga psa, koj rad grize, 
néje dosta samo po dnevu na lancu imeti 
nego к tomu i zagrajeno mesto mora biti, 
gde se pes zader2ava, da do nikoga nemo- 
re, koj vu dvor dojde.

Pripetilo se je, da I. Gyura zvani gos
podar takvoga psa je imel, koj je rad grí
zei. Jedenput je neSCi vrata ostavil odprta, 
pes je vun na pul skoCil i zgrizel je О. 1. 
zvanu 2ensku, koja je osem danov du2e 
bete2na bila. Kraljski sud istragu je podigei 
proti I. Gyuri, zakaj je psa né imel na lan
cu i zakaj je né pazil, da nebi vrata od
prta bila i da pes nebi bil vun vuSel.

Gazda se je stém branil, da je on ono 
vréme niti doma né bil, jerbo je zaran odi- 
Sel na sejam i on nezea Sto je vrata od
prta ostavil, da je pes mogel vun vujti. Sad 
je odredii, naj 2 vinar previzitéra psa, ali 
je takve nature da rad grize Zivinar je pod 
terhom prisege previzitéral psa i tak je na« 
Sei, da pes rad grize. I. Gjura je dosta fa! 
ziSel iz ovoga posia, jerbo je 2enska pred 
osmimi dani ozdravila i néje potrebuvala, 
da Gyuru kaätigujeju. Razmi se, da izvan 
Strófa moral je platiti 2enski raztrgano kikiu 
i sve doktorske i patikarske stroSke.

2rébe mora kobili prevezano biti i né- 
ga je smeti tak pustiti, da slobodno drCe, 
kud sam hoCe. Ako se kakva nesreCa pri- 
péti, gazda je odgovoren od toga.

Jeden sejam je 2r£be med lonce zaälo 
i med lonci veliki kvar napravil, к tomu 
pak je i jednu déle pojahdo. Gazda su za- 
tu2ili i on je lonCaru sve StroSke i kvara 
moral platiti, к tomu pak &u ga svrho ne- 
pazlivosti Cetiri sto korun Strofali i redta se 
je зато tak réSil, da nigdar je né bil v* 
nikakvim Strofu.

Vnogo bi znali jcS od toga pisati, ali 
i ove nekoje példe su dosta, da svakoga 
opominaju, da naj pazi na svoju 2ivinu.

Ortenziva na taljanskim frontu.
Prva prijava od naSe effenzive, koja 9e 

je 16-ga juniuSa poCela, ovak glasi:
NaSi Seiegi vCera pred poldan krej Pi

ave i na obedvé strani Bremta zvaoe vode 
vise vur trajuCim strahovitnem kanonskim 
ognju, navalili su se ua taljane i na njiho
ve saveznike. Boroevics generala Sereg ua 
vise mestah prék nadujene Piave vode je 
prCk vdrl. Wurm generala sereg po 2ereti 
bitki pri San Dona di Piave predrl je tal- 
janske dekunge, takodjer Oder2o—trevizoi 
zvano 2eljeznicu. József nadhereega Sereg 
iznenada je vdrl va taljanske tvrdjavine i
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s v a k o ja Ck e  n o v o sti.stdobil je Montello zvane breíuljke. Schön- 
barg hercega jeden gránát ga plezéral, к ad 
sa prék vode isii.

Pri Pi&vi deset jezer taijanov so vlo- 
vili i petdeaet Stukov Jzaplienili.

Prva Sturma pri Brenti takodjer je 
dobro vuq ziSla. Neprijatelj po Sumah i po 
bregih viteíki se je branil, ali nádi hrabri 
vojniki tijam do tretjih taljanskih dekungov 
so doSli. Medtem toga vlovili su Seat jezer 
taijanov, francuzov i englezov. Sve zavzeta 
mesta né su mogli naSi zaderZati.

Od Brente na ishod Rantero zvanoga 
brega nazat su morali taljanom odpustiti, 
jerbo iz boka su ga poéeli strahovitno stré- 
lati. Grappe zvanoga brega zabadav su po- 
Celi taljani viSeput nazad zadobiti, Hadi su 
ga elavno zaderSali.

MikSa nadh^rceg majora regiment prev 
sei je Dosso Altoja. Na Adamello okolici 
bréZae Cete s jednom navalom zadobile su 
Conno di Savento brega, sto taijanov su 
prijeli i tri Stuke zaplienili.

V subotu v jutro se je poéela offenzi- 
va na taljanskim frontu, koju su taljani tak 
teSko i pl&Slivo Cekali. Так na ravnici, как 
i po divjih brdinah slavno se sponaSaju naSi 
Seregi i vu vise mestah vdrli su vu tálján- 
ske .Sáncé, kője su jeden za drugim brabro 
prevzeli i taljane pretirali.

Vnogo dezdja je bijo zadnje tjedne i 
Piává se je tak nadula, da kilometer je 
Siroka, ali makar je to velika zapreka na- 
Sim Seregom, it&k su naSi vise mestah prék 
vode vdrli.

Prvi dan viSe kilometrov dalko su na
zad stisnuli taljane i taki prvi dán su Sest- 
nast jezer jih zarobili i vnogo Stukov takod 
jer i svakojaCkoga blaga zaplienili. To je 
earn taljaneki ministerpredsednik prepoznal.

Taljanska prijava od naSe offenzive 
Austrie Magjarske najnoveSa navala je naj 
grozneSa poéemSi bója. Nemoremo sad za- 
tajiti, da poloZaj je nevaren i osbiljen. Nép- 
prijatelj в velikom moéjom se je zasipal na 
naSe linije. Samo na treotinoi liniji su vise 
jezer Stukov naperili na naSe Sáncé, med 
jimi su i najvekSih kaliberov Stuki. Samo 
na jedini liniji med Astico i Brenta jezero 
petsto Stukov stoji. OrijaSka kanonerska pri- 
prava nam kaié, da neprijatelj s kakvom 
moéjom vdira na naSe StelluDge.

Na asiagoi gorinah, gde je neprijatelj 
15-ga dosta velikoga zgubicka imel, brani 
se proti naSih navalah i strahovitnem og- 
njom zaetavila naSe napreduvanje ViSeput 
su naSe éete nazat pretirali.

Pri Piavi etrahovitna bitka traja. Nép 
rijatelj s velikim sgubiékom napreduje i cilj 
mu je to, da Montello zadobi i naSe Serege 
na dolino pretisne.

NaSe ]éete vu veliko bitku su presilile 
neprijatelj a na Ciano — Montello — St 
Andrea liniji PreStimano moremo javiti, da 
naSe Cete od St. Andrea vode dugó su zas- 
tavlale neprijatelja.

Vlovili smo od poéetka offenzive 120 
officirov i 4600 drugih vojnikov. Zrakoplivci 
poleg zloéestoga vremena nemoreju nikaj 
vaineSega delati. Zadnje dane neprijatelj po
leg zloéestoga vremena 44 replanov je doli 
strelil.

Egli Svajéareki brigadéroS od offenzive 
ovak pile: Pri ovi offenzivi Ausztria-Magjar- 
•ke Seregi vu dosta hudim poloiaju su bili, 
jerbo jedno krilo je med visokami bregami 
drugo krilo pák dőli na dolini, gde su prék 
oa dute Piave morali iti. Taljani su prip-

ravleni bili na offenzivu i nemoreju reéti, 
da iznenada se je neprijatelj navalil nanje. 
Taljaneki Sereg dosta je moéen, da vu svo- 
jih Sancov, kője je vise mesecov dugó zidal, 
duáe vremena more zastaviti neprijatelja. 
Svrho toga su menjse navale bile med Gar
da grabi i med morjom na Adamello oko
lici. Odkud se bade glavna navala poéela, 
to joS néje znati. Moguée, da nő odonut, 
odkud to taljani Cekaju, naprimer iz bregov 
neg odonut gde Boroevics generala Seregi 
stojijn.

NaSa prijava juniuSa 18 ga : Vu Velence 
provincije bitka dali traja*

Barun Wurm generala Sereg vu viSe 
mestah je nazat stisnul taljane i na ju2nim 
krilo doSel je do Fossetta Catorne.

József nadhercega Sereg na Montello 
okolici dale napreduva. Taljanske navale su 
se poruSile. Vu tri dana trajuCi bitki samo 
iz ovoga mesta su 73 taljanskih Stukov pos- 
lali, med njimi su i imehki.

Neprijatelj zabadav je próbál nazat za
dobiti svoje jarke pri Brenti vodi.

Zarobljenikov dovezda je prék trideset 
jezer, zadoblenih Stukov pák prék 120. Za 
plieno drugo blago i maSinpuSke joS su né 
prebrojili.

Pariá se pripravla.
Jako se pripravlaju ktomu, da Parisa 

br»niju proti neprijatelju. Tri Saoci braniju 
glavnoga varasa, kője su sad napunili s ka 
nőni. Sad kopaju okoio varaSa avakojaoke 
jarke, vu kője jeden milljun vojnika hoéeju 
spraviti. Sve novine opominaju strnovnike, 
da koji némaju nikakvoga posla vu varaSu 
naj ostaviju Parisa. Najmre pák na glas zah- 
tévaju, naj decu i ienske odmah spraviju 
iz varaSa.

Izbilja pák véé tri dana voziju vun iz 
varaSa decu, siromaSkeSe na Paris varaSa 
stroSke. Ministri su obeéali obéinskim pog- 
lavarom, da svum moéjom budu branili va
rasa. Skolski minister obeéal je da odmah 
zapreju sve Skole, tretji minister рак je obe- 
Cal, da dosta vlakov bude imel za one, koji 
varaSa ostaviti hoéeju.

Novine, kője su predi tak pisale, da 
nemei nebudo mogli Compiegna prevzeti 
sad tak piSeju, da i Paris more prepasti. 
Jedne novine naprimer ovak piSeju:

*Né ga jednoga Cloveka, koj bi dopus- 
til, da se varaSka vrata odtvoriju pred ne- 
prijateljom, niti onda, ako bi vidli. da Pa 
riSa vuniStiju ili da glaVni varaS propal 
bude. Za naSe poStenje alduvali smo aase 
prevzete varasé, naSe spotrte cirkve, dali 
smo zato zlato i naSo plemenito krv, nes 
memo se od toga prebojati, kad je réé, da 
Paris prepadne Ali ovdi moraju biti i naSi 
savezniki, englezi, taljani i amerikanCani 
ako hoéemo varaSa obraniti pred moénim 
neprijateljorn. Mi traucuzi na sve smo pri- 
pravni.«

VaraS je vu tak veliki stiski, da i naj 
glasovitneSe novine, koje su do zadnje vure 
hujstrile francuze vu boj, poőele su zahté 
vati od francuzkoga kormana, ako je samo 
как moguée, naj odmah poéné rezpravu s 
neprijateljorn svrho mira, rajSi na kakov 
gud naéin naj mira sklopiju, neg bi nemee 
vu Paris pustili, как su ga 1871-ga leta. 
S vun velikoga Spota, Francuzki orsag nez- 
mernoga kinöa bi sgubil, koj je vu PariSu 
na skupljeni i kojega néje moéi obraniti.

Kak su d o ili nemei do Marne 
vode. Jedna nemSka Kompanija joS maju- 
Sa 31 ga je doSla od Lebuissona vu Trierry 
varaS i tijam do cirkve je napreduvala. Ju
niuSa 1-ga jeden céli vojni sbor je poéel 
koncentralnoga juriSa proti varaSu, kad su 
jedenput Sluki svojega posla svrSili. Jutro 
rano dva bataljuni od B'asle i L*buissuna 
su juriSali proti varaSu Kánoni рак su prék 
Marne na neprijatelja Stuke strel&li. Medtem 
toga éoport proti éoporu, élovek proti élo- 
veku je vojuval vu varaSu. V jutro ob pot 
deveti vuri nemei su prevzeli od kolodvora 
na poldau stojeéega brega i sad su prve 
bombe doletele na Paris — Chalons — Ver
dun zvanu ieljezmcu.

VeC je veéer nastal, kad su prvi nem- 
Ski vojoiki do Marne vode doSli, koja prék 
varaSa teée. Most je né bil zbantuvani, sa
mo od varaSa na dva kilometre jeden 2el- 
jezni most je bil vu zrak spuééeni. Njega 
su na veéer ob sedmi vuri vuniStili. Dva 
oficiri i éetiri prosti vojniki su prvi doSli 
prék mosta. Sreéno su prék doSli i taki su 
previdli, da jaki francuzki barrikadi stojiju 
Komaj su nazat doSli, kaumniti most je vu 
zrak zletel. To se je v nőéi ob jedenajstt 
vuri pripetilo, kad je na ovi strani 2erect 
boj trajal.

Phierry varaS med Chemin varaáom i 
med Parisom na po! puh stoji, dakle néje 
moéi éoditi не, яко su ga francuzi do zad
nje kaple krvi branili.

Izmed onih vojnih sberev, koji su do 
Marne vode doSli, prvi je bil badeni vojni 
sbor. NemSki Stuki tak hitro su doSli do 
Marne vode, da au joS mogli na irancuze 
strélati, koji su se sbog toga jako méSali.

Badenski vojni sbor od majuSa 27 ga. 
do 30-ga dau i nőé je maSéral i 60 kilo
metrov je napravil. Dvanajst batrijih je za 
plienil i 60 Stukov je zarobil i dimo postal 
takodjer i 3500 zarobijenih francuzov. Vojni 
sbor od Cambraina poéemSi stotridesetpel 
kilometrov je napravil i zgubil je viteZboga 
zapovednika Buchan hercega, koj je pri 
Marne vodi opal doli, kad je pr&d svojom 
éetom jahal.

Novine neprijateljske piSeju, da velika 
Cuda je to, da vu ovi strahovitni effenzivi 
nemei tak malo mrtvih imaju. Proti tomu 
pák Sesti francuzki Serég ряк je я célom 
rezervom preminul.

KAJ JE NOVOGA? 

Meni zvoni. meni vetri.
iMeni vetri Salosten glas nosiju 
Nemreju trag najti momu Gjuriju, 
Zabadav su hodili vu Rusiju,
Od daleka ruski zvoni zvuéiju.

Letbftica к dragomu mi odleti,
Groba mu i drveni kriz poleti.
Od mene rau tűzni glasek odnesi,
Na drveni sprhjeni kri2 si sedi.

Reéi momu nezabljenom dragomu,
Da draga za njega moli se Rogu,
Reéi njemu, da za njega zdihavam,
I za njega tuZnoga premisljavam.

Da ga nebudem nikada zabila,
Nikada se ne bnm mu zneverila. 
Vréme ide, temna vodica teöe,
Mene pri sreu za goluba peöe,



Kad na te mislim pri area me vleie 
Bo2e dragi, zakaj tnlko nesreCe,
Ljudstvo samo na sebe terhe тебе.
A pomoCi bi si moglo, рак пебе.

Jer i Bog dragi tak véli na nebi.
Bog ti pomore, pomori sam sebi.
Pák i ljudi su áeljeli ovaj rat,
Komu otec, kÄmu odiőel je brat.

Коти mu2ek, коти rodjeni sinek,
Oj nesretni, oj prokleti on denek.’
Ovaj vőinil nam je punoga kvara,
Vnoga draga ostala je bez para.

Pák i ja tu2na áalostna Marica,
Pokojnoga Gjure verna dragica.
Ostala bum, zaklinjem se pred Bogom,
Da bum verna i pred tvom tu2nira grobom.

Daj mi jakost moj svemoguéi Bo2e,
Da pretrpim kulko jeden stvor mo2e.
Samo molim preljubljenoga Boga,
Da bude milostiv prema dragoga.

I vas ljudi, da nam bu grob kre groba,
Ja áalostna kre mojega dragoga.
Naj vas krije Crna mati zemljica,
I naj teőe érez nas hladna vodica.

Zagreb Klinec Jakab*
vojnik.

— Samoubojstvu vu Всей. V Be-
Cu, vu jednim hotellu je iz tretje kondig 
nacije Bethlen Jozefa zvana grofica dőli sko- 
Cila. Za neStere vure je vumria. Grofica je 
Sestdeseliri lét bila stara. ViSe rodbine ima 
v naSem orsagu.

— Amerikanska laz. Amerikance 
poSteoo pelaju za nos i как njim lafceju se 
vidi iz sledeCega dogodjaja. Nemei su veto- 
mane na frar cuzkom bojnom polju jednoga 
amerikanCana viovili, pri njemu su naéli 
jednoga lista. Lista je jóé v Ameriki dobil 
kojega su iz Englezije pisali marciuSa 2 ga, 
da su englezi nemSkoga kronprinza i njeg- 
ve Ceta viovili. Razmi se, da je to velika 1а2.

— Licítacija kozah. Blizu Gyűr va
rasa na jednoj pusti su soldaCki Spitali 250 
komád kozah prodali na licitaciji. К licita- 
ciji skupa su se spravili veö как Cetiri sto 
kupcov, koji su za jednu kozu 300—350 
korun dali, ali jedni su i 500 korun davali. 
Tomu se nemremo Cuditi, im v Cakovcu za 
jedno vuSivo kokoS uaSe rmdjimarske 2e ne 
45—50 korun zahlévaju s kljunom i s re- 
pom skupa. Так bormeS je koza ipák veC 
vrédna, im ona i roge ima!

— Vnistjene ladje. Neméke ralne 
ladje su vu Finn — zatoku sedern englezke 
podvodne ladje vnistili.

— Pemi vu Taljanskoj. Rimske no- 
vine piSeju, da vu talijanskoj vojski i pem- 
eke Cete harcujeju proli nas.

— Nikaragua proti Nemiki. íz Ame- 
rike javiju, da je Nikaragua (Srédnja-Ame- 
rika) zvana slobodna dr2ava NemSki bója 
poruCila.

— Bulgarski kronprinz v Buda- 
peAtu. Boris bulgarski kronprinz, koj je 
vetomane iz Berlíua nazad putoval, je ma- 
juSa 8-ga v jutro v Budapest dolazil. Kad 
je na kolodvor doáel, na automobil se je 
eel i ua Alcsuth se vozil, da pohodi Klotild 
Dadhercegcu. MajuSa 9 ga v jutro je nazad 
doéel v Budapest i tu je na obedu bil pri 
Stojanovich Ivan nadkonzulu. Popoldan ob 
2 vuri se je nazad putoval v Sofiu.

— Bivsega grekoga kralja su 
Operérali. íz Svicarske javiju, da vu jed- 
Dim Zürichskira ápiíalu su Konstantin grC- 
koga kralja operérali, za operációm je kralj 
influenzu dobil, a vezda se veC bolje Cuti.
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— Na francuzkom bojnom polju
bu  nemei majuSa 27-ga v jutro Chemin des 
Dames zvanoga brega osvojili. Oa den se 
je poCaela nova nemSka oftenziva i nemei 
su veliku sreCu imeli. Spomenuti brég je 20 
kilometer dugi.

— Englezka flotta se gible! Eog- 
lezka flotta se na veliku offenzivu spraylja. 
Velike i male ratne ladje se sknpljaju vu 
englezkih prietanista i как novine piSeju, 
céli svét se bude Cudil, toj ofTenzivi, i tomu 
как budu englezi nemce na morju zbili. 
Nemcom ta gro2aja smeh kosta, jer oni se 
od englezke flotte ne bojiju.

— Kraljev put. Karolj kralj s Zita 
kraljicom i Maria Jozsefa nadhercegicom su 
majuSa 27-ga odveCer v Baden nazad do* 
lazili.

— Streljeni strazamester. Dva bé-
guncov su vetomane poleg MiSkolca Dió
szegi JanoS 2andarskoga stra2ameStra na 
smrt stretili-

— Nesreca. íz Luganoa javiju, da 
na 1337 meter visokim Autore zvanim bre- 
gu je na cirkvenim pijacu gde jedna каре- 
lica stoji, veliki pánik naslal. Vu veliki sti- 
ki bilo je Cuda mrtvih i oranjenih.

— Osmi ratni posud. Vu juniuSu 
budu osmu magjarsku ratnu posudu hapili 
podpisati.

— Kaj je céna vina i gorícah ?
íz Ujvidéka javiju, da vu decembru i janu- 
áru je hektoliter vina 360 korun koStalu, 
a vezda se je céna véé na 900 korún po- 
vekSala. íz vina 2ganicu kuhaju.

— f4ovt mir. íz Веса javiju, da je 
Austria Magjarska i Finn dr2avora majuSa 
23-ga mira svezala. Kontrakte su majuSa 
29-ga podpisali.

— Bavareht kralj vu Beéu. Lajos 
bavarski kralj je majuSa 30 ga vu BeC pu- 
tuval, da pohodi kraljevskoga para. Kralja 
je DaudI ministerpredsednik pratil. Bavar
ski kralj iz BeCa, na njegov imetek v Sár
vár odputoval.

— ]4a nemébu ruftu doepcnt Ro- 
manovt. Jedne nemSke novine piSeju, da 
negdaSnje carska familije su sledeCi Clani na 
nernSku ruku dospeli. NikoíajeviC MikloS s 
Senom i sinom, Nikolajevics Péter Senom, 
sinom i köerkicom, Mihajlovics Sándor Se- 
nőm, Olga nadhercegica s muSom i udovica 
maticarica. Svi su vu Idulbergu, koj varas 
na Krim potoku le2i.

— Drvene bíze. Vu BeCu budu za si- 
romake drvene hi2e zidali.

— Carova dcca vu ^cftaUrinburgu. 
Iz Moszkve javiju, da negdaSnjega cara deca: 
negdaSnji kronprinz i kCeri su v Jekaterin- 
burg dolazile.

— Veliki ogenj na kazanekim ko- 
lodvoru. Ц Petrograda piSeju, da je veto
mane vu Kazanu, blizu banbofa straSni ogenj 
nastal, od kojega se je grozno explodéralo. 
Na kolodvoru su triBtopetdeset vaggonov, 
koji su puni bili 8 municijom, explodérali 
i zgoreli. Banhofa su s te2kom műkőm 
mogii osloboditi. Zroka ognja joS neznaju. 
Kazan je veliki ruski varas.

— Otpremanje ameríkancov. One 
amerikanske Cete, kője su na talijanskom 
bojnom polju bile, su v Francuzku odpre- 
mili.

— Broj zarobtjeníkov. Centralne dr- 
2ave su do marciuSa ovoga leta eve skupa 
3 millijun, Cetiristopetdeeet jezer zaroblje- 
nikov viovili.

—  Sam oubojna devojka. V Budapest1
se je Fiissl Ilona 24. löt atara Ci novnica 
jedne banke v glavu strelila. Vmrla je. Zrok 
je nepoznat

— JVIagjarekc itU  na franciizliom  
bojnom  polju. Telegraaf zvane novine pt- 
dejo, da je v zadnjih dnevov vnogo naSib 
Cetah dolazilo v Belgium. Dugi eugi su aa 
vozili poleg Lütticha. I vu Antverpenn i 
Gentu ga ih vnogo magjarskih vojnikov.

— 5—10 m iufup vojnikov. íz Lo* 
dona javiju, da je indijaki narodni kongro- 
ssuS oCitoval miniSterpredsednikn, i vu Delhi 
varaSu stanujuCemu podkralju telegrafiCno 
izjavil, da India joS sama more 5—10 mB- 
lijun vojnikov poslati na bojno polje.

— )üobiltzacija. íz Washingtona pi
Seju, da vu Ameriki od 18— do 50 löt 
stare mu2e mobilizéraju.

— J4emcí v Ukrajnt. MajuSa 3 ga 
javiju, da su nemei iz jekaterinoszlav-char- 
kovske linije na Donee okoliö doSle. Poleg 
Azovskoga morju osvojili su. Taganrog me- 
sto. *— Vu Ju2noj Finnskoj su nemei nép- 
rijatelja zbili, bitka je pet dnevov trajala, 
20 jezer zarobljenikov su viovili

— Cureko napreduvanje prama Ba- 
kuju. Turski regimenti su okolo Jelizabet- 
pol mesta desetjezer boidevikiov zbili izmed 
njih 8 jezer vojnikov viovili. Za tém su se 
oni bolSevikianci, koji su se v Baku vara
Su zadr2avali turCinom kapitalérali.

— Karolj kralj na frontu. Karoly ma: 
gjarski kralj je majuSa 2-ga na taljanaki 
front putuval. Pratili su ga barun Arz ge
neral Cramon major i drugi viSeSi oficéri.

— fío v a  offenziva. Iz Sofie javiju, 
da na macedonskim frontu oCeju englezi 
novu offenzivu poCneti.

— Zarobljcnikf f telegramm. Onim 
zarobljenikom, koji su v Rusiji vu su2ana- 
tvo, doSli, né moCi telegrafirati.

— Snglczkc tete vu Kaukazuéa. 
Jedne ruske novine piSeju, da pred tremi 
tijedni sn iz Mezopotamie na aotomobilah 
englezke Cete dolazile v Kaukázus. Öve öete 
iSCeju ruske Cete, da bi se s njimi sklopila

— Vbítjení ruekí minister. Kovalev- 
szki ruskoga potjodelstvenoga ministra, kcj 
je vekSa svotu vkral i onda skoCil su na 
skorom viovili i v Kiev odegnali.

— Vezúv opet bluva. Vesuv о pet 
ognja bluva, po vremenom jako Cudaj lava 
hiti van iz sebe. Vezúv je vu Talijanskoj 
poleg Napalja jeden breg koj negda ognja 
blnva.

— Kraljev dar. Károly kralj je pogo- 
relcom KouStantinapoIja petnajst jezer ko
run daruval.

— proőnja. Od mojega mo2a, Vnk-
sicsa Mihalya, eugsfirera iz DrAvavasarhelya. 
Koj je 2elezniCar и civilu, rodjen 1885. 
septembra 14 ga, slu2il je pri 48. gyalog
ezred, 7. sázad (tab. posta 59). — Zadnji 
glas sam dobi) 1915. juniuSa 5-ga iz Zaje- 
dina sela. Potlem nikSega glasa njemu. Zats 
prosim vas lepő dragi prijatelji, koji sta 
doSli dimo iz Ruskoga, ako bi od vas Steri 
nekaj znal od njega, dajte mi to na zna- 
nje pod adressom: Vuksics Mihalynö, Dra- 
vavasarhely (No. 24).

Zgubíl s e  je  jeden jaki, visok, hrgjav- 
kast (Creva pák prsa su т о  biela) lovni 
pás (vi2lo.) Koj biga naSeo, ali pák inao 
da dije, nek dojde к óakovakomo kralj* 
skom o nataijuáo v kancala iio , botié 
vredno premio dobil.

________ broj 26.
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Wim. f. Tiefenbachi KézjddrálúkBt, Ruine zrvnale,
Skiadiite na veliko austr. i njema^kih s z e c s k a v á g ó k a t,já r g á n y o k a t , p ljn g e 9 s e ő k a r e . m a sin e  za
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Osijek I. (Slavonija.) vetőg ép ek et, c s é p lő g é p e k e t, k u ru zn  r u id jit i ,  m a sin e  z a  se-
Preporuca: k a s z á k a t , a r a tó g é p e k e t  és min- Ja tt, m a sin e  z a  m la titi, k o se ,

strojna uija, Towot masti, denfajta m e z ő g a z d a sá g i e s z k ö - m a sin e  z a  k o s it i  i svakojaéko
Zylinder ülje, firnisa, zö b e t szállít a legerősebb és legolcsóbb g o s p o d a r s k o  o r u ije  vu najíaleSi

terpentinersatza, kivitelben céni Mi
kolomaza, vaselina,

lakova,boa. Lukács Lajos és Társa Lukács Lajos és Társa
1 lastIla za cipelő, Budapest, VI., Podmanlczky-utca ao. Budapest, VI., Podmanlczky-utca *°-

(voeka za postolare, bője (Gyár-utca sarok.) (Gyár-utca sarok.)
eve vretl za bojadieanje . . , , 4
eukn. I dr. u tu struku Mezőgazdaság, gép, műszak, elektro- gospodarskoga oruája Stacun.
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