
A  béke elé.
Ha nem csalnak as össaes előjelek, 

®iT * sokai sanyargatott emberiség saivé* 
f bso  hefooulhat a remény, bogy a háborn 

féffeMrott, iesonyu tragédiája vége felé kü- 
ssledik. A »béke« szó, egyszer kiejtve, pár
tolók szerzésében csodás, bűvös erőt lejt 
k i Mintha megbabonázná az egész embe
riséget

»Nem akarunk tudni a békéről!« kiál 
tották az ellenséges államférfiak; de mialatt 
háborút, gyülölséget és boszut prédikálnak 
lehetetlen szabadulniok a béke lehetőségé
nek fenséges, magasztos gondolatától. Ha a 
világ huszonnyolc, kínnal, borzalommal el
töltött háborús hónap alatt oly kegyetlenül 
el nem fásult volna és h* #,népek a »po
litikai rezon«-tóI felszabadom  benső érzel
meiket követhetnék —  kics|rdulna az em
berek szemeiből a könyek áradata és Vég
leg elmúlna az a tűrhetetlen feszültség, mely 
hatalmában tartja a népeket.

Megérett a béke. Hogyan, miként fog
ják leszakasztani, még nem Indol. De hogy 
érett, azt az egész világ tudja.

A központi hatalmak békeajánlata az el
lenségek heves ellenkezésével találkozott. De 
ez az ajánlat úgyszólván orvosság, mellyel 
a legrémesebb háború súlyos betegségét 
kell gyógyítani és csak természetes, hogy a 
kívánt hatás elérése előtt lázt idéz elő. Szor- 
gosabb vizsgálat után megállapítható azon
ban, hogy sok abból, amit az ellenséges 
szövetség békeajánlatunkra hivatalosan vá
laszolt, voltaképpen csak annak a kívánság

nak a köntörfalazása, bogy »igen«-t mond
jon. Senkistül tételezhette fel, bogy a köz 
ponti hatalmak békeakcióját az ellenséges 
népek, vagyis inkább azok vezetői, zajos ö 
römujjongásaal fogják fogadni. Ne felejtsük 
él, hogy a háború eddigi tartama alatt meny
nyi sok beszédben kellek ki az antánt ál- 
lamférfiai ellenünk és mennyire meggyöke- 
resedett bennök a háborús gyülölség érzü
lete. Nem lehetett tehát elvárni, hogy egy
szerre e! fogják ejteni dicsőséges véggyőzel
met hirdető programmukat és nagyhangú 
ígéreteiket, mint teljeatthetetleneket, egyszerre 
meg fogják tagadni. Ha azonban higgadtan 
bíráljuk mostani magatartásukat, megállapít
hatjuk, hogy nyilatkozataikben nincs már 
sgó megsemmisítésről, feldarabolásról, leigá- 
:sásról. E helyett elégtételről, helyreállításról, 
bistoneágról beszélnek. Szerényebb lett a 
gyülöleég és nem tobzódik már a boszuvágy. 
Békekészségünk nyilvánításától nagyobb első 
hatást nem várhattunk.

Az amerikai köztársaság elnökének és 
egyéb semleges államoknak csatlakozása a 
békemozgalomhoz má»\ határozott béketü
netnek tekinlhefő. Mert bebizonyítja, hogy 
az egész világ örülne, ha végre béke lesz. 
De bizonyít még többet is. Azt, hogy még 
azok is, akik oly lármásen követelik a há
ború továbbfolytatását, maguk is áldanák a 
kényszert, mely őket békekötésre birja.

Háborús beszédekre immár nem hede- 
rit senki. A fegyver teltei után elkövetkezett 
a diplomáciai tettek: a tárgyalások ideje. 
Közeledik a béke. Tekervényes, labirintus 
utón, de mégis utón van már. Sok problé

mát kell megoldani, —  sokat és bonyolul
tat. De meg lesznek oldhatók —  ha cenk 
valahára elhatározzák magukat a háborús 
felek, hogy más eszközökkel oldják meg s  
problémákat, mint fegyverekkel. És ebbe* 
az elhatározáshoz nem is kell egyéb, mint 
az, hogy a háborút ne tekintsék kizárólag 
erkölcsi, hanem tárgyilagos problémának is!-

Legelső volna kikapcsolni azt a kérdést, 
hogy ki okozta a háborút. Mert ezt minde
gyik fél a másikra akarja hárítani, ez a vi
tatkozás pedig gyakorlati békeeredményheg 
nem vezethet. Ennek a kérdésnek az eldön
tését az igazságos történetírókra kell bízni, 
akik majd megállapítják, hogy ki ludas eb
ben a szörnyű bűnben. Akkor majd elvftk , 
hogy ki volt a támadó és ki a védekező.

Most nem szabad a betegség keletke
zésének okát kutatni, ha azt akarjuk, hogy 
a tárgyalásoknak eredménye legyen. Csak 
arra kell törekedni, hogy a keservesen síny
lődő civilizációt megmentsük az életnek. 
Véget kell vetni további megkinoztatásának, 
—  ezt parancsolja a humanizmus, de pa
rancsolja a józan ész is, mert a további 
vérontást még a legdicsöségestbb véggyőze
lem reménye sem indokolhatja, a háború 
meghosszabbításával okozandó további vesz
teségeket nem kárpótolhatja.

Bízzunk tehát a józan észben, melyet 
még a leghangosabb háborurauszilók sem 
vesztethettek el teljesen és reméljük, hogy 
mire a természet újra éled, a szemet gyö
nyörködtető üdezöld pázsiton kikel a béke 
elhinted magva is és pompás virágzásával 
meg togja örvendeztetni az emberek mil
lióinak sokat zaklatott szívét

Bátorság — gyávaság.
Irta: Kelemen Ferenc.

A modern államélet komplikált konstrukci
ója részben a polgárok kötelességérzésén épül fel. 
Ez a kötelességteljesítés erény, elmulasztása ál
lampolgári bűn. A legnagyobb kötelességteijesítés 
az államnak fegyverrel való megvédelmezése. Ez 
tehát a legszebb hazafiui erény is, mely egyéni 
vonatkozásokban az átlagot meghaladó mértékénél 
bátorsággá léphet elő. A bajba jutott hon megvé
désétől való vonakodás a legnagyobb honpolgári 
bűn, mely magasabb fokánál gyávasággá fajulhat. 
Bátorság és gyávaság tehát az egyénnek, mint egy 
nagy emberi testület tagjának saját önző érdekein 
át az állam vitális érdekei érdekében kifejtett harci 
tevékenységének maximális és minimális foka. Min
den emberi tevékenység kettős bázison nyugszik: 
a fizikai erőállományon s az agyrendezer mozgé
konyságán. Individuális fizikai erő és szellemi te
hetség szabják meg az emberi teljesítőképesség 
mértékeit. Ezek tehát alapjai a bátorság és gyá
vaság e két heterogen fogalmának.

A fizikai erőállomány a szervezetnek, de kü
lönösen az idegeknek az a tökéletes vagy degene- 
rált állapota, mely az emberi fizikumra a köfe- 
telességteljesítés közben erőszakosan ható külső 
romboló tényezőket könnyeben vagy nehezebben 
tudja elviselni.

Az agyrendszer mozgékonysága az intelli
genciának az a foka, mely mellett az emberi ér

telem Ítélő erejével a saját existenciájának, önző 
érdekeinek legparancsolóbb szavát összhangzásba 
tudja hozni egy magasabb emberi testületnek az 
egyénen átgázoló érdekeivel, sőt amely magasabb 
méreteinél fogva a szigorúan egyéni érdeket fen- 
tartás nélkül az államénak rendeli alá.

A fizikai erőállomány jórészben a természet 
ajándéka, az utóbbi pedig ezenkívül nevelés dolga. 
Nevelésé, mely az állampolgárnak nem ad időt 
arra. hogy intelligenciájával maga szabályozza 
önző érdekeit egy felsőbb parancs szerint, hanem 
gyermekkorában, mint parancsoló igazságot bele- 
suggerálja, mely aztán később veleszületett ösztön 
erejével hat.

E két tényező kölcsönös működése osztályozza 
az embereket a bátrak és a gyávák osztályába. 
Minden emberi erény, amig annak létrehozásában 
az egyéni akaratnak része van, úgyszintén bűnről 
csak addig beszélhetünk, mfg annak közvetlen 
előmozdítója maga az emberi akarat. így például 
nem erény a hatalmas termet, s nem bűn az őrült 
ember gyilkolása. Mindkettő az egészséges emberi 
akaraton kívül fekvő dolgokban leli alapját. A bá
torság és gyávaság is csak annyiban erény vagy 
bűn, amennyiben mindkét lelki tulajdonság az 
egyéni akarat szabályozó hatása alatt áll. Ezért 
nem erény a vakmerőség s nem bűn a gyávaság, 
mely valamely idegrendszer degenerált állapotának 
elkerülhetetlen következménye.

Végeredményben azonban mindkét fogalom 
jórészben mégis csak jellem dolga. Mert a bátor
ság nem egyéb, mint az egyéni önző érdekek min

den veszélynél jelentkező s*gélykiáltásnak erősza
kos elnyomása — s egész fizikai erőállományunk
nak egy magasabb cél érdekében való intenzív 
kifejtése. Ez a magasabb cél a jelenlegi világhá
borúban a nemzeti existenciák megvédése, hatal
mas történeti célok megvalósítása stb. A béke
időben pedig mondjuk egy vizbefult megmentésé
nél felsőbb erkölcsi törvénynek való engedelmes
kedés. A gyávaság pedig az önző érdekek paran
csoló szava előtt való feltétlen behódolás. Miután 
most az egész életberendezés teknikája s az em
beri alkotó erő érvényesülésének lehetősége az 
önző és önzetlen lelki hajtóerők szabályozásának 
egyenes viszonyától függ; nagyon helyes az a tétel, 
mely a bátorságot, mint az önző érdekek felelt 
aratott intellektuális diadalt szép, férfias erénynek, 
a gyávaságot pedig, mint szolgai meghunyászko- 
dást az exisztenciális egoizmue hatalma alatt bűn
nek, sőt egyikének a legnagyobb bűnöknek tartja.

A több mint két év óta tartó háború szám
talan példáját szolgáltatja fentebbi teória helyes
ségének s azok, akik már nem egyszer szemtől- 
szembe állottak az ellenséggel, a saját lelkűk vi
harzásán meggyőződhettek erről az igazságról. Aki 
őszintén belepillant saját leikébe, az könnyen ész
reveszi azt a lelki folyamatot, mely kizárólag aka
ratának energikus szabályozása alatt áll s mely 
az önző érdekek jelentkezése (élet ösztön), a »kö
telesség« mesterségesen belénk szuggerált kény
szere s végül egy magasabb akarat diadalmas 
parancsára; a bátorságra osslik. A lelki viharzáe 
e három fázisát minden egészséges fizikumú éa
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.MURAKÖZ«

A kiitlj koroááctab'
: Megtörtént December 30-ika ófalőrvé- 

pytaap megkoronázott, alkolmáQyoe királya 
?an t i  praságoak. Eszel uralkodói jog in ak  
és hatalmáúak teljességébe lépett IV. Károly. 
Помай aiáiadek fényével tette fel a ném
áét királya fejére Ssent István koronáját, 
a király pedig éekOt tett, bogy as orsiág 
alkotmányát, törvényeit megtartja, as ország 
függetlenségét respektálja. Astán a világ 
mind a négy .tája felé sajtolt a kardjával 
annak a jeléül, hogy aa orsiág területét, 
otabadságát minden ellenség ellen megvé- 
delmesi.

A koronásáénak nagy a jelentősége. 
Nem puszta asimbóium az. Varázserő van 
a koronában, as esküben és a kardvágás
ban. A múlt századok hatalmát és dicsősé
gét, a jobb jövendő zálogát jelentik a nem
zet számára; a sok csillogás, ragyogás és 
fény pedig ast igazolja, bogy a nemzet és 
király szive összeforrt érzéeben, gondolko
zásban, akaratban.

De a koronázás hord ereje abban is rej
lik, hogy a háború égisze alatt kifejezésre 
jutott magyar vitézség mellett, a koronázás
b a  kifolyólag az önálló, független, szabad, 
alkotmányos Magyarországról is tudomást 
vett a világ.

Lehetetlen, hogy ennek jogi viszonyaink 
határozott kialakulására döntő befolyása ne 
legyen 1 A vitéz magyar faj s alkotmányos 
Magyarország a háború után arra a piedesz- 
tálra kerül, mely ezt az ezeréves országot 
méltán megilleti I

*

A korönázás к megállapított prógramm 
szerint folyt le december 30 án. Az egész 
koronázás az országgyűlés keretében folyt 
la  Már fél hétkor együtt volt a magyar or
szággyűlés, melynek megnyitása után a fő
rendek és képviselők Budára mentek, hogy 
a koronázó templomban helyeiket elfoglalják.

A koronázás aktusa 9 órakor vette kez
detét. A királyi pár ekkor ért a koronázó 
templom elé. Itt fogadták a hercegprímás 
vezetése alatt fényes méltóságok, kik a ki
rályi párt s a kis trónörököst a kijelölt
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bifsonyszékekhez vezették. Mikor a királyi

Гг elhelyezkedett, (elhanpott a Himnusz.
király elfte ment, az oltárhoz lépett, mire 

a hercegprímás felkénle a király jobb kar* 
Ját, majd i  méltóságok a vállára telték 
Szent István palástját

Ekkor következett a koronázás.
A király az oltár elé térdelt, majd fel

állt és ekkor övezték őt Szent István kard
jával. A király ismét letérdelt az oltár felső 
fokára, mire a hercegprímás s a nádorhe- 
lyettes a király fejére emelték a koronát 
Ezután átadták a koronázási jelvényeket, 
melyekkel a király trónusán helyet foglalt. 
Ennek megtörténte után a veszprémi püs
pök a királynét koronázta meg a házi ko
ronával, vállait pedig Szent hlván koroná
jával megérintették. A király most 60 ifjú 
leventét avatott aranysarkantyús vitézzé.

Ezzel a koronázás templomi része vé
get ért. Következett az eskü, melyet a meg
koronázott király a Szentháromság-téren az 
ország alkotmányára letett. Végső akkordját 
a koronázásnak a kardvágás képezte, mely 
igazán csattanóé befejezése volt a magasz
tos ünnepélynek. A koronázási dombtól fé
nyes kísérettel a királyi palotába vonult a 
király diszebédre, чпе1у a koronázási szer
tartások legutolsó, ünnepies, ragyogó aktusa 
volt a a királyi palota fényes tánctermében 
folyt le az előírás szigorú betartása mellett.

Ennek befejezése után az országgyűlés 
tagjai a kupolacsarnokban ismét összegyűl 
lek, hogy a koronázás megtörténtéről s az 
eskü letételéről a jegyzőkönyvét felvegyék. 

*

A koronázási lakoma után a szertar
tási teremben ment végbe a magyar höl 
gyek hódoló elvonulása Zita királyné előtt. 
A hódolásban résztvett hölgyek névsorában 
főispánunk lelkes, ágilis nejének, eipeki Ba
lás Béláné nevét is találjuk, akit Szécsen 
Miklós gróf magyarországi udvarnagy szin
tén bemutatott a királynénak.

*

IV. Károly király Reichenauból a kö 
vetkező táviratot küldte a miniszterelnöknek:

A koronázás magaastoa ünnepének 
hatása alatt, szivem benső sugallatát 
követve, a királyné nevében ia mély 
köszönetét mondok szeretett magyar 
németemnek hűségéért és ragaszkodá
sáért, mely a koronázás alkalmából oly 
lelkes és a magyar nemzetet jellemző 
módon nyert kifejezést. Biztosítjuk a 
nemzetet, hogy ezeretetét, melynek va
lóban fényes megnyilatkozása mélyen 
meghatott és őszinte, benső örömmel 
töltött el, mindenkor szivünk mé
lyéből viszonozni fogjuk

Károly.
Ennél szebb, ennél csaltanósabb befe

jezést nem nyerhetett volna a koronázás. 
A király s a nemzet kölcsönös megértése, 
ölelkezése ez, mely biztató reménysugarak
kal aranyozza be a nemzet ragyogó koro
názási ünnepélyét.

Menekülő királyok.
Amikor a központi hatalmak ismeretes 

békeajánlatukkal fordultak az ellenséges kor
mányokhoz,,az antánt sajtója azzal gyanú
sított meg bennünket, hogy a történelmi 
nevezetességű lépés gyengeségünknek a jele.

Ezt a ráfogást legnyomatékosabban harc
téri helyzetünk cáfolja meg. De ezen és sok 
egyéb jelenségen kívül van még egy, amely 
arra vall, hogy a túlerő dacára, mellyel el
lenségeink dicsekednek, a mi erőnk még 
sem gyengült meg annyira, hogy védeke
zésünkben akár most elernyednénk. vagy 
alapja lehetne nz antánt ama reményének, 
hogy későbbi időpontban el fogunk lankadni.

A háború ugyanis nevezetes eseményt 
produkált Olyant, mely előfordult ugyan 
egyenkint előbbi háborúkban is, de mint 
lömegesemény eddig még egy háború alatt 
sem lépet föl. A történelemben nincsen arra 
példa, bogy egyszerre négy királynak kellett 
volna vándorbolol a kezébe vennie. Négy 
királynak! S közülök egy sem a mi tábo
runkból, hanem mind az ellenségééből való.

Menekülő királyok! Menekülő király
családok! Albert belga királynak családos-

gondolkozásé katona, mondhatni ütközetenként 
átéli s karakterének, jellemerejének mértékétől 
íttgg, hogy e három lelkiállapot melyike lesz rövid 
ingadozás ntán további katonai tevékenységének 
vesércsillaga. Minden bátor ember, még a legbát
rabb is, bárcsak szempillantásra, de átéli* belse
jében a gyávaság (életösztön), a kötelesség teljesí
tés (polgári nevelés) e a bátorság (a jellem, az 
akaraterő győzelme) gyorsan váltakozó érzéseit.

A bátorság egy még erőteljesebb faja a hő
siesség, ez a speciálisan háborús fogalom, mely 
ma már oly sok derék vitéz homlokát glóriával 
fonj^ körül. A bátorság békeidőben is létező fér
fias erény, a hősiesség a csaták fogalma, mely az 
ágyúk dörgésétől, pokoli zajától s az Orörökös 
életveszedelemtől elválaszthatatlan.

A hősiesség egy olyan fanatizált lelkiállapot, 
mely az önző érdekek tökéletes legyőzésére s az 
életnek, mint az ember legnagyobb kincsének ab- 
Molot megvetésével, benső, szinte emberfeletti 
meggyőződésből, egész fizikai • és teljes szellemi 
képességét nemcsak esetenként, hanem követke
zetesen annak a magasabb erkölcsi célnak ezen* 
teli, mely a hős fenségesen nemes lelkét egyedül 
táplálja, hevíti. Felolvadni egy szent cél fényes 
angárőzönében s astán mindent feledni csak a 
bős legszebb vágyát a győzelmet szem előtt tartva, 
rohanni előre száz halál elé: ez a hősiesség. Ilye
nek a modern Leonid&sok: Bölckék, Immelroanek 
a a sok névtelen h ő s ............

A hősiesség fogalmához szorosán hozzátar
tozik az a tudatos akarati tevékenység, mely nem

ösztönök után indul, hanem a cselekedet teljes 
megértésében s a következmények tisztánlátása 
mellett fensőbb szellemi parancsra s egy magasabb 
cél érdekében cselekszik. Az a sok százezer har
cos, aki mellén a ma már négy öt kitüntetéssel 
istenített hősként jár-kel közöttünk, nem mindig 
ilyen értelemben vett hős, mert az ő hősiességé
nek igazi rugói nem mindig jellemében, hanem 
legtöbbször abban a verekedés ösztönben vannak 
meg, mely abból az időből maradt meg az ember 
lelkében, midőn egész tevékenysége létfentartá- 
eáért az állatokkal való szakadatlan harcban me
rült ki.

Ez a verekedési, vagy mondjuk vadászösztön 
az, mely a harcoló seregek tekintélyes számánál 
hősi cselekedeteik alapja. Ezt látszik bizonyítani 
az a körülmény is, hogy például a békeidőben is 
bicskáé, verekedős legények a háborúban is első
rendű katonák, akiknél ez a hősiesség sokszor 
egyenesen vakmerőséggé fajul el. Ehhez az <{bz- 
tönböz most a többnyire velük született hazafiul 
•seretet s a mesterségesen beléjük diktált vallásos 
meggyőződés, vagy a falumba vetett hitük járúi s 
esek együttesen alapjai az 6 hősiességüknek s vele 
együtt az egész haderő eredményeinek.

Ilyen szempontból bírálandó el a magyar le
génynek ízzó hazaszereteten és fenti ösztönön a- 
lapuló, a franciának fanatikus történelmi mámo
ron, a németnek nyers ösztöném s vallásosságán, 
alapúló hősiessége.------------------------

Hatalmasak a mi katonahőseink tettei, egy 
egész világ minden viharával megküzdenek a tíz

szeres túlerővel szemben évek óta védelmezik a 
Monarchia kapuit. Megbocsáthatatlan bűn volna 
kisebbíteni az 6 hősiességük jelentőségét, de más
részt rá kell mutatni arra a nagy klilönb>égre, 
mely az emberrel veleszületett ősi ösztönök inger
lésén, és az emberi értelem Ítélő képességének 
irányításán alapszik. Amaz inkább a vakmerőség 
vagy fatalizmus körébe vág, emez az igazi hősies
ség, mely mint ilyen erény, az erétiyek legszeb- 
bike, nagy történelmi események létesítésének el
engedhetetlen kelléke.

Alapjában véve azonban ma minden katona 
egy igazi hö9, mert a legtökéletesebb tehnikai fel- 
készültséggel dolgi zó háború ma minden harcostól 
az emberi teljesítő képességnek olyan rettenetes 
nagy mértékét követeli meg, mely messze túlszár
nyalja azokat a középkori értelemben vett hősi 
cselekedeteket, me yeket korábbi háborúk törté
nelmében oly elragadó csodálkozással olvastunk.

Érthetetlenül ál unk az ember, a természet 
e hatalmas c^odáj-t előtt, melynek szellemi alkotó 
erejénél csak talán teherviselő képessége nagyobb. 
Nem tudjuk, hogy min Csodálkozzunk inkább: a 
t  hnika szédületes találmányain vagy azon a pá
ratlan erőn. mely e csodaműnek tflzzivatarként 
ható romboló erejét kiállja.

Alkotni, teremteni hatalmas emberi dolog. 
De a háború folyamán a maximuma felszaporodott 
szenvedések ilyen állhatatos elviselése több ennél: 
ez már az isteni elem az emberben !

1. Mtm.
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túl kellett menekülnie. Követkesett utána 
Péter aserb király, majd a montenegrói Ni
kita. S most egy negyedik király menekül 
családjával győzedelmesen elörehatoló csa
pataink elöl.

Ferdinánd király és Mária királyné, fu
tottak a fővárosukból. A kérlelhetlen vég
zet keményen, borzasztóan torolja meg az 
ocsmány árulást és szószegést. Száműzve 
országából, királyság és trón (osztottan kény
telen a román uralkodócsalád ama szom
széd oltalma alá menekülni, akit még nem
rég a legveszélyesebb ellenségnek tartottak 
az országban.

Ha a belga király menekülése még 
némi szánalmat keltett, úgy a román kirá
lyi pár elsomfordálását a legnagyobb, még 
az olasz hitszegésnél is nagyobb árulás i- 
gazságoe büntetésének tekintik.

Amikor Vilmos császár Károly király 
sírjára koszorút tétetett, ezzel igazolta azt 
a meggyőződését, hogy nem a román nép 
akarta az árulást, hanem a mostani király, 
a felesége és tanácsadóinak szűk köre. Mert 
mig Károly király ült a trónon, ilyen elv- 
megtagadást sohasem tűrt és semmiféle ha
talom sem bírhatta volna árulásra. Akarat
gyenge utódja, kit fenhéjázó felesége és meg
vesztegethető miniszterei befolyásoltak kény
telen most cselekedetének szomorú követ
kezményeit elviselni, ö  is kénytelen mene
külni.

A Nemesisnek ez az igazságezolgálta* 
tása pedig fényes tanúbizonysága a központi 
hatalmak és szövetségeseik törhetetlen e- 
rejének.

Adakommmmk s s  elemeit b ő sö k  Sa- 
vegyei éa Á r v á i  J a v á r »  f

H a d se g é iye a ő  H iv a t a l  lő pé na- 
iáras Hépviaelőbám •

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 

XXXIV-ik évfolyam I-ső negyedébe lépett; 
ez alkalommal tisztelettel kérjük előfize
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, 
a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban 
vannak, azt mielőbb beküldeni szívesked
jenek, nehogy a lap szétküldésében fenn
akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal.

Előfizetési árak :
Egész' é v r e ......................................  К 12 —
Fél é v r e ............................................* 6-—
Negyed é v re ...................................... * 3 —

Egyes szám ára 30 fillér. %
—  Eljegyzés. Polány János vassurányi 

tanító jegyet váltott Szathmáry Irénnel Sál- 
fáról.

—  Uj főjegyző. Starzsinszky Lászlót, 
Légrád község volt helyettes jegyzőjét, Szent
endre rendezett tanácsú város főjegyzőjévé 
választották meg.

—  A király kormázá* itktlai ünnepé 
lyeL A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
rendeletére, IV. Károly magyar király koro
názásának megünneplésére elrendelte, hogy 
a karácsonyi ünnepek után eső első előa
dási napon az előadások az iskolákban szü 
neteljenek, de iskolai ünnepély keretében 
melyen a koronázási napot méltóképen meg
ünnepelni kell. A Csáktornyái iskolákban is 
ünnepeltek. Az elemi iskolában és a tanító
képző int. gyakorlóiskolában az osztály ta
nítók idézték fel a nap emlékezetét, a pol-

c

gáriiskolában s a tanítóképző-intézetben pe
dig programomé ünnepélyt tartottak, A pol
gári iskolában d. e. 8 órakor kezdődött az 
ünnepély. A koronázást Tótb Dezső tanár 
méltatta. A tanítóképző intéseiben 9 órakor 
vette kezdetét az ünnepély, itt Zrínyi Károly'ji 
igazgató emlékezett meg a nagy nemzeti 
eseményről в fejtegette annak jelentőségét. 
Mindkét helyen a taoulóifjuság énekkara a 
Himnuszt és a Szózatot éoekelte.

—  Szabad telegrafálni a hadifoglyok
nak. Az oláh háború óta Oroszországba te
legrafálni nem lehetett Az akadályokat a- 
zonban már elhárították s igy ismét telegra- 
fátni lehet az orosz hadifoglyokhoz. Egy szó 
díja 64 fillér.

—  Adományok. Simon Istvánná és Bor- 
dáce Teréz urhölgyek Drávanagyfaluból 20, 
Buday Józeefné és Sztrahunya Józsefné 
Csáktornyáról 3 illetőleg 4 К-t adományoz
tak a Csáktornyái jótékony kér. Nőegyesü 
letnek, amiért az egyesület elnöksége neve
zetteknek hálás köszönetét nyilvánítja.

—  Az ajféverétek és Mhceak M M -
fáltatiea. A honvédelmi miniszter réndfr> 
lete aserint a gyárosoknál a kereskedőiméi 
meglevő raktári képleteket (kilincsek, gom
bok, kllincsrózsák kulycslyukpajztok, kulycs- 
lyukfedők, zárpajzsok ajtófogantyuk) a meny
nyiben д о к  as ajtó veretek egéssben vagy 
tulnyomórészben vörösrézből, sárgarésből, vő« 
rösfémből vagy bronzból készültek be kell 
szolgáltatni fémközpontnak. A beszolgáltatás 
határ ideje 1917. január 20-ig terjed. Ez a 
rendelkezés nem érinti a magányosok tulaj
donában lévő ajlóvereteket,

—  Gyűjtik figyelmébe. A Hadsegélyező 
Hivatal által kiadott nemzeti gyászpojzsok 
és gyássérmek korlátolt számban még kap
hatók a hivatalnál. V. Akadémia utca 17. 
A gyászpajzs kartonpapírból készült, egy da
rab ára 20 fillér, a gyászérem (1 Ferencs 
József arcmásával 1830— 1916 fölirásal) Fe
kete szalagon 1 korona. A kiadványok e- 
gész jövedelme az elesett katonák özvegyet 
és árvái alapját illeti.

—  A koronázás napja Csáktornyán.
Csáktornya közönsége a királyi koronázást 
hagyományos ünnepiességgel ülte meg de
cember 30 án A város fel volt lobogózva, 
az üzleteket 9 órakor bezárták a hivatalok
ban pedig a tárgyalások szüneteltek, mert 
a min. rendelet értelmében az erre a napra 
kitűzött tárgyalásokat elhalasztották. D. e. 
9 órakor a róm katolikus, 10 órakor az 
izr. templomban istentisztelet volt, utóbi he
lyen Grünwald Illés dr. főrabbi hazafias szó
noklatot tartott méltatva nemzetünk nagy- 
fontosságú eseményét. Mindkét helyen az 
istentisztelet végén a közönség a Himnuszt 
énekelte. Az istentiszteleten a katonaságon, 
hivatalokon, és iskolákon kívül közönség 
is nagyszámban jelent meg.

—  Állandó mozi. Az állandó mozgó 
színház mai előadásainak m űsora: Modern 
táncok; A költő és a sorsharag (szatíra 3 
felv); Királyidillek (vígját. 3 felv). Jön a 
karthsusi, Eötvös József báró megfilmesített 
gyönyörű regénye.

—  Elmaradt vonatok. F. év január hó 
5 tői fogva a Csáktornya— ukki helyiérdekű 
vasúton a Zalaegerszeg felöl reggel 7 ó 57 
p Csáktornyára érkező; vegyes- nemkülön 
ben a Csáktornyáról d. u. 1 ó. 4 p. Zala
egerszeg felé induló személyvonatok tavábbi 
közlekedése bizonytalan időre be lett szün
tetve.

—  Menekültjeink utbaindltása. A bel
ügyminiszter áldó keze lassanként a mi er
délyi menekültjeink felé is fordúl. Újabban 
lejött az alispán utján a redelet, mely az 
Urikány— zsiIvölgyi menekültek hazaszállí
tásáról intézkedik, akik, ezámszerint 10 én, 
el is indultak hazafelé. Most körülbelül még 
260 menekült van járásunkban ellátás a- 
lati, akik szintén türelmetlenül várják ha- 
zaszállfttatásukat A menekültek segélyezésére 
a társadalom nagylelkű támogatásán'felül, 
eddig 5000 К-t küldött le a belügyminisz
ter. De miután az sem lehetett elég a szük
ségletek fedezetére, újabban ismét 6200 K-t 
juttatott a belügyminiszter a Csáktornyái 
központi irodának, mely összeggel a kiadások 
teljes fedezetet nyertek. A segélyt Hajós Fe
renc dr. orez. képviselő eszközölte ki, mint 
aki teljes leikével, és szeretettel szolgálta 
a menekültek ügyét s mindenkor hathatós 
segítségére volt a járás társadalmának, hogy 
az ide beosztott erdélyi menekülteket szivük 
szerint elláthatta.

—  Fémtárgyak. A honvédelmi minisz
ter újólag egy rendeletet adott ki a fémtár
gyak szigorú rekvirálására vonatkozólag. E- 
zen miniszteri rendeletet azzal a meghagyás
sal küldi szét a vármegyék közigazgatási 
közegeihez, hogy tegye közhírré s utasítsa 
mindazokat törvényes és hazafias kötelessé
gük teljesítésére, kiknek beszolgáltatásra kö
teles fémtárgyaik vannak s figyelmeztesse 
őket, hogy a ki a beszolgáltatást elmulasztja: 
6 hónapig terjedhető elzárással és 200 ko
ronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntethető 
A fémtárgyakat az erre a célra alakított bi
zottság t. évi december 30 án d. é. 9 óra
kor Sümeg község tanácstermében fogja 
átvenni.

Az Esti Újság uj korszaka*
A budapesti napisajtónak ismét jelentékeny 

szenzációja van: az Esti Újság december 6 tói 
kezdve pontban déli 12 órakor jelenik meg a fő
város utcáin. A megjelenési időnek ezzel a válto
zásával egyidejűleg az »Esti Újság« óriási appa
rátussal terjedelem és tartalom tekintetében a leg
nagyobb reggeli és esti lapokkal: fogja felvenni a 
versenyt. Az »Esti Újság« volt egyidőben az első 
és egyetlen kolportázslap Budapesten és előkelő 
hangjával, kiváló szerkesztési módszerével, legjobb 
dísze volt a magyar ojságirndalomnak. Ez a kor
szak tér vissza most a laphoz. A lap kiállítása 
külön szenzáció. Eredeti beosztásával, nagyszerű 
áttekinthetőségével, Földes Imre pompás rovatfej- 
rajzaival és magával az uj lapfcjjel a hazai ujság- 
nyomtafás fejlődésének egy újabb, nagyszerű etap- 
peját mutatja. Az »Eeti Uj^ág« pontban délkor az 
első vonatokkal elhagyja a fővárost és minden 
más sajtóorgánumot megelőzve, elsőnek érkezik 
is a vidékre. A lap kiadóhivatala sulvt helyez arra, 
hogy a vidéki közönség megismerkedjék az »Esti 
Újság« uj korszakával és egy hétig ingven küldi 
mindenkinek a lapot, aki ilven kéréssel hozzáfor
dul. Az »Esti Újság« szerkesztősége és kiadó- 
hivatala Budapesten, V, Kálmán-utca 15. szám a- 
latt van.

Elveszett,
Múlt év december hó 27-én délután 

fél 5 és 7 óra között Csáktornyán az all. 
polg. fluinternátustól —  a vasúiig vezető 
utón egy esüst karkötő (emaillirozott virá
gokkal) elvessel!. Megtalálója kéretik, hogy 
ast lapunk kiadóhivatalába átadói szives- 
kedjék.

S a ere ie ta d o m á m jek a i k é r  a  H ad- 
a e g é lje a ő  H iv a ta l  /

Á tv é te li kgiöm itm éaje, IV. Váeai- 
miea SS am.



Krunitba kralja i kraljice.
Pred Brailom i Focsanom stojiju nasi seregi. - Rumunji i rusi sveposud 
retireraju. - József nadherceg se kuglja. - Naj staresi vladar. - Fran- 
cuzki sereg vu zloeestim polozaju. - Antant i mir. - Kip bója. - 1150 
novih zarobljenikov i 4 stuki. - Как stojimo na bojnom polju. - Dimo

su dosli iz Romanije.

Erunitbena sve&most.
(И . J.) Rétka, jako lépa i s velikom 

odufievlenjem obdrZana svedanost je vu ua- 
dem kraljevskim stolnim i glavoim varaáu 
Budimpeötu se obdrfiala 30-ga decembra. 
Koji au prieutui bili pri kruoivanju kralja 
i kraljice, ooi nigdar uebudu pozabili ovu 
veliku sveéanost. Nafle ooviue je na sveda- 
nostih glavni urednik »Medjimurja« zastu- 
pal, koj vu slededim opiöe krunitbenu sve- 
őanoet:

Velika sveéanost se je gori vu budim 
ekim gradu obdrZala. Samo oni su mogli 
na ovoj sveéanosti nazodoi biti, koji su na 
to pismenu dopust dobili, ar budimöki grad 
D ije  tak prost ran, da bi mogel svaki, koj 
b i hotel, tarn mesto dobiti. Ipak bilo je tarn 
nazodnih do 20— 30 jezer peröonah.

Sve vulice su bile vu budimskim gra 
du lépő okindene s zastavami i s borovimi 
véncami. Kralja Matjafia cirkva iz vuna, a 
osobito iz nutra bila je osobito neizmerno 
bogato okiodena, ar se je glavni dél kru 
nitbene svedanosti ovdi obdrZavala.

Orsadki velikafli: grófi, baroni, biflkupi, 
generali, ministri, na dalje orsadki zastu p- 
niki i varmegjinski izposleniki i drugi, koji 
su dopust dobili, da moreju vu budimsk; 
grad dolaziti, vu jutro ob pol sedmoj vuri 
su se podeli skupljati. Ob oemoj vuri je 
vre svaki na mestu stal, kam je dopust 
dobil. Kodije i automobili, kojih je bilo vi$e 
jezer, su dopeljali gospodu, koji su vu ma 
gjarsku paradna opravu bili obledeni. Ob 
pol desetoj vuri su se podeli к kraljevskoj 
familiji spadajodi nadhercegi i nadhercegice 
dopelati vu lépih kodijah vu cirkvn Matja 
fia kralja. Bilo je ovdi nazodnih izmed nad- 
hercegov i nadhercegicah do deterdeset. Do 
petjali su se bifikupi, izmed kojih su naj 
lepfie kodije imeli: hercegprimafi, kalodainski, 
egerski i zagrebadki nadbifikupi, veszprim 
ski, nagyväradinski i drugi biäkupi, kojih je 
bilo do dvadeset.

Stuki su podeli pukati iz blifinjeg gel- 
lértskog brega ob pol devetoj vuri, da se 
je kralj i kraljica na kodiju sei, da vu с гк-1

vu idu na krunitbu. Pred kraljevskom ko- 
dijom se je vozil Tisza István gróf minis 
terpredsednik, koj bude s hercegprímásom 
kralja korunil. Onda je dofiel na konju kra- 
Ijevski glasonofia, za njim vu starnsku lépu 
opravu obledeui trobentafii, koji su na zna- 
nje dali, da se kraljevska kodija pribli2ava. 
Za njim je jeden cug husarov jahaio, svi 
su iz bojnog polja doSli i svi su odbkuvani 
bili. Za njim su pefiice isii vu bélim ké
pén j к и, vu ruki dardu nosedi kraljevski 
straZari, za njim pak vu neizmerno léooj 
opravi, na konju, lakaj kraljevski straZari.

A onda jedna jako lépa béla, pozladena 
kodija, vu koju je bilo zapreZeno osem bé- 
lih konjov, na sebi zlatne vuzde, hamute, 
fitranjge, cugle. Vu kodiji su sedeli kralj, 
kraljica i mali detiri létah stari kraljid.

Gda je ljudstvo zapazilo kraljevsku 
kodiju i vu njoj mladoga kralja i lépu kra 
Ijicu s mladim sinom, iz svih grlah se je 
»éljen« vik Cul s velikom oduSevlenjem. I

Pri cirkvi su stali s zastavami var | 
megjineki izposleniki, orsadki zastupnikij 
ministri i velikafii; vu c rkvi pak su kralja 
i kraJjicu dodekali izposlanik r mekog otc* 
pape, nadalje nadbiSkupi, b ftkupi i drug' 
svedeniki sami kanoniki i abafii. Na tiirnu 
se je zazvonilo, na to se je iz svih zvonov 
podelo zvoniti vu céloj Bud mpefiti.

Orsadki dostojanstveniki su se vu C'rk 
vi na svoje mesto 2urib, krali je к oltani 
stíipil i iz molitvene knjige Boga molil a 
kraljica se na svoje mesto sela Kralj se 
kleknul na vanjkofi i obedve ruke na evan
gélium del, к )jega je .hercegnrim^ pred 
njim drZal i priMegel se je na pravidnost i 
na mir. Z\ tem se je podela Marnia sv h| 
svetcov, po kojem je herc^gpr m ifi svetom j 
oliem pomazal desnu ruku i rame kralja. 
Na svetom oliem pomazanog* kralja чц! 
plaSt Svetoga StMana deli i onda <e opet 
pokleknul pred ЫЫг, gdé mu je hercegnri ! 
mafl s^blju Svetoga Stef»nn vu ruke d-d ! 
Kralj je sablju iz toka vun potegnul i 
njim tedenput n«prei, onda na d°sno i na I 
lévő mah'iii!, na zoarnenje, da je pripravon! 
S njim veru, cirkvu i domovinu braniti. I

Kralj se je opet pokleknul, gróf Tisza 
István vu ime naroda izebrani je s pomod- 
jom hercegprimafi mu na glavu del kurunu 
Svetoga Stefana. Vu ruke su mu dali kra
ljevska znamenja (orsadku jabuku s kr Zom 
i orsadku palieu) S ovimi znaki ide kralj 
na kraljevski tronufi gdé se sedne. Za tem 
grot Tisza ministerpredsednik do sredine 
cirkve ide i glasno rede: Éljen a király! 
Svi vu cirkvi za njim kriöiju: Éljen a ki
rály! Iz cirkve se duje glas na vulicu i tarn 
svi kridiju Zivio kralj! —  Poljeg cirkve 
postavljena vojnidka kompanija sproii pufi
ké a fituki podneiu pukati, svimi budapefi- 
tanskimi zvoni su zvonili na znamenje, da 
je kralj okorunjen

Taki, как je kralj okorunjen bil, kra
lj ca je stupila pred oltár. Opet su podeli 
biSkupi btaniju svih svetcov moliti. Kraljica 
эе klekne, gróf Tisza izposlanik zeme doli 
korunu iz glave kralja i na oltár dene. 
H°rcegrimafi svetom oliem pomaie kraljidi- 
nu desnu ruku i rame, za tem on i grot 
Tisza dotekneju kurunu Svetoga Stefana 
desno rame kraljidine, veszorimski tyfikup 
pak joj na glavu dene kraljidinu hiinu ku
runu.

Kuruna Svetoga Stefana se opet na 
glavu kralja dene, a kralj ci vu ruke daju 
orsadku "jabuku i orsadku palieu i odpeljaju 
ju na kraljevski tronnfi, gdé se na lévu 
strari kralja sedne. Veszpremski biäkup iz 
nik kraljidine odzenrie orsadku jabuku i pa- 
Hcu. pak vu ruke kralja dene Za tem se 
p o p é v á  Te Deum I uidamus. (Tebe Boga 
hvalimo!) Stuki opet podneju pukati, zvoni 
zazvonili. da se i vun; zaznaje, da su 
kralj i kraljica okurunjeni.

0  ida se je mefia podela, koju je her- 
eegprimafi slu2ü я pomndiom vifie biflkupa.

Po mefii se je kratj'ca svoiim malim 
s'nom d mo 'vu kraljevsku paladu odppljala, 
a kralj рчк 50 iun kom, koji su se na boj- 
noir. polju odbkuv?!i. je po staroi navadi 
daruvnl i podelil d/ist. vUeistva zlatne ost- 
ruge. Ovi vitézi su se ured krnljem poklek- 
nnli, koj jih je sabliom Svetoga Stefana po 
ramonu doteknul. Najv äe izmod ov h vite- 
zov su oficiri s»ni vebkafiov bili, ali bil je

i i f  n  1 1  i n  и  n  í r  ”■lati na ima nradnika та Д Ц  I l i i  D i f i  I  I  I  Na pol ...........................
Caáktornya. I W l  P  I I  I  I  D i l l  I  I  I F  Na «áttért leta . . >

Izdataljatvo: |  J  J  L g  Щ0 M  |  |  1 1  I  I  V  PojedinibrojikoflUjo30 fiU.
kiflian Stranes Sándoré
kam aepradplate i obcnana "> harvatekam I i*aa|arakaa Jazlku Izlazail draltvanl, znanatvanl i pavail|M Hat za рак -    M r i - - -  i ш

poUljajo. Izlazi sv ak l f je d e n  Jed en k rat i t o :  sv a k u  n ed e lju .

( M g o n n l  n U k i  Q U ra l u v ift ik i !sd*Ul| 1 TlMtolk: Snrmdntt:

z r ín y i  k a r o l y . m a r c it a i  Jó z s e f ._________ s t r a u s z  s a n d o r  i s r á y  f e b e n c z ._____

XXXIV. teéaj. Csáktornya, 1917. 7-ga janimra. Broj 1.



Csáktornya, 1917. 7-ga januara. »MEDJIMURJE« b iti L
med njimi i jeden lettioand, navuCitelj, koj 
se je oaobito viteflki pcnaflal vn vezdadjem 
taboru, ar je sedemput bil odlikuvan na 
bojuom polju.

Kralj je za tem vu pratnji bidkupov, 
velikadov, ministrov, generalov, ablegatov, 
varmegiijskih i drogib gospodah poljeg cirk- 
ve, pod pilom avetog trojatva napravljeno 
videde meato idei. Na sebi je imel pladt Sve- 
toga Stefaua, vu ruki orsaCku jabuku i or
saCku palicu, na glavi pák kurunu Sve- 
toga Stefana. Varmegjinaki i kotarski izpoa- 
leniki iz célé Magjarske, takaj iz Horvateke 
i Slavonije eu pred kralja med velikade, 
bidkupe i generale atnpili, da Cuju pred 
cirkvom Matjada kralja, как ba kralj pri- 
segu polo2il pod nebom, da bude praviCno 
i poljeg zakona viadal, da bude ustav i slo- 
bodu svojega orsaga i naroda obdrflal i 
branil.

Kralj vu lévoj ruki razpelo dr2i, tri 
prste desne si ruke gori dr2eC polo2i prise- 
gu. Hercegprimaä je Citál, a kralj za njim 
reke! prisegu.

Po prisegi su za kraljom atanujuCi Ы9 
kupi blagoelovili kralja, a za lem se je po- 
Cél popésati magjaraki himnua »Isten áldd 
meg a magyart!« Hercegi, bidknpi, miniatri, 
groß i dragi velikadi, varmegjinaki i kotar
ski izpoaleniki, iz bojnog polja sim poslani 
vojniki, célo nazoCno puCanstvo je pévalo 
s pratnjom honvédeké bande ovu lépu péa- 
mu. Goapoda su si oCi briaala, tak su gli- 
boko vu arcú dirnuta bila pod pévanjom 
magjarske himne.

»É'jen a király!« zakriCi gróf Tisza 
ministerpredsednik, —  »Éljen a király!« 
se Cuje odudevljeno iz vide desetjezer grlah 
Stuki i zvoni se opet glasiju. Pokorunjeni 

’ kralj je prisegu polodil.
Vezda je opet jako lépi dél dodel kru- 

nitbene sveCano3ti. Okorunjeni kralj se je 
pokazal svojemu narodu. Kakva jc to ve
lika parada bila? —  to skorom niti nije 
m od opisati.

íz cirkve kralja Matjada na konju je 
jahal kralj po vulicah vu budinakim gradu 
do kraljevske palaCe, pred kojom na pijacu 
je jeden bre2uljak bil napravljen iz svakih 
znamenitih méatah magjarskih, horvatakih 
i slavonskih varmegjijah donedene zem'je 
íz Medjimurja au od onoga mesta poslali 
zemlju. gdé je grot Zrinyi Miklós veliki vl 
tez i magjaraki pésnik vumrl.

SveCani hód poCel je jeden cug húsa 
rov na konju, za tem su varmegjinaki i 
kraljevskih varadov izpo3leuiki svojimi zaa- 
tavami idli, med njimi su bili i poslaniki 
iz horvatakih i slavonskih varmegjijah i 
kraljevskih varadov. takaj izpoaleniki iz Bos- 
niie i Hercpgovine. Bilo je tn ober 100 lö- 
pih starinskih zaatavah moCi videti. Z\ njimi 
su oraaCki zaatupniki. i miniatri vu mag 
jarakoj paradnoj onravi; za tem generali, 
miniatri iz Auatriie. kakti goati.

Za njimi jeden kraljeveki glasonoda na 
konju Tri trobentadi i tri vitézi a bobnjom 
vu starinskoj lépoj opravi, onda an dodli 
vu stannski dugi béli kepenjeg i vu Crlene 
hlaCe obieCeni vitézi a bradiljom vu ruksh. 
Za nümi su jahali kraljevaki strafcari na 
konju takaj vu starinskoj, dragoj i lépoj op- 
ravi Na hrbtu au imeli kacigu iz tigridevu 
ko2u. na glavi lépi kalpag.

Njih au nasleduvali orsaCki zaslavniki 
na konju, koji au onih oraagov zaetavu no 
sili, koji oraagi к Magiarskoj spadaju i koji

en negda к nam spadali, i to magjarsku,
erdéljaku, horvataku-slavoosku-dilmotiaeka, 
boflnjaCku, bulgareku i t  d. Onda su na 
konju jahali velikafli, koji eu znamenja kru- 
uitbe vu rukab nosili, i to: orsaCku sablju 
oraaCku palicu, oreaCku zastavu; horvatski 
ban je orsaCku jabuku imel vu ruki, jedeu 
bidkup na konju je nesel apodtolski kri2 i 
t. d. Za njim i: kraljeveki nadkonjenik, kral- 
jevski nadpeharnik, kraljeveki naddvomik i 
t. d. koji su svi hercegi i grófi vu najlep- 
floj 8 gjemantom i drugimi dragokamenjemi 
i zlatom nakinCenimi opravami, svaki je po 
dva, tri, Cetiri lépő obleCene husare imel 
kre sebe, koji su jim konje dr2ali.

Ali najlepdi bit je earn kralj, koj je na 
jednim lépim arabakim konju jabal, konj 
je tancal pod kraljom i gizdavo se dr2al, 
как da bi znal, gdo ga jade. Kralj je na 
glavi kurunu Svetoga Stefana imel, na ra- 
menu pladt Svetoga Steíana, vu rukah sab
lju Svetoga Stefans. Njegovo VeliCaostvo je 
velika vno2ina naroda po vulicah, gdé je 
jahal, s neizmernom vruCinom iz srca pozd- 
ravljalo s »Éljen a király!« vikom. Kralj a 
radoatjom gledi i a glavom migajuC se zah- 
valjuje narodu. Videti je iz obraza, da ma 
яе dopada odanoat i ljubav naroda.

Za kraljom jadeju kraljeveki nadkomor- 
nik kraljevaki adjutanti, nadzapovednik kral- 
jevske garde i t. d., onda pák: Frigyes, 
Albrecht, Ferenc Salvator, Károly István, Leo 
kraljevaki nadhercegi; vu lépih koCijah pa- 
pinski izposlenik nandud, n&dbidkupi i bidkupi.

Kralj i njegvi gori pomenota goapoda 
koji su ga pratili, dodli su do ono mesto, 
gde je bre2uljak napravljeni iz céloga orsaga 
donedene zemlje. Vezda kralj kakti stréla 
do jade na bre2uljak, poatane s konjora, iz- 
vádi sablju Svetoga Stefane, mahne prama 
jugu, obrne se konjom i vudri pramu iz 
hodu, obrne se prama severu i seCe sabl- 
jom po zraku, a na zadnje se obrne prama 
zapadu seCe sabljom za znamenje, da od- 
kud bi goder neprijatelj vdrl vu orseg, hoóe 
braniti nadu domovinu od neprijalelja

To je jako lépő bilo gledati! Kraljica 
je iz jednog obioka kraljevake palaCe gle- 
dala kralja, gda je sabljom sekel na Cetiri 
strane svéta, a maloga kraljiCa je zdignula 
da i on vidi ovu lépu sveCanost.

Kralj je za tem iz bre2u!jka odjahal s 
velikom pratnjom gospode vu svoju palaCu 
к krunitbenom obedn. То se je takaj po 
staroj navadi dovrSilo ovak :

Vu kraljevakoj palaCi vu jednoj véli- 
koj sáli skupljali su se kraljevaki nadher
cegi i nadhercegice, orsaCki velikadi, izpoale- 
niki orsaCkih ablegatov, (med njimi i Cakó- 
veCki zaatupnik gosp. dr. Hajós Ferenc), da 
budu prisutni pri obedu kralja i kraljice.

Na eredini sale bil je jedeu stol prostrt, 
na stolu sami zlatni tanyiri i pehari. К 
stolu je dodel kralj i kraljica, papinski iz
poslenik nunciud, hercegprimad, kaloCainaki 
nadbidkup i Tisza István gróf ministerped- 
sednik.

Dva mladi grófi zlatnu zdelu dr2iju vn 
rukah, gróf Tisza István iz zlatnoga vrCa 
vodu vleje kralja i kraljici na ruke ober 
zlatne zdele. Kralj ai ruke opere, kraljica 
takaj. Hercegprimad obrisaC dr2i za ruke bri- 
sati. Onda je hercegprimad Boga mólil, kralj, 
kraljica i pomonuta goapoda su se sela. Na 
to su izebrani oraHCki zastupniki i velikadi 
kakti podvorniki jeatvinu vu zlatnimi zde- 
lami na atol doneeli. Devetnajai hrane au

ovi ne atol doneali. Kralj sa jt dotekniA 
«Юе, ali nije jel, niü kraljica, аШ рак áru #  
pri atola sedeéa goapoda. óda aa je kralt 
к stolu sei, au mu korunu is gUve doll 
deli. Sve hrane au vre na stolu an bile, 
gda je kraljeveki nadpeharnik к stolu stupii 
vu ruke vzel zlatnoga vrCa i vu áest slatne 
pehare iz kraljevske gorice donefleno tokaj- 
sko vino tóéi. Kralj za peharom segne i 
glasno reóe: »Éljen a haza!« —  Dók kral] 
kraljica i Cetiri njihovi goati к vustam do- 
neseju pehare, uazoCni nadhercegi, velikafli 
bidkupi, ablegati i druga prisutna goapoda 
s oduflevlenjem viCeju »éljen!« —  dtukj 
pák pucaju na bregu ober kraljevske palaCe.

Vezda hercegprimad zdigne pehara, pák 
véli: »Éljen a király!« —  Na to opet vik- 
neju prisutna gospoda bez poatanka: »éljen! 
—  éljen!« . . . .  Hercegprimaö izmoli rao- 
litvu, ruke si kralj i kraljica opet operejn 
pák kralj a kurunom Svetoga Stefana na 
glavi, i kraljica odidu pod burnom éljen —  
vikom nazoénih, vu evője sobe.

Ov obed se je takaj po staroj navadi 
obdr2al na znamenje, kakov je magjaraki 
kralj veliki gospon, komu hercegprimad, mi» 
nisterpredsedoik grófi, baroni i drugi veli
kadi pomafeju pri pranju ruke, pri toCenju 
vina, pri podvorbi kod obeda.

S tem se je velika parada dókonCala. 
Koj ju je videl, nigdar ju nebude pozabil, 
tak je lépa i tak je zveliCanstvena bila.

Kralj je okorunjen svetom kurunom 
prvoga magjarskoga kralja i a tem je vlast 
dobit od samoga naroda, da kraljuje nad 
narodom. To je znamenje krunitbe, bez ko- 
jega kralj nebi emel zakone potvrditi, niti 
pák druge kraljevske posle zvrdavati. Sve
toga Stefana karuna, koja vu sebi takvu 
moó ima, как ie narod jaki, ar je sveta 
kurana sam céli narod, koja korunu i fl 
njom moó emo od prvoga kralja herbali. 
Toga néma niti jeden narod. Da su svi na- 
rodi, koji pod korunu Svetoga Stefana spa
daju (magjari, horváti, slavonci, nemei, dlo- 
vaki i drugi) jezero letah obCavati mogli 
svoju zemljn, svoj orsag, od vnogih nepri
jatelj ev, to se Svetoj Kuruni more zahvaljiti, 
koju svoju moő i jakost preneae vu srce 
svih onih narodov, koji pod Svetu Kúráim 
spadaju.

Po krunitbi su izpoalani ablegati po 
staroj navadi kralju 50 jezer i kraljici 50 
jezer dukatov daruvali vu ime naroda. Vu 
íme ablegatov je Váradi Árpád kolocsainaki 
nadbidkup govor dr2al i prosil kralja i kral- 
jieu, da Ы dostojali od naroda prijeti ov 
dar. Kralj je odgovoril, da kakti znamenje 
odanoat naroda prime narodov dar i hoóe 
öve novee ca orsaCke potreboée obrnuti.

Takaj po staroj navadi se je profllih 
vremenah pri krnnitbi vol pekel na ra2u 
za púk. Vezda to nije bilo moCi napraviti. 
Ali se je za lo sironiadkedi púk pogostil. 
Sestdeaetjezer porcije gulafla su skobali vu 
Budimpeflti i rezdelili med siromakom. К 
guladu trebali su 7500 kilogr. marvinakog 
i 7500 kilogr. svinskog, evega skupa 15 je
zer kilogramov mesa.

íz nenada dodel je na krunitbeni sve- 
Canoati i bulgarski car Ferdinand, koga su 
nazoCni a radoatjom pózáravljali, kud se 
je vozil.

Svetu kurunu i drugih starinskib zna- 
menjah krunitbene sveéanosti su postavill 
vu erkvi Matjada kralja tri dni, da jib oni 
koji nisu mogli videti krunitbenu sveCanost,
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bndo veada pogledooti mogli. To se rasmi, 
da na korona po dnevo i po nőéi straiari 
Srete kurooe pasija, vo nőé« pa*k je crkva 
e fleregom vójnikov obkoljeoa.

Kralj bode vnogiro, koji но sbog как* 
▼oga ilocioa odeudjeni oa temnicu, odpros* 
til kaátigo.

Sveéauost krunitbe se je dovráila. Kralj 
i kraljica vidli su, как jih narod poötuje i 
rád ima. I narod je videl, da kralj i kral
jica átuje i rád ima naroda Sigurno je is* 
ti na, da budu magjarski i vu Magjarekoj 
dráavi stanujuéi svi narodi blaSeni i sreéni 
pod vladanjem novogá i mladoga kralja i 
pod vladanjem lépe i mlade kralj »ce.

Bog jih poáivi vnogo letah na hasén, 
na radost : na dobrobit orsaga i naroda!

Krunitba kralja.
íz kraljskoga kagtelja je igla proáecija 

vu Mátyás cirkvu vu koji su kurunili kra
lja i kraljicu. Kralj i kraljica vu jedni sta- 
rinski glaánati kuéiji su sedeli s malim 
kr&ljiéom Otto nadhercegom, pred koju kő
éi ju su osem béli konji bili zapreáeni. Kad 
je  koéija na vulicu dogla od svih stranih 
se je éulo: Éljen a király, éljen a királyné!

Pred cirkvenemi vratmi vu paradno 
opravu obleéeni kraljski gardisti su stali, 
med kojemi je gróf Bánfly György Cekal 
kralja koj kad je doli stal iz kőéi je odmah 
je vu cirkvu stupil. Takvo proöeciju su jog 
né vidli vu Budimpegtu, kakva je to bila. 
Za gróf Banffyjom su i§li minietri, jedenajst 
grófi koji su starinske zastave nesli, zadnja 
zastava Cisto béla je bila, to je  Magjarsko- 
ga orsaga tak zvana »Szüzmária« zastava. 
Svi magnatuSi vu kinéa vrédno opravu su 
bili obleéeni. Najlepáo i najvredneSu opravu 
su imali gróf Andrássy Géza, gróf Apponyi 
Sándor, gróf Csekonics Endre, gróf Battyány 
Gyula, gróf Széchenyi Emil, gróf Festetics 
Pál, gróf Senyei Béla, herceg Festeti eh Ta- 
sziló, barun Skerlec Ivan horvatski ban 
i t. d.

Orsaéku sablju na mesto staroga Széc
henyi Gyula je herceg Eszterházy Miklós ne- 
sel, drugi grófi na silnih i baröonjskih van- 
koäah su druge stvari nesli, koji su pot- 
rébne na krunitbi. Walter biékup je apog- 
tolskoga kriáa nesel, za jim je iöel gróf Ti
sza István vu paradni opravi vu rukah je 
drtal barSonskoga vanjkoáa na kojim je ko
runa leáala.

Pol deset vur je  moglo biti, kad se je 
perviC iz Mátyás cirkve éulo: Éljen a ki
rály ! Med Bauer dr. zagrabeökim nadbiäku- 
pom i Szmrecsányi egrinskim kardinalom je 
iSel pomalem kralj vu öerleni husarski ge- 
neralski opravi, éako je vu ruki nesel.

Károly kralj za öerlenil se je i sim, 
tarn je pozdravlal nazoöne. Za njim su iäli 
gróf Festetich i Lónyai gardiski kapitani, 
naj zadnji je Lobkowitz Zdenko bil.

Lépa je  bila kraljica vu béli opravi 
как zaruénica. Za kraljicom herceg Ester
hazy Ilma i grof Apponyi Sándorné su igle. 
Kraljicu vu béli rukavicah je grol Esterházy 
Sándor petal za ruku.

Za célom proáecijom su Sest magjarski 
gardisti idli s golami sabljami

Ravno su do Loretto kapélice doöli, 
kad se je opet strahoviten »Eljen!« éul. 
Gróf Wallis general dopelal je vu cirkvu 
maloga kraljiéa, Otto nadhereega, koj je ta- 
kodjer vu lépő magjarsko opravu bil oble

éeni. Mali, öetiri lét star kraljié takodjer 
sim— tarn se je od klanjuval.

Kraljica na lévi strani stojeéi oratóri
um su odpelali, odkud je Ferdinand bul- 
garski car gledal sveéanost Mali kraljié gli- 
boku se je  naklonil pred Ferdinandom, koj 
si ga je na kolena del i onak mu je stiha 
nekaj prepovédal.

Medtem toga Zita kralj ici na glavu su 
sloáili hiino korunu. Trombente i bubnji su 
opet na glas davali, da proáecija ide proti 
glavnomu oltani. Naproti glavnomu oltani 
nastavleni je  bil iz barSona i zlatine sloie- 
ni tronuá. Kralj i kraljica na mestili su se 
vu tronuöu. Akolo tronuäa su zastave der- 
2ali vu ovim redo: Magjarorsag, Erdély, 
Szlavonország, Dalmátország i Horvátországa 
zastavu, na lévi strani Róma, Szerbország, 
Halics, Lodoméria, Kun ország i Bolgárország 
zastave.

Kad su se kralj i kraljica pokleknuli 
pred bargonskami stolci, pokleknuli su se i 
svi drugi i sad su zapopévali naáo molit- 
vu: »Isten áldd meg a magyart!«

Kralj je zatem ostavil kraljicu i sam 
je idei pred oltár, gde se je inalo poákliznul. 
Pred oltárom naklonil se je  hercegprimaáu. 
Kad su se svi namestili, kaloéainski nad- 
biSkup je pred hercegprimaáa stal i rekel je:

—  Rimo katoliéka vera i orsaéki za- 
koni zahtévaju, da ovoga pred nami stoje- 
éega vitéza za kralja korunimo.

Na to je Csernoch hercegprimag pital:
—  Ali je vréden on na to?
Várady kardinal na glas je odgovoril:
—  Znam i verujem, da je  vréden to

ga i na hasén bude tak rimo katoliéki veri, 
как i orsagu.

Csernoch hercegprimag véli:
—  Hvala bogu!
Nato se je kralj stal, Cakó je grofFeá- 

tetich Paviu dal i stém su ga kardinali pred 
herceg primaga pelali. Kralj se je ovdi pok- 
lekel obedvé ruke je na evangélium del i 
presegel je na pravicu. Po prisegi kugnul 
je pet sto lét staro knjigu.

Zatem je hercegprimag svetim uljom 
namazal IV. Károly kralja désno ruku i 
désna pleée, sad su nanjega deli Sv. Stefa- 
na kapenjka.

S*d je  opet svaki na svoje mesto odi- 
gel. Kralj i kraljica opet jeden kre drqgoga 
stojiju. Potlam su se pokleknuli i poéeli su 
moliti.

Kralj je opet pred oltár iáéi, tarn se je 
poklekel i prekapéili su mo Sv. Stefana 
sablju. Smekne vun sablju i Cetiriput vséée 
s njom.

Kralj se je opet poklekel Trobente, bob- 
nji, orgulje, zvoni, pu*ke i átuki su na glas 
dali svim, da vu ovim hipu grof Tisza Ist
ván i Csernoch hercegprimag na glavu su 
deli Sv. Stefana korunu.

Gróf Tisza litván triput je zakriéal: 
Éljen a király! Poéeli su svi nazoéni mag- 
jarskoga himna popévati. Na Gellért bregu 
opet su se oglasili átuki___

IV. Károly sad je véé okorujeni mag
jarski kralj.

KAJ JE NOVOGa ?

Pri Isonzou.
Та primorska zemlja sva je  kamenata, 
Koja je pokrila vnogoga junaka.

Prtmorake peéine e krrjom oblejane,
Hrmbri kánonén tnéemo taljane.

S bombami su puni replani taljanski,
Svaki den se sknpa spravi jih po dvajsti.

Ali niti blizo do nas nedojdeju,
Ar nafii ärapneli dől jih postreljaju.

Dojde z naSe strani jedna mala ptica,
Ka nje tri, Cetiri doh izkopica.

Ar donose ona takve zapovedi,
Da пад bumo svi skup navök pri pameti.

Spravlja se prot uama, da nas tira z mesta 
A1 sn kanonéri deca medjimurska!

Mi se nebojimo od vojske taljana,
Makar kuliko jih vn tábora ima.

Nesreéne ste vi sve oh taljanske gore,
Vu vas poéivaju sini Medjimurje.

Daj ti dobri Bo2e br2e mira toga,
Da bu vnoga majka vidla sina svoga.

Dragi otec, sestre molite se Bogu.
Da nebudem ostal vu tudjem orsagu.

Ar smo v pogibelji po danu i v nőéi.
Jezu§ i Marija budi nam v pom oéi!

Na bojnom polju. T o m á s ic s  M ik lós vojnik 
iz Perlaka.

—  P ro § n ja . »Muraköz— Medjimurje« 
zvane novine su v januar mesec 1-im u 
XXXIV. god. teéaj I-im Cetvrt leta stupile. 
Prosimo naáe poátuvane predplatnike, naj 
nam vu novim fertalju predplatne zaostatke 
Cim predi poáleju i predplate ponoviju. S 
pozdravljom izdateljstvo.

Predplatna céna je od 1917. januar I g a :
Na célo leto К 12*__
Na pol leto . ,  6 —
Na Cetvrt l e t o ...................................... » 3-____

Pojedini broji koátaju 30 fillére.

—  "József nadherceg se hugija. Jó
zsef nadherceg na frootu 1)1 vu logoru na- 
vék je med svojemi vojn ki. Rad je med 
svojemi deéki i rád se sjimi paradi. Tak je 
i zadnjié veselo gledal, kak se kugljaju deéki. 
Jedenput samo k jim stupi, zeme vun dvaj
sti korun banjku i vé li:

—  Sto hoée se smenom igrati. Sedem 
hitim na jeden áub.

Soldati od kraja su se malo nazat 
vlekli, ali nadherceg sam jih je batrival. Na- 
zadnje tri honvédi su skup nametali dvaj
sti korun i skup su reekérali tuliko. Kad 
su penezi kre dvajsti korun banjke bili, 
nadherceg je odmah hilil. Ali né je imel 
sreéu, jerbo samo jednoga keglina je pod- 
ral, drugi pák su stali, kak svöée.

—  Sgubil sem ! —  véli nadherceg i 
laki je prék dal peneze onim, koji su gvi- 
nuli. Ali taki je joá jedno banjko napré zel.

—  Sto hoée jog jedenput za dvajsti 
korun?

—  Makar za éeterdeset, kre-éiju odmah 
na pitanje.

—  R onvédehf mintatér í e ir i  vojn ih.
Kad je Hazai Samu honvédaki minister vu 
Szegedinu honvédeké kompanije pregledaval, 
ovo se je pripetilo. Minister pri jedni kom- 
paniji séroga honvéda spazi, kojemo tijam 
na prsah je segla séra i duga brada, ali vu 
téli je zato tak sgledal, kak svaki mladi. 
To pák je Gulyás László kadetstraáameáter 
bil, koj je vu cevilu notarijuá.

—  Kak dugó ste véé soldat? —  pital 
je odnjega minister.
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—  Poldrugo leto, javim pokoroo.
—  Ste veC bili na bojoom polju?
—  Cetiriput —  odgovori trdo.
—  Gratuléram vám goapon lejtinant, 

véli mioiater. Úeterdeset i devet lét star Gu
lyás Láeslö kadét atradamedter petiput kakti 
lejtinand je iflel na bojno polje.

—  Z a  d v í lett ec j«  javll. Suhajda 
Antal videput nagradjeni honvédski húsár 
jód 1914-ga leta oktobra 14-ga vu Galiciji 
je sginul. Od potlam nikakvoga glasa su 
odnjega né dobili dalostul roditelji. Ov me* 
sec tretjega na veliko veselje roditeljom, 
evojom rukam pisano kartu je poslal dimo 
va koji pide. da tedko rajeni je rusom do 
del vu ruke, jako dugó je beleguval i po* 
leg toga je né mogel pieati. Sad je zdrav 
i vu Karkoveku je zarobljeni.

Vnogi tugujeju, ako jeden ili dva me- 
secov ne dobiju nikakvoga glasa od svojih, 
koji su na bojnom polju. íz ovoga pripe- 
Cenja opet je videti, da néje smeti najeden- 
put dvojiti, jerbo negda su vojniki vu tak- 
vim polo2aju, da vide mesecov nemoreju 
od sebe glasa dati. Néje svaki mrtev, za 
koga do2e vremena neznamo gde je.

—  Bítfta m ed cigant t iandart. Mi-
nuéi tork dimandski 2andari po tetefonu 
javili su vu Arad, da cigani robili su vu 
obéini i sad proti Aradu be2iju. Odmah su 
éetiri 2andare poslali na dimandski put. Za 
nekoju vuru spazili sti na putu troja kola, 
na kojih 9U c gani bili. Ali i cigani su spa- 
zili 2andare, odmah su obrnuli kola i divjo 
su poéeli tirati Zandari su se hititi za ci
gani koji su etrélati poCcli na 2andare, aii 
na sreCu né su nikoga trofili. Zandari su 
takodjer strélati poóeli i jednomu ciganu 
prestrelili su ruku. Nato su cigani dőli pos* 
kakali, ostavili su 2ene i decu pák su po- 
pedice se Sirom rezbej2ali i vudli su 2anda* 
rom. Zandari plezéranoga cigana, decu i 
2ene na jedna kola su deli i odtirali su 
sobom.

J4aj ötareéí vladar vu Guropt. Как
znamo vu Europi na) staredi vladar je po* 
kojni I Ferenc-József bil, sad je najstaredi 
II. János Lichlendteina vladar, koj se je 
1841 ga leta septembra 25-ga rodil. Odnjega 
je jedno leto staredi Nikita, ali njega sad 
néje moéi za vladara raCunali, jerbo néma 
orsaga. Za uiim dojde Peter srbski kralj, 
koj se je 1844 ga leta juniuda 29-ga rodil. 
Na éetrtim mestu Mohamed turski eultan 
stoji, koj ie éetiri mesecov mlajdi od Peter 
kralja, koj je takodjer korunu sgubil.

—  Как start su deneénji v od jí ? Jedne 
francuzke novine p deju od toga, kuliko je 
átéri nemdki, írancuzki i englezki general, 
tojest seregov vodja star. Nemdki generáli, 
ako léta skup denemo, deetdeset i tri leti 
su staii, najmlajdi je nemdki princ, koj je 
34 let star, naj staredi je Falkenhayn, on 
je 72 leti star. Za nemdkim kraljiéom je 
najmlijdi bajerski kraljié, koj je 47 lét star 
würtemherski nadhereeg koj je opet 51 leto 
star.

1870 ga leta pnno mlajdi su bili vodji, 
samo Vii-noS krall ? Steinmetz general su 
bih od 72 letah staredi. Vu Francuzkim 
naimlar i general je Girand, koj je 47 lét 
stnr J.Pbv 64 lét ima Pétain 59 lét. Naj 
mlajdi *u ong-ezki generali smed kojih naj 
mla|di !*■» 46 lét n íjstaredi pák 60 lét je star.

—  p re d  Bratlom  f fo cea n om  eto- 
jlju naöt ócrcgl. Rumunji i rusi nepres- 
taino retiréraju tak, da nádi deregi véé pred

Braila i Focsana varaái atojiju. Ovdi budo 
rumunji i rusi probali jód jedenput saata- 
viti nafle derege, ali как je to napré videti 
oili ovdi nebudo mogli dugó ее drtali. То 
je zadnja linija, ako te i odovud sbijeju, 
tijam vu Ruako zemlju moraju retirérati, 
da za Szereth zvanom vöd um budo se duíe 
branili. Od célé Romanije joá jedno éetrto 
stran imaju románéi. Ako Braila i Focsana 
varadé sgubiju, céla Romanija bude nam i 
nádim saveznikom vu rukah.

—  Z ita  magjarefta kraljica. Kad su
zvoni glasili, da kral] je korujani, baron 
Hornig Károly vesprémski bifikup prosil je 
kardinala, da naj Zita p&rm&i bercegovicu 
za magjarsko kraljicu koruni. Do vezda je 
kleéala kraljica. Stala se je i gróf Eszter- 
hazyjom idla je i oha к oltaro, gde ae je 
opet pokleknula. S moiili su od svih svet* 
cov litaniju i zatem je Csernoch hercegpri* 
mad i kraljicu svetim uljom na mazal. Hor
nig bidkup na glavu je del kraljici hi2nu 
korunu, hercegprimad pák na désno pleée 
Sv. Stefaua korunu, koju je medtem toga 
gróf Tisza István donesel, potlam pák na- 
zat del kralju na glavu. Kraljicu su nazat 
odpelali na tronud i stém je Zita magjarska 
kraljica nastala.

—  8 to  jezer cckinov. Orsag korú* 
jenomu kralju i kraljici dara da. То рак 
je petdeset, petdeset jezer cekinov, koje vu 
dvé krasnih ladica ponudiju kralju i kraljici. 
Kralj i kraljica s radostjom su prijeli or* 
saékoga dara, kojega su odmah erdélyskim 
begunpom i siromakom denkali.

—  Kralj je odputuval. Napré je bilo 
odredjeno, da kralj taki как sve ceremo- 
nije mineju, na veCer ob öesti vuri odpu- 
tuje. Na kolodvoru opet svelikim veseljom 
su slavili kralja, koj se je zahvalil, da su 
ga tak lépő i radoetno prijeli vu glavnim 
varadu. Kad je na vlak stupil, pustil je doli 
obloke i predodprtim oblokom je stal i lak 
dugó salotéral, doklam je vlak vun odletel 
iz kolodvora. Kralj ov теэес joS jedenput 
bude dodel к nam dimo, vu svoj lépi glavni 
varad.

—  francuzki öcreg. Times englezke 
novine piáeju: Francuzki dereg je jod cöli, 
ali na zadnji dtelingi su за то  dvé9to jezer 
takvih Dadli, koji su sposobni za vojnika. 
To je premalo, jerbo antant nikud— nikam 
nebude mogel, ako velike rezerve nebude 
imel. Poleg toga Englezija se mora trsiti, 
da dosta rezerve bude antant imel. Nadalje 
pideju novine, da Englezija néje tak sreéna 
bila svojom flotum, как su to mislili, jerbo 
poleg podvodnib ladjah nemore na morju 
nikaj va2nedega delati.

ZahtCvaju noviue, da sve mu2karce od 
éeterdesetoga leta do destdesetoga nuter mo
raju pozvati. Ovi bi doma pazili na mir, 
koji pak sad sverdavaju ovu slu2bu, odmah 
bi mogli na front iti. To sve nebi hilo pot- 
rébno, ako bi flotta svojega cilja bila mogla 
postiéi

—  Oetali vlakt. Od poöemdi, januar 
5 ga dana na Csáktornya— Ukki 2eljeznici 
on vlak, koi od Zalaegerszega u jutro ob 
8 vuri na Csáktornya dolazi, nadalje on 
preräonalski eug, koj iz Csáktornya poslie 
podne ob 1 vuri prama Zalaegerszega ide, 
su od gori spomenitoga dana na dalje za- 
ostavljeni.

—  Opet u5o zarobljcnlkov I * ё !м -
ki vu D obrud it. Buigarski kormán je ja*

vil januara l  ga: Vu Dobrudii prad matí- 
nim mosta jóé traja bitka. Zarobili amo 
opet deet oficirov i 1160 drugih vojnikov. 
Vu ruke eu nam dodli opet Cetiri dtuki i 
éetirinajst madinpuökih.

Na macedon8kim irontu eamo dtuki 
délaju, pediéke dturme eu preetale. Okolo 
Struma vode eamo patrole ее negda-negda 
poéneju etrélati. Jeden erakoplov na nepri- 
jateljski logor vide bombih je hitil i vnogo 
vojnikov au bombe saklale ili pak tedko 
oranile.

Sarrail general francuiki ne uta dalje 
napreduvati, jerbo je etraho, da gréke Cete 
odzaja ae navaliju na francuzki dereg.

Buigarske Cete koje au vu Dobrudfti 
avrdile svoj cilj, na macedoneki front budo 
idle.

—  Z a  tri m eoccc bude m ir. Jeden 
glaeoviten amerikanski direktor, koj dobro 
pózna Europu tak je rekel, da za tri me- 
sece mir bude naatal. Dakle za devetdeaet 
danov nebudo veC pudke praskale. Vu Ame- 
riki jako to verujeju ovomu bankaru. Daj 
Bog, da tak bude.

—  Hmncetlja rcétantom . Kralj na 
uspomen krunitbe svim onim koji au jod 
nigdar né bili kadtiguvani i od dest tijed- 
nov vide redta né su dobili, amnestiju do
biju, tojest ova kadtiga odpudCena bude. Po
leg toga po célim orsagu vide jezer redtau- 
tov vun bude spudCeno.

—  Kak eto jlm o  na bo jnom  p olju ?
Svigdi su nadi neprijatelji mirni bili vu prod- 
lim tijednu, eamo smo mi i nadi aaveaniki 
s rumunjom i rusom vu Rumunjskoj posla 
imeli. Rumunji i rusi eu opet jako biti bili, 
vnogo jezer rusov i rumunjov je polovlje- 
nih i vnogo dtukov od njib odzetih. Nade 
i savezniCke Cete ae pribliduju к potoku Se- 
reth zvanomu, gdé jih veliki ruski i rumunj- 
ski deregi Cekaju. Vu dojduCim tijednu budn 
brzCas velike bitke. Ufajmo se vu gospodioa 
Boga, da budu ovi boji nam na husen, koji 
budu i zroki miru.

I Nadi neprijatelji neéejn privoljiti, da bi 
mir bil. Oni veliju, da predi nebude mir, 
dok nas ne prevladaju. Amerikanskih drta- 
vah predeednik jod dela za mir. К njemu 
su se priklopili i oni orsagi, koji ne vodiju 
tabora. Budu si premislili i nadi neprijatelji. 
Ako pak budu gizdavo odhitili njim ponod- 
jeni mir, onda se nebumo dugo premiälja- 
vali, nego budemo svi 9 dudom i télom proti 
njim idli. Podiarmiti se nedamo! Pod zaa- 
tavom nadega novoga, mladoga kralja bu
demo s Bo2jom pomoCjom nadvladali nade 
neprijatelje, koji bi nam radi orsaga nadega 
na falaté reztrgati i nas sve vu svoje au- 
2anjstvo odegnati.

Vezda od tabora samo tuliko, ar amo 
mesto trebali vu nádim novinam za opisanje 
krunitbene lépe sveéanosti. (je. % )

Pésma od muäa i йепе.
Kak je smrt nemila ovo vuöinila,
I vu naäem rodu balost napravila.

Rerlenicz Franc zvani v Ruskoj pokopani, 
Kuglica nemila njega vumorila.

Jezero devetsto petnajstoga leta,
Preminul on iz ovoga nam svéta.

Prvoga augustuäa zadpjiput nam pide, 
Jednajstog augustnda zaprl svoja vasta.
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Zádnjtf js  on vitaul § Bogom iena mila, 
S Bogom ma Jjnblena kéerkica jedina.

DovrSeno moje za^je govorenje,
S tem zapiram avoje zadje ja miälenje.

Ovo je zgovoril, duäicu je spustil,
A svojim pajdaflom ovo prepornöil:

Samo jim ostala njiva кбегка mala, 
Japeka, mamikn nigdar mab poznala.

Vidovski sn zvoni tuSen glas, zvonili, 
Gda sa njéno télo v grobek sprevodili.

Naj jim bude lehka ta írna zemljica, 
Naj se raj vuáiva njihova duSica!

PqdaSeki moji s Bogom mi ostante!
Otcu nebeskomu za me se molile!

Tóién glas je dofiel iz bojnoga polja,
Da je moral vmreti v tuínoj ruskoj zemlji

Á japek i mamika iuhko se plakali, 
Sestrice i brati njega sn vnzvali.

S Bogom mi ostante japek i mamika, 
Sestrice i brati i sva ma rodbina.

Snsedi ljubljeni, prijatelji mili,
Knmi i kumice, bliiji i daleSnji!

Vezdaj dragi pajdaS i kumek Ijobleni 
Sabol Martin zvani, Brodu pokopani.

I njegova iena Sr§an Jela zvana,
Koja si prez para svojega ostala.

Dalje haraöila tnina smrt nemila,
Ar i njegvu ienn zemljica pokrila.

Smrtnoga betega on a je dobila,
Da je svoga para dobroga zgubila.

Né je ona mogla nikak ozdraviti,
Morala doäicu za párom zpustiti.

Lépő je zaspala, naglo preminnia,
Niti milu récku vi§e govorila,

Felsővidafalva. V in ce tics  A gata.

Urednikova poéta.
Dobre budu za novine sljedeőev nam poelane péeme: 
Prl Isonzou. (T. M.) -  Pozdrav Junaőkl. (H. 

M.) — T u in o moje spriőavanje. (V. A.)
Drugim vnogim budemo tu jednim drugim bmju od- 

govor dali. S pozdravom! (II. J.)

HIÁBA!
„Vadászat és Állatvilág“

a leg job b , le g o lc só b b , k é p e s  v ad á sza ti 
szak la p ja  az  o r s z á g n a k ; az  eg y etlen  
tö k é le te s  b a ro m fi- , g a la m b - é s  h á z i- 
n yu lten y észtési k é p e s  l a p  p ed ig  a

M u ta tv á n y szá m ok a t d íjtalanul küld a  
k ia d ó h iv a ta l:

A japek i mamika zuhko rezplakali, I B u dapest, IX., F eren C -h örú t 3 4 .
Kíerkici jedini svecicu vuzgali. {̂ ттттшвттттт̂ ттяттттвшттшттвтт

minden mozzanatáról

bő,
eredeti,

megbízható,
kimerítő

értesülésekkel, térképekkel, ma
gyarázatokkal szolgál az

A Z U U Á f i
POLITIKAI NAPILAP

olvasóinak.
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M ézeskalácsod é8 v'asz- Deutsch Rezső Kisszabadka Vaskereskedés ■ Leitmann Bálint Szentilona
gyertyaöntő: Topiák György Drávasiklós * Kozják Mihály Kisszabadka

Tihanyi Mihály Damása K ávéház : binder Kám í  UtÓda Г.АИп Baumback Rezső Szentilona
Prückler K. Zrínyi kávéháza Csáktornya К&Г0,у Csáktornya Reiner Ján08 Ráczkanizsa

Cipész : Földes Mór Royal kávéh&za Csáktornya vegyeskereskedés, Petánczi savanyuviz
Kelemen Sándor, férfi és női cipész Deutsch Jenő Csáktornya V en d églők : központi raktár és szállítási vállalat

Csáktornya, városház épület Kötélgyártó: Prückler Károly Csáktornys Hódosi Vilmos déli Tasúti
Domik Rezei Csáktornya Pecaornik Otló Csáktornya _ 'T*' * г >̂ . ° ГП'Г*

DlvatárClház: Petries Ignác Csáktornya Hencsey Gábor Csáktornya Schrey György Csáktoniya
Liszt és Brodny&k Stridóvár «  л a , , Antonovics József Csáktornya о •» pi ь . , nnYlkülv4roeKőfaragó és slrkőkészltó: Budai József Csáktornya Spitzer Elek vegye,keresk.

F é n y k é D é a z - Tersztenvák Bódog Ctóktomya Horváth Mihály (Fehér éa korc,m4roe Pueztafa
H  b r i a l h l  Caáktomv. 0runwald A<iolf 3im K t' N'',lra »■ galamb) Csáktomva
Ц . Kovács István Csáktornya >M óezáros : Deutsch Jenő Csáktornya V ászon kereekedő :

ГА -|| Ai Ant&hovics József Csáktornya Kelemen Imre Csáktornya Szivoncsik Antal Csáktomva
Férfi szabó. a . . . .  Prusátz Alajos Csáktornya 1

Ivicaica Ignác Csáktornya Orés- és ék szerész : Deutsch Zsigmond Csáktornya
Bedics Ferenc Caáktoraya Pollák Bemát Varaidin Schlesinger Mór Csáktornya

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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