rendszeresítette, igen nagy súlyt vet arra,
hogy ezt a szép és minden vonatkozásában
felkarolásra méltó intézményt tiz éves fenn
Miként béke idején számolni kell a
állása alkalmából minél lelkesebb szellemben
háború eshetőségével, épp úgy a háború
ünnepeljék meg.
alkalmával meg kell lenni minden előké
Az egyesület azért a legmelegebb ké
születet a békére. Annál inkább, mert —
réssel fordul az ország nagyérdemű és ma
miként az égiháborut szép időjárás követi —
gasztos feladatának színvonalán álló tanító
a béke előbbi vagy későbbi, megkötése el
ságához, hogy célzatát rokonszenves oda
maradhatatlan.
adással támogassa.
Nem hiábavaló tehát számba venni aAz egyesületnek tudomása van arról,
zokat a feladatokat, melyek Európa élet-hahogy néptanítóink ezrei a harctéren ontják
lálharcátóí feldúlt közállapotainknak rendes
vérüket a hazáért, tudomása van arról, hogy
medrükbe leendő visszaterelődésük után
családjaik ezrei a mindennapi élet számta
reánk várakoznak.
%
lan nehézségei közben tájdalommal és aggo
Tántoríthatlan a bizalmunk, hogy had
dalommal élik napjaikat, tudomása van ar
seregünk és szövetségesünk hadseregének
ról, hogy az iskolai ifjúságnak egy része a
minden képzeletet felülmúló vitézsége meg
gazdasági munkáknál segédkezik, számos is
fogja nekünk hozni a végső győzelmet. Eh
kola hadügyi okból vagy járványok miatt
zárva van, de a2 egyesület mégis azt vallja,
hez magyar ember lelkében kétség nem fér
het De a hazafiui erény, még ha azt a lo
hogy a háború öldöklő zaja közben se fe
gika érvei: a háború eddigi eseményeiből
ledkezzünk meg gyermekeinkről, ne fosszuk
levont következtetések is támogatják, nem
meg őket a madarak és fák örömnapjától
lehet a kalkuláció к zárólagos bázisa a köz
és annak a gyermekek kedélyére való ál
Gazdáink tavaszi kötelességei. dásos behatásától.
gazdász szemében, akinek, ha feladata ma
És ebből a szempontból kéri az Orszá
gaslatán akar áilani, minden eshetőségre elő
Hazafiasságukban kiváló megyéink so
kell készülnie.
rából Szabolcsvármegye volt az első, amely gos Állatvédő Egyesület az ország tanítósá
Bármi is legyen azonban a háború ki a legkomolyabb intő és buzdító szóval lor gát, hogy mindenült, ahol lehetséges, mioél
menetele, közgazdasági szempontból, mely dul az idén a gazdaközönséghez, a folyó nagyobb körültekintéssel és minden kínál
nek alapján jövendő feladatainkat ezúttal évi terméshozam biztosítása érdekében. Ha kozó vagy igénybe vehető eszköz segítségé
megismertetni akarjuk, legalább is az a kö sonló lelkesedéssel buzdítja a gazdaközönsé vel munkálkodjék azon, hogy a madarak és
telességünk fog minden más kötelességünk get a többtermelésre és minden talpalaltnyi fák napját ez évben is az erkölcsileg és
közgazdaságilag oly nagy jelentőségű intéz
vezére lenni, hogy erőnket meghaladó mér föld bevetésére a többi vármegye is.
tékben dolgozzunk, munkálkodjunk, hogy
Csakugyan hazafias kötelesség ma min mény szelleméhez hiven megünnepeljék.
Hívják össze a gyermekeket ott is, ahol
helyrehozhassuk azokat az anyagi vesztesé den gazdának nemcsak minden talpalatnyi
geket, melyeket ily nagy, méreteiben s em e- j földjét bevetni, de a vetési is úgy beosztani, ezidő szerint a tanítás szünetel, hogy a ma
lyik előző háború által felül nem műit vi hogy a nap minden órája hasznos gazdasági darak és fák napját kirándulás keretében
munkát jelentsen számára. Kötelessége tala megtarthassák, és/igy a tanítók és tanulók
lágharc természetszerűleg okoz.
Ne ámítsuk magunkat: jelentékenyek jának termőképességét trágyázással és szu- hosszas elválásával szemben ismét egy al
kalom nyíljék, melyben a közlük való kap
az anyagi veszteségek, akár kapunk az el perfoszfátozással a lehelőségig fokozni.
Nagy figyelmet kell továbbá a helyes csolat megújul és megerősödik.
lenségtől hadi kárpótlást, akár nem. (Persze
így remélhető, hogy az 1914 évben hi
kisebbek, ha — mint előrelátható — kapunk munkabeosztásra is fordítani, hogy kevés'
vatalosan ismert 7700 ünneplő iskola száma
kárpótlást.) Mert vannak veszteségek, melye munkással sok munkát végezhessünk. Ka
ket csupán pénzzel pótolni nem lehet és itt lászos, kapás, takarmány és konyhakerti nö a madarak és fák napja fennállásának tize
dik évében ezrekkel fog emelkedni.
— közgazdasági fejtegetésünkben — elvesz vényünk valamennyi más-más időben veszi,
Tanítóságunk meleg büszkeséggel tekint
tett fiaiukra csak mint az első időben alig igénybe a munkaerői; akként kell tehát a
pótolható munkaerőre gondolunk. A hiányzó munkát beosztanunk, hogy a hanyagságnak, het ez intézménynek egyedül az ő közremű
ködésével elért csodás felvirágzására, mely
munkaerő kétségenkivül a legnagyobb gaz a henyélésnek tért ne engedjünk. Az idén
hez hasonlót a világ egyetlen egy államában
dasági veszteség, mely mód felett növeli ne várjuk azt, hogy mikor van itt a szán
sem találunk.
munkakötelességünket, mert kisebb munkae tás, vetés, palántázás megszokott ideje, ha
rőnek kell elvégezni a felszaporodott munkát. nem szünet nélkül teljesítsünk telváltva min
Már a háború alatt elvont munkaerő is den hasznos munkát kora tavasztól mindK Ü L Ö N F É L É K .
igen nagy veszteséget okoz, különösen a ! addig, amig termésünk áldásthozó eredmé
nyei
uj
kenyérhez
nem
juttatják
gazdakö
mezőgazdaság terén Számolnunk kell azzal,
A sa pká tok . . .
hogy a legközelebbi termés az átlagosak mö zönségünket.
A sapkátok virággal van
gött fog maradni, mert megfelelő munkaerő
Telisteli,
Ajkatok & Kossuth nótát
híján a földet nem lehetett úgy megművelni,
Énekeli.
mint a béke esztendeiben.
Kern látott még a magyar fold
A madarak és fák napjának tizedik év
Az ipar is hosszú ideig meg fogja sínyIlyen népet
leni a mostani rendkívüli viszonyokat. Né fordulóját jelzi az 1915-ik év. Az Országos
S lelkesedést ilyen nagyot,
Ilyen ssépet.
hány kevés iparág kivételével az iparra igen Állatvédő Egyesület, melynek kérelmére gróf
kemény munka vár, hogy ismét fellendül Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi mi
Dalolva megy a csatába
hessen arra a színvonalra, melyre, alig le niszter 1906-ik évben a madarak és fák nap
Valahány van,
küzdve a kezdet nehézségeit, a háború ki ját, mint évenként visszatérő iskolai ünnep
Hogyne bisnánk ilyen lelkes
Katonákban!
napot, az ország valamennyi népiskolájában
töréséig vergődni tudott.

Mi vár reánk a háború után?

Nem sokkal jobb helyzetben lesz eleinte
a mezőgazdaság és az ipar segítőtársa: a
kereskedelem sem, minthogy működése szer
ves kapcsolatban áll az említett közgazda
sági ágakkal.
Ezek után nyilvánvaló, hogy a háború
után hazánk minden dolgozó polgárára mun
kájának nagyméretű felszaporodása vár. Töb
bet kell dolgozni mindenkinek, hogy kizök
kent közgazdaságunkat ismét beigazíthassuk
régi kerékvágásába. És e kötelességünk tel
jesítésével nem is szabad késnünk a háború
befejezésé g, mert az oly sürgős, hogy min
den most elhenyélt munkaóra hónapok, sőt
esztendők munkájával is alig lesz később
pótolható.
A katona védelmezi a haza szabadsá
gát, a polgárnak meg kell védenie a haza
életerejét: közgazdaságát és jó hazafi csak
akkor, ha ezt a kötelességét épp oly hiven,
épp oly buzgósággal teljesíti, mint a hazá
jáért életét, vérét felajánló katona.

A madarak és fák napjának jubileuma.
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Jóxeef áll. el. isk. IV. osztályú (Mi a Im a ? bíróság másodelnöke, aki a bíróság tagjainak
Májtenyi Flórától), Polesinszky Béla áll polg. Szerencsekivánalát és ragaszkodását tolmá
isk. IV. (Csak magyarok legyünk, Dalmady csolta. Mi is a legmélyebb tisztelettel üdvö
Győzőtől) és Szlavkovszky Erzsébet áll. po'g. zöljük a jubiláns államférfiul és digniláriust,
SzAz ellenség fenyegethet
leányiskolái IV. oszt. (Magyarok istene, Pe úgy is mint volt kultuszminisztert s mint
HatArinknál.
tőfi) tanuló volt, akik szintén jól álérzett, kerületünknek egykori illusztris országgyű
Édes hazánk, ősz királyunk
szépen előadott szavalataikkal az ünnepély lési képviselőjét.
BizvM-bizzAl.
— Májusi vármegyei közgyűlés. A f hó
fényének emeléséhez hozzájárullak. Az ün
Kiket harcra az Úristen
így teremtett:
nepély 7 . 1 0 órakor kezdődött s V ili-k o r 1 0 -én d. e. 1 0 órakor megtartandó várme
Л е féltsük mi soha ezt a
gyei törvényhatósági közgyűlés tárgysoroza
végződött.
Regementet ! . . .
— Református istentisztelet. Kádár La tában a következő muraközi vonatkozású
Л и ду L a jo s .
jos nagykanizsai ref. lelkész f. hó 13 án, ál tárgyak fordulnak elő: Grész László nyug.
dozó csütörtökön d. u. 7 t5 órakor Csáktor községi jegyző, Csáktornyái lakos kérelme
nyán, az állami tanítóképző intézet emeleti nyugdíjának felemelése tárgyában; Perlak
Kérelem!
rajztermében az úri szent vacsora kiosztá képvistlőhslülelénck а II. sz ovoda lakásHivatkozással a város elöljárósága ré sával egybekötött istentiszteletet tart, a melyre bérébez való hozzájárulás megtagadása tár
széről Csáktornya közönségéhez intézőit
a református egyháztagok és a szíves érdek gyában hozott s a perlaki áll. iskolák és
lődők ez úton is tisztelettel meghívatnak. * kisdedovodák gondnoksága által megfeleb— Megbízás. A vallás- és közoktatás b^zett határozata; a ligetvári körjegyzőség
című kérelemre tudatjuk, hogy az abban ügyi m. kir. miniszter a Csáktornyái m. kir községeinek határozatai a községi alkalma
körülírt tárgyak folyó hó 12 ёз 13 án dé áll. elemi népisKolai tanítóképző intézethez zottaknak betegség és halál esetén való bizlután, házról-házra járva, az állami polgári vizsgálati elnökül Nagy Zsigmcnd dr. köz itosílása, — Henisfalva képviselőtestületének
iskolai igazgató engedélyével a polgári isko ponti szolgálatlételre berendelt kir. tanfel Ihatározata a közs. kocsma után iáló bér
lai tanutók fogják összegyűjteni. Л magunk ügyelőt küldte ki.
összeg átengedése, — Aísódomboru képv.
részéről is kérjük a hazafias közönséget,
— Iskolalátogatás. Békéi Ignác fiumei testületének határozata a közs. rendőrök
hogy a kérdéses fémtárgyakat azideig ösz- áll. polg. isk. igazgató min. iskolalátogató, fizetésének felemelése s a kataszteri fölmé
szegyűjteni és átszolgálíbtni szíveskedjék.
április 30 án é 3 május 1-én meglátogatta a rési költségek födözése, — Tüskeszenígyörgy
— Tanfelügyelői látogatás. Szirmai Csáktornyái m. kir. áll polgári fiú- és lány községének határozata hadikölcsön jegyzése
Miksa kir. tanfelügyelő e hó 3-án a helybeli iskolát. Békéi Ignác meleg szavakban fejezte tárgyában. Muracsány község kérelme vásárm. kir. áll. elemi népiskolai tanítóképző in ki elismerését Pataky Kálmán igazgatónak engedélyezés iránt, — Drávafüred határozata
tézetben s 4 én az áll. polgári fiú- és lány a fáradságos működésért a háborús év ne községi ingatlan bérösszegének törlése, —
iskolában tette meg szokásos félévi hivatalos hézségei közepette.
Henisfalva határozata kölcsön felvétele és
látogatását. Kir. lanfelügyelő az intézetekben
— Háborús képesítővizsgálat. Az 1895. Csáktornva községi és törvényhatósági pót
az előadásokat s a növendékek feleleteit meg és 96-iki születésű népfölkelők besoroztatása adó törlése tárgyában.
hallgatta. Mindkét igazgatóságnak a látottak alkalmából az ugyanakkor besorozott taní— Tűz Drávavásárhelyen. A múlt va
fölött megelégedéséi fejezte ki. K:r. tanfel tóképző-intézeti növendékeknek a honvédelmi sárnap délutánján Bacinger Mátyás drávaügyelő 4-én Zalaegerszegre utazott vissza. és hadügyminisztérium az önkéntességi jogot vásárhelyi földmives portáján tűz keletkezett,
— Zrínyi ünnepély. A szokásossá vált biztosította 8 azért elrendelte, hogy nevezett mely ez élénk szél révén továbbterjedt a
helyi Zrínyi iskolai-ünnepélyt e hó 1-én is tanítójelöltek bevonultatásukat megelőzőleg szomszédok gazdasági épületeire is. A tűz
kegyelettel megünnepelte a helybeli iskolák osztályoztassanak s nekik az osztálybizonvít- Bacinger Mátyás pajtájában támadt, a paj
tanulóifjúsága. Ragyogó idő adta hozzá a vány, illetőleg tanítói oklevél vizsga nélkül tában levő széna és kukoricaszárnak eddig
kotumust, hogy a Zrinvivár hátterében, a kiállíttassék. A Csáktornyái m. kir. áll. elemi ismeretlen okból történt meggyúiása követ
Zrínyi emlékoszlop tövében, Zrínyi Miklós a népiskolai tanítóképző intézetnek 26 oly nö keztében. Elégelt a pajtán kivül Bacinger
költő és hadvezér halhatatlan emlékezetének vendéke volt, kik ebben a szükségszerű ked szénája, szekere s egyéb gazdasági eszköze,
a tanulóifjúság hódolhasson. Soha aktuáli vezményben részesültek. Az osztályozó gyű mintegy 800 К értékben. Kivüle Kodba Ja
sabb az ünneplés nem volt, mint ezúttal. lés ez érdemben Szirmai Miksa kir. tanfel kab pajtája s a benne levő széna, kukorica
Zrínyi Miklós nagy hazafiui és hadvezéri ügyelő elnöklete alatt e hó 3 án délután szár, buzaszalma s egyéb gazda-ági eszkö
szelleme összeolvadt az ünnepély program tartatott meg. Az osztályozás értelmében az zök, Zsitnyák János kocsiszínje s pajtája,
jában az ágyúk dübörgésével s fiaink vitézi összes tanítónövendékek álbocsáttattak, ille Sáffárics Jánosné és Babes Tamás pajtái
küzdelmeivel az ország határán vívott irtó tőleg jogosítványt szereztek a felsőbb osz estek a tűz martalékául. Az összes kár meg
zatos honmentő tusában. S ennek hatása tályokba való átlépésre, köztük kilenc/n ta haladja a 3000 К-t, melynek egy része azon
alatt nemcsak a tanulóifjúság állott, hanem nítói oklevelet nyertek. A képesített tanítók ban b ’ztosítás révén meg fog térülni. A tűz
a nagyszámú városi közönség is, mely ta a következők: Benkovics Árpád, Chriszt Já keletkezési okát ugyan nem sikerült kétség
núja akart lenni az ezernyi tanulóifjúság nos, Hajba Dezső, Král Vince, Lázár Alajos, telenül megállapítani, de nagy valószínűség
hazafias felbuzdulásának. Soha szebben nem Praech János, Szőke József, Tömör Ferenc szerint gyermekek gyulával való játéka, vagy
hangzott a Himnusz, soha hatásosabb nem és Veér László.
cigarettázása okozta a veszedelmet. A tűz
— Adomány. A Csáktornyái tartalék kór terjedésének meggátlására megjelentek az
volt a Szózat, mint ez alkalommal, amikor
a harctérre vonuló 30 tanítójelölt katona- ház katonái részére szánt ozsonna megvál összes környékbeli tűzoltók fecskendőikkel,
köteles is résztvett az ünnepélyen s megit- tási összege 150 korona a Vöröskereszt egy köztük a Csáktornyái önkéntes és urodalmi
tasulva Zrínyi szellemétől, duzzadó kebellel, let Csáktornyái fiókjának pénztárába utalta tűzoltók is.
feszülő izmokkal az intézet zászlaja alatt tott át. Fogadják az adakozók adományai
— A Csáktornyái tűzoltóság és a há
fogadalmat tett, hogy akár vére ontásával kért az elnökség köszönetét.
ború. A háború a helybeli tűzoltóság szer
— W lassics Gyula jubileuma. Dr. Wlas- vezetében is nagy változást idézett elő.
is hősiesen fog küzdeni, hogy a ránk tört,
ellenséget megsemmisíteni segítse. Ennek' sics Gyula valóságos belső titkos tanácsos Ugyanis a 41 működő tagot számláló egye
adott kifejezést Mik Károly \V. éves növen és a közigazgalási bíróság elnöke, most töl sületből, mindjárt a mozgósításkor bevonult
dék is talpraesett, ifjúi hévtől áthatott lel tötte be szolgálalának 40-ik évfordulóját, 9 tűzoltó. Az időközben elrendelt népfelkelői
kes beszédében, melyet Zrínyi emlékezetének amennyiben 1875 április 29 én esküdött szemléken alkalmasnak találtak közül ismét
szentelve, az ünnepély hazafias tónusát az föl mint díjtalan fogalmazó gyakornok a 16 tűzoltó vonult be. Az itthon maradt 16
ország északi határán dúló harcokkal vonat nagykanizsai királyi törvényszéknél. A köz- tűzoltó közül 4 en jóval túlhaladják életük
kozásba hozta. Az énekeken kivül, melyeket igazgatási bíróság itélőbirái, a jogászvilág és 50 évét. A munkaképes 12 tűzoltó közül
a tanítóképző intézet énekkara a legnagyobb a jubiláns tisztelői előkészületeket tettek arra, 4 tiszt, 1 kürtös. Tehát csupán 7 ember
precizitással adott elő, a programúiba a többi is hogy ezt a napot, amely egy kiemelkedő van mint fecskendő- s lömlőszerelő itthon
kolák tanulói is beleilleszkedtek. Gyönyörű volt pálya évfordulóját képezi, méltóan megün tűzoltóink közül. A hadbavonult tűzoltók
Mekovecz Mariska, I. sz. óvódás Imája, mely nepeljék. Azonban Wlassics kívánságára között vannak: megsebesültek, eltűntek s
az ünnepély bevezetése volt s köríveket szándékuktól elállottak. így is, személyesen megbetegedlek, vagy fogságba jutottak. A
csalt a hallgatóság szemeibe. Folytatta Kán és Írásban nagyon sokan keresték tel Wlassics változott viszonyok folytán egy esetleges lűz
tor Béla, I sz óvódás, aki Ágyuk dübörgése Gyulát hivatalos helyiségében, ezek között elfojtása érdekében a polgárság segítségének
költeményt szavalta. A többi szavaló Tóth legelőbb Benedek Sándor, a közigazgatási föltétien szüksége mutatkozik. Preventív inA z ellenség szerit-szAmát
Sose nézve
Rátörnek a poklok minden
Ördögére.
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tézkedésképen az elöljárósággal karöltve,
gyakori tűzrendőri szemlék tartatnak úgy a
belterületen, mint a város külközaégeiben.
Azonkívül a tűzhöz kivonulás a nem tűzol
tók által is könnyen szerelhető kocsifecsken
dővel s nem a mozdonyfecskendővei kez
dődik, mely utóbbinak komplikált s a hozzánemértőre nézve veszélyes szerelése a tu
dáson kivül ügyességet s ifjú férfierőt is
igényel.

bilitálásra vonatkozó kérvények azon csapat cserebogarak irtása tekintetében mindenki a
test utján terjesztendök elő, amelynél a kér magáét tegye meg.
vényező szolgál. Az egykori tisztjelöllek re is
— A háboru költségei. A Frankfurter
vonatkozik ez az eljárás.
Zeitung szerint a háborúban résztvevő álla
— A háború. A háborúnak talán leg mok ezideig 42 milliárd márka előleget és
nagyobb szenzác ója az, amit a németek a kölcsönt vettek föl. Németország ebből 13
francia és az orosz harctéren egyezerre pro és fél milliárdot. Ausztria-Magyarország 3
dukálnak. Flandriában Dünkirchent ostro milliárdot, Anglia 13, Oroszország 6 , Fran
molják, melytől csak egy lépés Calais s en ciaország 7 milliárdot adott ki háborús költ
nek nyomán Dover ostroma; Oroszország ségekre.
— Évzáró Ünnepély az iskolákban. Most ban pedig Hindenburg mérföldes csizmákkal
— A háboru napilapja AZ EST. Az ország
jelent meg az »Iskolai Ünnepeink« 36-ik kezdte meg az offenzivát, melynek gyümöl nehéz küzdelmében, a magyarság jövőjéért folyó
száma. Gazdag, választékos anyagot tartal cse Libau, Mittan s egy-két csata után Riga. harcokban becsületes, megbízható hírszolgálattal
maz kü'önösen a V. К. M. által legutóbb Persze, hogy ezzel az előnyomulással pár veszi ki részét AZ EST. Magyarország legjobb
íróit és legnevesebb újságíróit küldi oda, a hol az
kibocsátott rendeletben előírt háborús évzáró
huzamosan, előre megállapított terv szerint
ünnepélyekre, úgy az elemi, mint polgári Conrád is akcióba lépett, melyből kifolyólag események lejátszódnak. AZ EST tudósítói felke
resik a nyugoti, keleti és déli harctér minden se
és felső nép iskolák részére. E közhasznú az ellenség által hónapok óta kiépített nyu- regét és idegf-szftő munkával, becsületes őszinte
folyóiratból jelenleg a 16— 36. számok kap gatgaliciai állásokat vitéz csapataink megtá séggel adnak hirt az olvasóközönségnek minden
hatók. Minden — önálló — füzet ára 60 madták, az oroszokat az egész arcvonalon csatatérről, a hol derekasan küzdő katonáink a
fillér. A pénz előkges utalványozása esetén nemcsak visszavetetlék, de a gorlice grom- magyar név dicsőségét öregbítik. AZ EST leggyor
azonnal küldi Szentgyörgyi Dénes szerkesztő, ! niki íronlot átlörték s a Dunajecen való át sabban és legharaarább juttatja el a harctér és
a semleges külföld utján az ellenséges országok
Maros-Vásárhelyen.
kelést kierőszakolták. A győzelemnek óriási eseményeinek hírét az olvasóhoz. Az előfizetési
— Lázas napokból c. alatt Nagy Lajos jelentősége van. Nemcsak az, hogy ezen üt- ára minimális, mert három hónapra csak 4 kor.
nagykanizsai áll. isk. tanító egy tisztán ha ! közetek során az oroszok pánikszerűen me- 50 fillérbe kerül. Mutatványszámot lapunk olvasói
szívesen küld AZ EST kiadóhivatala, VII.,
zafias, legnagyobbrészben a háborút érintő |nekü!nek, miközben legalább is már 60000 nak
Erzsébet-körút 20.
költemények gyűjteményét magába foglaló foglyot s nagy hadizsákrnányt ejtettünk; de
verskötetet adott sajtó alá. Nagy Lajosnak örömünket tokozza, hogy itt nem átmeneti
a versírás terén jó neve van. A nagykani és nem elmúló sikerekről van szó, hanem
K Ö Z G A Z D A S Á G .
zsai lapokban megjelent versei finom érzés ; oly győzelemről, melynek következményei
ről s ügyes verselésről tanúskodnak. A la Iszinte belálhatatlanok. Első eredménye a
— A Triesti Általános Biztosító Társulat
punk mai számában m« gjelenő költeménye Kárpátok felszabadítása, azután Galíciának (Assicurazioni Generali) f. évi április hó 14-én
tartott
83-ik rendes közgyűlésén terjesztettek be
is igazolja a várakozást, melyet Nagy Lajos az oroszoktól való megtiszlílása lesz S hogy
az 1914. é ii m^regek. Az előttünk fekvő jelen
versgyűjteményének megjelenéséhez füzünk. a győzelem kalasztróíális is legyen az oro tésből látjuk, hogy az 1914. december 31-én érvény
A kötet ára 2 К lesz.
szokra nézve, függ a különböző hadseregek ben volt életbiztosítási tőkeösszegek 1,265.816.563 —
— Füsttelen nap. A Csáktornyái m. együttes akciójának pontos, egybevágó kiví- koronát tettek ki és az év folyamán heveit d(jak
kir. áll. tanítóképző intézet növendékei a Itelétől, mely ha megvalósul, nagyobb zsák .57.680,190 korona és 74 fillérre rúgtak. Az életbiztosítási osztály díjtartaléka 20.917,413 korona
rokkantak segélyezésére május l én 14 K-t mányra tejü n k szert, mint amekkora má
] és 91 fillérrel 419.031,610 korona 88 fillérre emelgyűjtöttek, melyet a hadsegélyző bizottság jus 5-én országszerte elterjedt s a szövet ! kedett. Az életbiztosítottak osztalék-alapja 8.041,461
ségesek országaiban a legnagyobb örömet korom 38 fillért tesz ki. A tűzbizto?ítási ágban,
nak Budapestre beküldtek.
— Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál vallotta ki. A győzelemnek máris kézzel 'beleértve a tükörüveg biztosítást, a díjbevétel
19.394.853.650— korona biztosítási összeg után
landó mozi mai két előadásának műsora a fogható eredm ényei: Jászló és Dukla. Tar ; 32,885.788 korona 77 fillér volt, miből 11,563.659
következő : Riportok a háborúból; A titkos now elfogyása, miáltal a Beszkidekben lévő korona 31 fill, viszontbiztosításra fordíttatott, úgy,
drámaíró; A hercegi diadém (detektív fort. nagy orosz haderők is válságos helyzetbe hogy a tiszta díjbevétel 21,322.129 korona 40 fii
4 felvonásban); Polidor kiváncsi (hum oros)! jutottak; továbbá a 111 orosz hadsereg teljes lére rúgott és ez összegből 15.485,810 korona 20
fillér mint díjtartalék minder: tehertől menten
— A nem rokkant untauglichok. A megsemmisülése, mely az oroszokra nézve jövő évre vítletett át, A jövő évekbpn esedékessé
Fremdenblatt szerint hivatalosan közlik, hogy pótolhatatlan veszteséget jelent. — A törö váló díjkötelezvények összege 156.652.322 korona
a legénységhez tartozó ama katonákat, aki kök is nagy sikeredre mutathatnak. Az an 43 fillér. A betörésbiztositási ágban a díjbevétel
ket katonai orvosok ez idő szerint alkal tant partraszállltott seregeit a törökök részint 1.873,080 korona 84 fillére rúgott, miből levonván
matlanoknak minősítenek, és akiknek nincs bekerítették a elfogták, részint a tengerre a viszontbiztosítást, a tiszta díjbevétel 1 032082
korona 74 fillért tett ki. A szállítmánybiztosítási
igényük rokkantnyugdíjra, a háború további kergették vissza. Az antant vesztesége 30000 ágban a díjbevétel kitett 7 566,223 korona 43 fil
folyamán nem vetik alá ujabh felülvizsgá emberre rúg, ami érzékeny veszteség a szö lér*, mely a viszontbiztosítások levonása után
latnak, hanem tekintet nélkül szolgálati al vetségesekre a hozott nagy áldozatok rész 3.614,676 korona 21 fillérre rúgott. Károkért л
társaság 1914 ben 48.992.434 К 88 f. és alapítása
kalmatlanságuk idejére, a pótzászlóaljaknál fejé bt n.
felállított üdülő osztagokhoz fogják beosz
tani. A hadügyminiszter eme rendelkezése
visszaható erejű Azokat, akiket a háború
kezdete óta felülvizsgálat utján mint ideig
lenesen nlkalmnllanokat szabadságollak és
лк kn^k rokkantdijra igényük nincs, azonnal
behívják A behívottak díjtalanul utaznak a
monarchia vasútjain és gőzhajóin tartózko
dási helyükről oda. ahol jelentkeznek kell.
Az utazási jegypénztáraknál katonai okira
taikkal, ilyenek hiányában a községi elöljá
róság által hítele-ftett igazolvánnyal igazol
hatják személyazonosságukat.
— Volt tisztek reaktiválása. A had
ügyminiszferium sajló irodája k ö z li: A ki
rály megengedte, hogy azok a volt tisztek,
ak;‘ ; rangjukat a becsültfügyi tárgyalás Íté
lete következtében elvesztették, egészen ki
vételes esetben я hadügyminiszter utján elő
terjeszthetők régebbi rangjuk viszanyerésére.
Ez azonban csak a háboru idejére és olyan
egykori tisztekre vonatkozik, akik a fronton
teljesítenek szolgálatot és az ellenséggel szem
ben derék harcosoknak bizonyulnak. A reha

— Triesti általános biztosító társulat (Assi- óta 121 2 0 12 598 К 55 f. fizelett ki. Ё kártérítési
összegből hazánkra 244 624,706 К 27 f. esik.
curazioni Generáli) Budapest, V., Dorottya-utca
A nyere°ég-tartalékok közül melyek, összesen
10. és 12. A »Közgazdaság« rovatában közöljük
13 978,966 К 09 f-re rúgnak, különösen kiemelen
a Triesti általános biztositó társulat (Assicurazioni
d ő : az alapszabályszerinti nyereség-tartalék, mely
Generáli), e legnagyobb leggazdagabb és legrégibb
8.604,388 К 84 f. tesz ki, az értékpapírok árfo
biztosító intézetünk mérlegének fóbb adatait. T el
lyam-ingadozására alak ltot t tartalék, mely az idei
jes mérleggel a társulat mindenkinek, aki e célból
átutalással együtt 2.575,771 К 48 f re rúg, továbbá
hozzá fordul a legnagyobb készséggel szolgál. Az
felemlítendő a 160,000 K-ra rugó kétes követelé
intézet elfogad: élet-, tűz-, szállítmány-, üveg- és
sek tartaléka és az ingatlan tartalék, mely az
betörés elleni biztosításokat. Közvetít to v á b b á :
idei átutalással 2 638,805 К 77 fillért tesz ki.
jégbiztosításokat a Magyar jég- és visszontbiztosíló
Részvényenként 500 arany frank osztalék kerül
r. t., baleset- és szavatossági biztosításokat az
kifizetésre. A társaság összes tartalékjai és alapjai,
ELŐ o. általános baleset ellen biztosító társaság,
melyek az idei átutalások folytán 456.949,184 К
valamint kezességi és óvadékbizlosílásokat, eltu197 f-ről 480.984,656 К 23 f-re emelkedtek, a kö
lajdonítás, lopás, hűtlen kezelés és sikkasztáselleni
vetkező elsőrangú értékekben vannak elhelvezve:
biztosításokat és versenylovak, telivérek és egyébb
1. Ingatlanok és jelzálog követelések 108 383,641
értékesebb tenyészá'latok biztosítását a »Minerva«
К 09 f. 2. Életbiztosítási kötvényekre adott köl
általános biztosító részvénytársaság, valamint árués utipodgyászbizfosításokat az Európai áru és csönök 59.112,928 К 90 f. 3. Letétbe helyezett
értékpapírokra adott kölcsönök 8.214,628 К 07 f.
podgyászbiztosító részvénytársaság számára. A
4. Értékpapírok 257.435.899 К 59 f 5. Követelések
Csáktornyái ügynökség. Benedikt E. és fia.
államoknál és tartományoknál 42.256,393 К 72 f.
— Irtsuk a cserebogarakat. Az idén 6. Tárca váltók 421,637 К 44 f. 7 Készpénz és
irtózatos sok a cserebogár Emberemlékezet az intézet követelései a hitelezők követeléseinek
levonásával 5 160,526 К 42 f. Összesen 480.984,656
óta nem volt annyi cserebogár, mint az К 23 f. Ezen értékekből 90 millió korona magyar
idén. Ez nagy csapás lehet gyümölcsfáinkra, értékekre esik
ha a cserebogarak irtásáról idejekorán nem
gondoskodunk. Érdekünkben van, hogy a

Jako znameniti i dobrí glasi od svih stranih.
Francusi su 20 jezer vojnikov izgubili pri Dardanellah. - Yeliki zgubicki francuzov i englezov vu Vogezah i pri Maasu. - Svaki den növi
polovljeni rusi. - Smrdljive bombe vu taboru. - Na novo vise как 50
jezer polovljenih rusov. - Veliko odusevlenje Vu orsackoj hizi.
Velika zadoblena bitka vu Galieiji. - Pacor brigadéros. - Venjeanje vu
spitalu. - Nasa pod vodom plivajuea ladja. - Unisceni tretji ruski sereg.
Dosla je zorja.

Kai; stojiwo na bojnorn poljn?

i va£ni glasi doéli vu BHapest. To je, da
su naSi i nemSki Seregi vu Galiciji, pri
(M . J . ) Od svih stranih, gde naSi, j Gorlic zvanom mestu napali na ruse s taknemSki i turdinski Seregi vojuju, dobri glasi vom viteátvom i sredom, da se je viSe как
se Cujeju. Meseca aprila 27-ga su turCini desetjezer rusov moralo predati. Strahov.to
veliku bitku dobili pri morju Dardanellah oranjenih i mrtvih rusov je na bojnorn polju
zvanorn. Francuzi i englezi, как nam je ostalo. Vnogo Stokov i maSin-puSkah je vu
poznato, sa svojimi ladjami nisu mogli prek naSih ruk palo. Céli Berlin su s zastavami
Dardanellah, ar su iz turSke festunge síré- okindili 3-ga majuSa, da su zeznali ov ve
lali i vunidtili njihove ladje. Gda su Iran- liki zgubióek rusov.
Iz Francuzke smo takaj jako dobre
cuzi i englezi vidít, da nikaj nemreju na
morju dostici, za hrbtom ovih festungov na glase dobivali céli proSli tijeden. NemSki
suhoj zemlji su probali navaliti, da prev- Seregi su opet poCeli napadati na francuze
zemeju te festunge. Ali su jih turski Seregi i to s velikimi uspehi.
Cekali. StraSna borba se je tu podela, koja
Aprila 25-ga su nemei vu Vogez zvanih
je dva dni dugó trajala. Túróim su s neiz- planinah 749 francuzov polovili. Aprila 26mernom hrabrostjom s bajoneti vdrli na ga su nemei 80 englezov vlovili. Aprila 27neprijatelje, kojih jeden dél su zaklali, dru- ga doSli su glasi, da su nemei do ovoga
ge pák vu morje natiraii, gde su se vtopili dneva od francuzov pri Ipernu trajajuCem
Samo jeden dél francuzov i englezov je boju svega skupa 63 Stukov odzeli. Od 24
mogel na svoje ladje vujti, s kojimi su ga do 28-ga aprila pri Maas zvanom mestu
ladje pobegle na morju Francuzi i englezi trajuCem boju su francuzi 45 oficirov i 4090
su 2 0 jezer vojnikov izgubili pri ovoj bitki. vojnikov izgubili.
Vu turdinskim glavnim varaSu, KonStantinaFrancuzi i englezi svaóesa probaju, как
polju su se velike sveóanosti obdrfcale, gda bi mogli s óim vekSe kvare napraviti nemSkoj vojski. IznaSli su ne zdavnja takve
su ov veliki dobióek zaóuli.
Vu karpatskih planinab dalje tiraju bombe, koje gda do neprijatelja dojdeju,
naSi vojniki ruse. MajuSa I ga pri Orava i pukneju, pák iz sebe nekakov smrdljivi dim
Opor zvancm mestu su naSi vojniki nava- puSCaju, od Cesa bude neprijatelj omedlel.
lili na neprijetelja, vnogo izmed njih zaklali Nemec je vezda takaj takve bombe dal
i 500 rusov polovili.
napraviti, ali on je iznaSel takov smrdlijivi
Dalje gori vu Ruskoj zemlji su ov isti gaz (dim), od desa fancuzki vojniki, akojim
den pri Savljevu i pri Kalvarji viSe, как vu nos dojde, budu najenput mrtvi. Nemei
3000 rusov polovili i 6000 postrelali. Rusi izvun ovih bombah, gda veter prarna fransu zapazili, da se ruski vojniki rado pre- cuzkimi detami puSe iz, na to pripravljenih
daju, zapovednidtvo ruske vojske vezda maSinah puSdeju ove smrdljive gaze (dime)
svoje íandare poSilja naprej, gda su bitke, na neprijatelje, od kojih budu célé dete frankoji ako opaziju, da se k oji' predati hodeju, cuzkih i englezkib vojnikov vuniSdene.
postrelaju jih. Ali to nikaj ne hasni. Ruski
Morarno si zaznamenuvati, da je fran
vojniki najdeju priliku, da к nam vujdeju cuz podel s temi smrdujudemi bombami
prek.
delati proli nemcom. Ali to si ni je misül,
Dva dni preüi, tojest 29 ga aprila su da bude nemec na svoj basen obrnul ovo
nemei pri Kalvarja zvanorn mestu vu Ga novo oruije, рак da bu on joSde jakSe smrdlieiji 500 rusov polovili i dvaput tuliko jujude stvari iznaSel, koje ako vu francuzki
postrelali.
i englezki nos dojdu, taki skondaju nepri
MajuSa 4 ga na veder su osobito dobri jatelja.

Vezda se englez grozi. On рак pse
hode vu bitkih na nemee poslati. Navdil je
vnogo jezer velikih psah, koji budu poljeg
englezkih vojnikov isii vu boj i gda budu
blizo nemSkih detah doSÜ, pustili budu pse,
da raztrgaju nemSke vojnike.
Kaj budu nemei proti lomu napravili,
to joS neznamo, ali se nadjati moremo, da
budu nemei zasigurno i proti tomu nekaj
iznaSli, kaj nebu englezom po volji. Ako
nebi to tak fcalostno bi Io, как je, bi iz Sale
ovoga navuka dali, da bi najbolje bilo, ako
bi nemSki vojniki maóke pri sebi imeli, pak
med napadaiuöe pse hitili. Psi bi zasigurno
pozabili svoju duZnost, ako bi madke spazili, pak bi se rajSi na maóke hitili, как na
vojnike.
íz toga se vidi, как je to strahoviti i
neóimurni tabor, kakov nigdar, od kada svét
stoji, ni je bil.
Apnla meseca 27-ga telegrafiraju iz
Rima, da je na talijanskom morju Trapp
Gjura naS morski kapitan iz svoje podmorske
ladje dve kugle pustil vu nodi na Gambetta
zvanu francuzku veliku morsku ladju, koju
je pogodil. Ladja je za 10 minut vtonula.
Seststo i nekoliko francuzkih vojnikov je
poginulo.
Kak vidimo, céli proSli tijeden je naSoj
i nemSkoj vojski sreda posluSila. Nadjati se
moremo, da bude i nadalje s nami taborska
sreda. Daj Bo2 e, da tak bud e! S dim viSe
kvara napraviju naSi i nemSki vitézi neprijateljem, s tem bude br2 e kraj taboru.
Veliko napadanje vu Galiciji, vu Rus
koj, pri Karpatih i vu Francuzkoj naSih i
nemSkih Seregov joS traja. Sve se tak ka2 e,
da budu vu dojdudem tijednu jako krvave
i znamenite bitke i vaina taborska prpeCenja, koja budu veliki upliv imala naJlkonec tabora i na mir.
Vu orsadkim saboru je 4 ga majuSa
na znanfje dal grot Tisza István ministerpredsednik ablegatom, da je iz tabora tele
gram dobil, vu kojem mu javiju, da su naSi
i nemski Seregi velike bitke dobili vu Gali-

Csáktornya, 1915 majuáa 9-ga.
ciji i odzeli od rusov med Karpatami i Vis
tula zvanoj vodi stanujuée veliki falat orsaga.
Rusi su na svih slranih retirirali i vu
bég su se pustili. Joá nije moéi bilo prebrojiti zgubiéek nepriatelja, ali do vezda se zna,
da su naái od rusov odzeli 24 álukov, 64
maáinpuákah i polovili viáe, как 30 jezer
vojnikov. — Bog blagoslovi vite2 tvo naáih
hrabrih junakov i céli magjarski narod! —
dovráil je svoju prijavu gróf Tisza ministerpredsednik. Suze su se rnu na oéima pokazale, gda se je sei.
Na ovu radostnu prijavu su ablegali s
rukami pleskali i »éljen« vikali i odluéili,
da budu telegrafiéno pozdravili Njegovo Veliéanstvo kralja i na bojnom polju nadzapovedniétvo naäih viteÉkih áeregov

Dobri navuki majuáa meseca.
Vu deneänim bojnim vremenu, po jednim jako zloéestim letu, né samu mi spitavamu i radi bi znali, kakva bude letina vu
Magjarskim orsagu, neg céli svét bi rad to
napré znal, jerbo Magjarski orsag je vu
Europi naj vekáa komora vu koji se sve
najde i koja je navék puna bila svakojaé
koga 2 iviáa. Magjarski orsag je ona komora
iz kője se je pol Europe hranilo, dakle Eu
ropa rada bi znala, как stoji denes vu ovim polo 2 aju Magjarski orsag. Mi nebudemo
tak vnogo stradali, как naäi neprijatelji,
makar niti letoänja letina nebi bila izverstna.
Veselo moremo svakomu na glas dati,
da dovezda je sétva jako lépa i za vezda
joá néga nikakvoga kvara. Ako nas gospodin Bog i nadalje s lépim vremenom podeli i ako na sétvu nikakva kaätiga nedojde,
onda letos svelikim veseljom budemo 2 eli,
jerbo izvanredno dóba i lépa letina se ka2 e.
Lépa i duga jesen nam je dopuslila,
da se je sve jesensko delo vu redo zvräilo,
barem nas tefcakov puno menje nas ga bilo,
как vu mirnim vremenu. Im dobro znamu,
da svi mlajäi, jakäi i zdraveái su na boj
nom polju i na mesto gospodarskoga orud
ja soldaéko orudje der2 iju vu rukah, pak
itak zato letos vise jesenske sétve imamo.
как smu drnge letine imeli Jesenske sélve
lépő su se rezvile, guste su i skorom sve
bez svaké talinge. Po nizinah negdi su doále
pod vodu, ali véé su i öve se lépő rezvile
i nikaj néje moéi spaziti, da bi njim voda
ili zima naäkodila bila.
V jesen negdi pomestah vnogo poljskih
miáov ga bilo, ali doäla je mokra zima i
skorom sve je sfondala i denes véé znamo,
da ova stvar néje tak velike kvare napra*
Vila, как je drugda znala.
Da bi kukci i svakojaéki érvi bili kakov kvar napravili, od toga takodjer néje
doäel nikakov glas.
Protuletna sélva takodjer dosta rano
je doäla vu zemlju Po ni2 eáih mestah su
malo za ostali sproluletnim deiom, ali véé
ga niti tam néga nikakve falinge. Protulétna sétva lépő je ziála i vu toplim vremenu
lépő se rezvila.
Deteljica i lucerna je malo za ostala,
jerbo dosta mrzlo protuletje je bilo, ali как
se je vréme stopilo, taki su se popravile.
Ravno tak i gmajne i senokoáe.
Po nekojih mestah gde je vnoíina soldaéije bilo nastano, sénu i slama je s menjkala, ali gde su spametno stém áparali,tam
i sad joá dosta imaju
Sadovno drevje vu mrzlim protuletjo
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je takodjer za ostalo i stopram sad cvete
naj lepäe.
Gde su za zeleno krmu sejali 2 ilo, tam
je véé moéi kositi. Ölerniáée se odmah mora podorati i na onu mesto moéi je kuruzu
ili krumpira ili pak prosu sejati. Za éaa deteljice kositi bude moéi.
Na vrte veliko brigu moramu imati,
jerbo kaj vu vrtu raste, letos jako se bude
ponucalo.
Dinje, tikve i vugurke véé vezda je
moéi saditi. Paradajza, papriku takodjer je
véé moéi saditi. Grede smirum je treba
plesti, da éiste budeju od draéa. Ako bi
suáa nastala moramu vrte zalévati.
Sadovnjake éistiti moramu od gusenic
i od hrugéov.
Gorice drugoé kopaju ov mesec i proti
peronospori pervié moéi je gpricati.
Cmele poéneju puáéati. Rani koái su
navék najbolái prém ako vu okolici éuda
gacije imamu.
Drugi fertal porcije do majuáa 15 ga
moramu platiti, jerbo po petnajstim intereáa
nam budu raéunali.

Velika bitka pri Grorlici.
30000 zarobljenikov, 22 ätuki 64 maáinpuáke.
Höfer general javil je majuáa 5 ga :
Nemáka i ausztria magjarska vojska opet
je veliko i slavno bitku zadobila. Onu stvr*
dovinami objaéenu liniju, kam su se rusi
po limanovi bitki nazat potegli i zakopali,
koja je iz Zapadne— Galicije do Karpatov
trajala, na célim frontu smu zadobili. Slav
na savezna vojska s velikom silóm proga*
nja ruse na ishod i rusi su presiljeni dán
na dán dalje bejZali. Kaj sve smu zadobili
s ovom bitkum, to joá niti za par danov
nebudemo mogli prevideti i preraéunati.
Viáe как trideset hiljada rusov smu vlovili
i ovaj broj od vure, do vure se povekáavla.
Vu ruskih pozicijah nezmerno municije smu
naáli. Nadalje zadobili smu 22 átuke i 64
maáinpuáke, ruse dalje proganjamu.
Kad je ovaj glas vu orsaéku spraviáée
doáel, gróf Tisza István ministerprezident
odmah se je gori stal i ablegatom ovu stvar
tak prejavil : »Vu zapadni Galiciji naái i
nemáki Seregi veliko i slavno bitku su za
dobili. Kaj zlamenuje óva bitka, to zavezda
joá néje moéi znati. S&mo tuliko znamo,
da zadobili smu 22 átuke i 64 maáinpuáke,
nadalje vlovili smu prék trideset hiljada
rusa.«
Kad su to abiegati éuli, svi su gori
sposkakali i naglas su álavili i diéiíi naáe i
némáké áerege. Po varaäih je veliko veselje
nastalo i skorom sveposud su varaáe sa
zastavami na kinéili. Vu Berlinu na svaki
hi2 i je zastava visela к tomu pak na jeden
dan su i ákole zaprli, da dijaki skim bolje
si zapametiju ov dán, kad su naái i nemáki
áeregi tak odluéno sbili ruse.
Naáe soldaéko najvekáe zapovedniétvo
jako pazljivo prijavlja sve onu, kaj se na
bojnom polju dogodja. Так i vu ovim polo2 aju prvi dán su samu tuliko javili, da
dobro stojimo na bojnom polju i da na
skorom od vékáé bitke bude glas doáel.
Samu kad je iz Berlins doäla slu2 ben& prijava, onda smu stopram znali, da iz bilja
veliko i strahovitno bitku smu nad rusi
zadobili.
Gde se je to pripetilo, to nam svetlo
ka2 e тара. Tam, gde naá kárpáti front vu
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Galiciju segne, ober Koniecne pri Matastowni
se poéné i tijam na sevru do uáée Dunajec
riéke segne. Dakle to je ona glavna linija
na kojoj su sad rusi tak strahovitno biti
bili. Célú liniju su sgubili i fronta vu vide
mestah smu predrli i svigdi smu je preobladali i nazat stisnuli. Krasna linija je to i
va 2 na za dojduéi slavni i odluéni dobitki.
Ali od toga nebudemo se sad sponiinali. Neéemu viáe pisati, как tuliko, za kaj
dobro znamu, da se pripetilo. Né nam je
to za silu.
Viáe, как na jezero kilometrov dugi
liniji se bijemu sa rusi i svigdi smu je na
zat pretisnuli, tak vu Galiciji, как i vu Kár
páti i vu Bukovini. Nadalje pak nemcu
slavno napredujeju vu Ruskim proti Riga
varaáu i festungo. Na tak velikim frontu
su biti bili rusi i denes joá néje moéi znati,
kaj zlamenuje to nam i naáernu savezniku.
Vidimo, da od poéetka bója deeeti mesec
ovak su se poéele bitke, kője nam to ka2 eju i zlamenujeju, da i nadalje nebudu
moguéni naái neprijatelji nas i nemce preobladati.
Frigjes nadherceg nazoéen je bil, kad
je Mackenzen pruski general za naäom i
nemäkom vojskom ovu slavno bitku zadobil. Videti je stoga, kaj su moguéni naäi
äeregi pod dobrim vodjom napraviti.
Mackensen Ágoston je jeden naj glasovitneái i vuéeni nemáki general. Od po
éetka bója vu Mindenburgovim äeregu je
slu2 il, kakti generaloberst i vnogo je Hindenburg mogel njemu zahvaliti, da je tak
strahovitno sbil ruse vu Mazuri moévari.
Stari oroslan taki je prepoznal äto je to
äestdesetiäest lét star Mackensen i odmah
mu je prék dal devetoga äerega. Tam je
stopram pokazal Mackensen, kaj zna i *kaj
je vréden, kad je od novembra-do decembra strahovitno rusko éordu zastavil. On je
bil to, koj je pri Limanovi i Lowici naj
vékái udarac dal rusom, njegve Cete su biie
prve, koje su vu Lodz ulazile. Da je Hindenburg dobroga vodju zebrái, sad je Mac
kensen opet to posvedoéi), kad je tak stra
hovitno sbil ruse pri Gorlici.

Naäi vitézi.
P a c o r — b r ig a d e . Metzger general je
ov zanemit dogodjaj povédal jednomu novinaru :
— Na vuzmeni pondeljek se je zapoéela strahovitna borba. Pacor ezredeäa bri
gade je najbolje se skazala ovdi, najrnre
pak glasoviten 39-ti debrecinski i 37. peáiéki regimenti. Od serdin marciuä meseca,
do aprila éetrtoga su samu menjäe bitke
bile na céli liniji. Od vuzma, do jutra vuzmenoga pondéljka s mirum se jakáe i jakäe patrole je rival napré, koje smu mi na
vék pretirali. Predi jeden dan ruski parla
m en ti je za jeden dan mira prosil, jerbo
su rusi s nami skup vuzma imali. Sumljiva i mirna nőé véé je nam napré kazala,
как kervavoga i slrahovitnoga pondéljka
budemo imali.
Aprila petoga vu kmiénim zorju su
poéeli rusi juriáati nanas ober Sztropkó obéine. Ovu juriäanje je strahovitneáe bilo,
как prviput pred Przemyslom. To je peklenski koncert bil.
— Urrah! Urrah! su zijali rusi, как
divje stvari. Vu »urrah« kriéu strahovitno
su pokale eksplodérane okne, átuki i maáin
puáke. Vu ovim strahovitnim kriéu su droU
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nati ploti vu zrak zleteli. Na stotine rusa
se ovdi vunidtilo. Etisplodacije na falaCke
8 U je strgale i na pikeóim drolu na stotine
mrtvih rusov je viselő. Slrabovilno je bilo
gledati. Rusi su neóimurno alduvali óloveóju
krv. Nazaduje su itnk dodli vu nadu jedno
vafno poziciju i ovdi je nastal jeden strahoviten polo 2 aj. Jeden nad Stuk ravno od
ovoga jarka, kam su rusi sa dturmum vdrli,
né dalko bil postavleni. Nádi deCki neprestalno stréiali od dvajsti koraóov dalko na
ruse. Kanonske kuglje na falaóke su strgale
sve one koji su dturmum napré átéli dojti.
Ali rusa tuliko ga bilo, da nádi kanonéri
svojim Stukom né su se mogli dugó braniti.
Polo 2 aj je podjednoma bolje nevaren nastal.
Brigada je dva pute imala. Ali se nazat
potegne vu bőidé pozicije i lám se do zadnjega brani, ali pák ovdi ostani i do smrti
bude sder2 ala. Pacor brigadérod ov zadnji
put si je zvolil.
Kak je to odluóil, oiimah je célú rezervu vu ogenj poslal. Spiess ezreded je
vodil íridko rezervu. 39 ti i 37-mi regimenti
pod vodjom Spissa su vdrli na rusko lévő
i désno krilo. Jed^n drugi regiment pák iz
centruma. Aprila petcga trajuóa bitka je naj
kervneda bila. Spiess ezrededa iedna kuglja
na nogi ga troíila. Kervavi je dalje vojuval,
doklam je jedna kuglja prék srdc* né vudrila. Opal je doli, vumrl je. 2sebrr<nszky kapitan takodjer mrtev se zrudi! dőli vu strahovitno krvni borbi. 39 ti debrrcinski regi
menta deCki, как bésni oroslani su vojuvali
prém, kad su ezrededa mrtvo télo spazili.
Pacor brigadérod vu naj kritiőni minuti dva
Stuke je poslal na lévő i désno krilo. Od
ovih dtukov opet na stotine su pocureli dőli
rusi. Rusi su veó niti nazat né mogli vujti,
jerbo za nademi pediéki nastavleni Stuki,
как de 2 dj su spudCali Srnpnele i gránáté za
ruskim hrbtom stojeCi put i klanjec. Rusom
véé né ga brio pomoói. Ali se predati, ali
pák vumréli. Sbirali nő su imali vremena.
Vide как hiljada mrtvih rusov je oslulo na
bojnom polju i vide как hiljada su nam
iivi vu ruke do*li. Strahovitna bilka aprila
petoga, tojest na vuzmem pondeljek vjutro
od pete vure, na veóer do pde vure ie trajala. Mi smo takodjer véli ki zgubiéek imeli,
ali rusi ravno dvajstiput tuliko. Pred brigá
dom stojeéi ruski pediéki vnidóeni su bili.
Nádi slavni baki po zadobitom bitkom veeelo popevhjuó su idli na poémák vu svoje
dobre i va2 ne poz.cje. Óva bitka spudobna
je bila к oni, koju э т и pri Limanovi zadobili i gde su pediéki husari preobladali ruse
Kad su Metzgera popitali, da po priliki
как veliki falat nade zernlje imaju rusi vu
kvadrat kilornetri, ovak je odgovoril:
— Toóno neznam kuliko zemlje Magjarske su rusi zavzeli, to sem jód né zraCunal, ali to vám dober stojim, da némaju
vide, как je najinenjda magjarska varmegjija
— Ugocsa То v í m takodjer morém reéti,
da niti na ovim falaóku nebudu imali ob
atanjkn.
Metzger je dobro znal.

Zanemiti glasi.
Viteika pod vodom plivajuca ladja . Minuéi fork po po.'noéi na Adria— morju »U. 5« zvana naáa pod vodom plivajuéa
ladja s jednom jedmom torpedóm potopila
je »Leon G'imb^lta« zvnmi f-anrizku veliku
taborsku iadju. Taborska ladja prehitila se
I ta deset minut na dno mórja je b;la Svi
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oficiri i 732 marineri vu morje su se vto- I vlovlenih osobah su prék trideset hiljada
pili. Glasovilna mala ladja vide sto kilómét- oficirov zgubili. To je tak veliki broj, da
rov dalko je odidla i naserdin francuzkoga francuzi nemoreju lo namestiti i svrho tó
ig» su nemei moguóni bili francuzkoga fronta
fronta je tak viteaki óin napravila.
Ministri na átelingi. Poleg novoga predrti.
Rusi su vtrudili i mir hóéeju. íz
zakona od 42 ga do 50-ga leta svi moraju
na átelingu iti. Svrho tóga od kormana dva Szentpélervara pideju. da minuói pondeljek
Clani Teleszky János financminister i Jan slu 2 ben<> su zaredtérali Rjeő zvane velike
kovich Béla kultusminister takodjer na Ste- ruske novine, jerbo na prvim mesto dugi
lingu budejo morali iti, jerbo niti jeden je őlanak je bil, vu kojem se pide, da ruski
né jód petdeset lét star. Teleszky za onu stanovniki veó su se navolüi tábori, njim
od toga veó ravno dosta bilo i ravno zato
vréme husarski dobrovoljac bil.
Skole i gospodarstvo. Vu denednim zahtévaju, da kormán skim predi mir napizvanrednim vremenu, izvanredni dogodjaji ravi. Rusi tak veliju, da do vezda veó su
se pripetiju. Svi skupa znamo, da vu mir- dosta krvi preljali za »care.« i né njim je
nim vremenu juniuéa zadnje dane su se vide vola jód vide preljati.
ékole zakljuőile. Denes, da je tak jako potrébno vu gospodarslvyJankovich Béla kultusmimsler odredil je, da Skole, najmre pák
po selah, odmah se zakljuóiju, da deca s
vojim staredim napomoó moreju biti vu
g09podarstvenih po 9lov. Skole su veö zaprte.
Venjcanje vu ápitalu. Zanemito venjóanje ie bilo vu Szegedu vu jednim sót*
daókim dpitalu. Forintos Ferenc plezérec i
46 ga regimenta stra2 amedler se je venjéal
sa svojom zaruónicom Chambré Ilium Fo
rintos kakti kaprot je rukoval i kakti ple
zérec je dodel vu dpital szegedski, gde se je
svojom zaruónicom spoznal. Forintos i drugiput je bil plezérani i opet je vu Szeged
dodel. Pokehdob pák sa I tretjiput bude idei
na bojno polje, predi как bi odidel zdal se
je svojom zaruónicom. Na sveóarosti nazoóne su bile sve opatice, svi doktori i svi
plezérci. Kántor Jenő soldaóki sveóenik je
vénjóal mladióke, kője je s lépim govorom
— Nemskí zrakoplívci bombarpozdravil. Po vénjóanju ju 2 ina je bila, po
ju 2 ini pák je mlada sneha svojoin materjom diraju Varsavu. V őetrtek nemdki zrakopodidla iz dpitaia i ostavila je mladoga mu- livci su na Vardavu tri bombe hitili. Né
2 a. jerbo soldaóka reglama je to tak zahté- dalko je Lomzara varad, na kojega su prék
vala. Soldaóka reglama nopozua nikakvo trideset bombih hitili, kője su do petdeset
ljubeznost. Forintos, kakti belffcnik jód nes- slanovnikov* vmorile Na Szovanski grofa
me ostaviti dpilala, 2 ena рак nosme vu Spi- kaátelja je takodjer bomba opala i tarn je
Kaisserer direktora i vide dolavcov zaklala.
talu stanuvati.
Statistika taborske poste. Sad su Rusi su stréiali na zrakoplívce, ali niti jedvun dali taborske pcdle dtatistiku. Sad vidi- noga su né trofili. Zrakoplivci sreőno su
mo, kakov posel ima taborska podta. Naprimer dimo dodii.
jeden jed:n; d rí rezvozili je jeden rnildun
— Przemyslski zarobljeniki.
44 hiljada i 849 kornadov kertih i 396 Sad veó idu karte, listi i telegrami od onih
h ljada 945 listov ; 60 hiljada 792 koma .siromakov, koji su tak dugó vite2 ki branili
dov novin i 324 hiljada 532 bez vrédnosti \naáega naj jaksega festunga. S med ovih
minta pakov. Tuliko svrga su postali nádim jnajvide su vu A 2 iu spravili i tarn po vekmitim, ko:i na bojnom polju stojiju. Listov jdih varadov su je rezdelili. Koji dimo pideju
vu kojih su penezi bili poslani sarnu jeden svi tak pideju, da zdravi su i da né jim je
dan su 8 hiljada 617 kornadov poslali. lati pre hudo. Rusi Cisto dobro s njimi baraluna da drvőe srdce, kad vidi, как se doma- jeju i slobodno vuni hodiju. Néje isiina, da
ostajuói briniju svojemi, koji su vu taboru. bi je vu Siberiju bili odegnali.
Üecembra meseca dva milljun 742 hiljada
— Lemberg. Jeden taljanski novinar
611 korún je bilo poslano Januar meseca putuval |e po Gabciji í medtem toga pohodeset milljun 722 hiljada 256 korun, feb dii je Len.berga. Fide, da vu Lembergu vuruár meseca 1 1 milljun 22 hiljada 854 ко lice su sm rurn puné ljudstva ravno tak,
run. marciud meseca 13 milljun 643 hilja как i króm 1 i kavane. Stanovniki dosta vu
da 932 koron. Z i vekde pake toóen raóun rniru moreju 2 iveti, samu za auslrianske óineznamo. Naprimer oklobra теэеса 700 novnike je zlo. Naprimer jeden polski pro
hiljada pikov, а к bo 2 ónim svelkom pák fessor, kakti kuóid si slu 2 : krulia. D;ugi pák
dva milljun 500 hiljada kornadov je bilo как te2 aki idejű na delo ili p»k na pijacu
poslano. íz ovih raóunov moremo prevideti, krumpira i druge stvari tr2 iju. Ruski őinovkakov strahoviten posel ima taborska podta. niki samu tuliko se briniju, da dosta slrodka
Svaki dnn samu veó как jeden milljun moreju rekvirérati za rusko soldaóiju. Skole
kartih т о га odvozsti i rezdeliti. Nesmemo su zaprte.
se anda óuditi, ako jedna ili druga karta
— Zakón za izdajnike. Kormán
ne dojde za vremena vu ruke ili pák se predstavit je pred orsaóki sabor jed°n zakón,
nekam pomédo. Taborska poéta podteno poleg kojega svi oni. koji neprijatelju buzverdava svoje posle, nesmemo nanjo mrziti. deju na pomoó, dakle za kője pozvédiju,da
Tridesct hiljada francuzkih ofi- sa neprijateljom der2 i, njega s penez; ili s
Cirov. Jedne glasovitne brüsselske novine kim drugim poma2 e, koj spioni, dakle s
pideju, da francuzi vu mrtvih plezéranih i jednom reójorn domovinu izda, svega imétka
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sgubi i vnogo lét tamnice zadobi, ako ga
poleg soldaCkoga zakona odmah ne skonCaju. Ovaj zakón i za one govori, koji su
od pocetka bója do dene3 to zagreáili.
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sbili i pokehdob strahoviten sgubiCek su
imali, presiljeni su na céli liniji retirérati.
To je Höfer generala sluíbena prijava, majuáa 6 ga.

— Unisceni tretji ruski Sereg. Vu
— Stari narodni gardisti. h Веса
piáeju, da oni 37— 42 leti stari austrianski Zapadni Galiciji savezni áereg lépő napregardisti, koji su na zadnji átelingi za sol* duje. Neprijaleljske Cete skojemi su naái se
daCku slufcbu sposobni ostali, majuáa 15 ga joá né ziáli, probaju vu dobrih pozicijah,
moraju se javiti. Oni pák, koji vu Magjarskim zabraniti pobégjenoga ruskoga áerega, da ga
orsagu stanujeju i pod Austriu spadaju, do kraja né uniátiju. Slavni naái áeregi med
pozivnice budu dobili. 37— 42 leti stari Beszkidi planinah tegotno teáCiju rusko
magjarski gardisti za nekoji dán budeju vojsku. Jaslo i Dukla okolica je veC opet
stopram znali, kad budu morali vu sluibu nam vu rukah. Tekuőe bitke vniátile budeju
tretjega ruskoga áerega. Zarobljenikov veC
stupid.
prék petdeset hiljada imarno. Rusi opet su
42 — 50 létmm pák joá néje do vezda
probali zadobiti Oátry brega, ali mi smu je
átelinga odredjena. Так se fűje, da juniuáa
kervavo nazat sbili i sedemsto rusov poloili juliuáa bude. Z i öve samu tuliko znarnu,
vili. Ovu kratku prijavu je poslal majuáa
da pred íetvum nebudu nuter pozvani. Pred
7 ga naá general Höfer.
zatínjim augustubüin na nikakvi naőin ne
— Dosla je zorja. Cetiri vogli svéta
budu morali pod oruÉje stupid. Ovi samu se gible od krvi i od one jakosti, как dabi
odsnuteránjo slufcbu budo sveráavali i samu jeden Samáon stepal i nacukaval céloga
vu najvekái siti budo oni isii vu liniju, koji svéta. Как dabi jedna nevidliva jakost íz
su veC soldad bili, tojest soldaCki su véé sko2 e átela stepsti celi svet. Zemlje (etri
zveibani bili. L“ hko, da öve niti nucali ne- vugli opet su vu Europi, как negda pred
budo i predi mir naelane. Ali pripravni mo- prveáemi stotinami. Ipern, Mitau, Galicia i
ramu na sve biti, da nikornu je Bog né dal Gallipoli: ovdi se bude öve dane svét preznad napré, kaj se bude i как se bude obrnul. Ovdi vojuje: sever, jug, ishod i zapripetilo.
pad. Ovdi vojuje: pravica, jakost, obiCaj,
— Streljeni aeroplan. Englezki i zemlja i morje.
francuzki zrakoplivci dán, na dán hoCeju
Na Cetiri fronti su odluCne bitke. Okolo
ober turskih festungov Spionérati, da pozvé* Iperna ocelnati pant stoji. Euglezi, belgianci,
diju, как stojiju turski átuki. Do vezda joS írancuzi, turki, senegalci, australianci i kaniti jeden je né mogel tak blizo dojli, da uadianci pia Ali vo se vleCeju nazat; nemáki
bi to pozvediti mogel. MmuCi pondeljek opet ogenj i jakost je poméCe dalje i dalje. Prí
se je jeden francuzki zrakoplivec podseguril, Mitau Hindenburg proganja pred sobom ruse,
ali turéini su tak dobro strélali na njega. koji plaáiju 3 pobegom Moskvu i Szentpé*
da je vu morje opal. Jedna ladja vun je tervara. Vu Galiciji Komád i Mackensen
potegla zrakoplivca iz mórja i dala ga je ovoga tábora najvekáu bitku su zadobili i
prék turCinom, koji su ga zarobili.
poleg toga pobegli su rusi iz Kárpáti. íz
— Potoplena englezka taborska Karpatov, odkud niti ako stohiljada ljudstva
ladja. V subotu popoldan dvé nemske tor aldujemo, nebi bili moguCni je tak hitro
pedo ladje navalile su se na Columbia zvano pregnati. Prrgnala je ruse naáega slavnoga
englezko laborsku ladju. Némáké ladje s generala jedna izverstna misei.
Vu Dardanellák klanjcu turCini su veC
torpedóm su tréflié englezku ladju tak dobro,
da se Columbia za dvé minute vtopila. Se- tuliko neprijateljskih ladjah putopili, da nep
demdt set marinerov se potopilo. íz bliza su rijatelj samu lak s dalka ufa strélati na
druge ladje iále na pomoC, ali veC su né turske festunge, da kuglje nemoreju tijam
imele nikakvoga posla, kad su na lice mesta tam dojli, neg vu morje curiju. К tomu
doále. Columb a je véé sdavnja pod morjom pák veliki Sereg su átéli na tursku zemlju
bila. Némáké ladje zatem su nazat odiále spraviti. TurCini su je pustili i kad je neprijateljski áereg veC na bregu bil, onda su
vu svoje postajaliáőe.
— Dünkirchena bombardiraju. Vu se nanjegi navalili i vu morje natirali.
Blizu je dan, kad jakost i pravica preLondonu veliki strah je nastal, kad su po
Culi, da nemei véé i Dünkirchena bombar ladala bude sve ncprijatelje.
diraju. VCetrfek su poCeli nemei strahovitne
gránáté spoáCati na varaá. Bombardiranje
pred poldan oh iedenajsti vuri se poCelo i
Nekaj za kratek 6as.
trajalo je popoldan do tretje vure. VeC как
Sestdeiet trideset i pnl centimetern'h granaV Győru se pripetilo, da su iia kolodtov je opalo vu varaá Od kraja jako su se voru Cakali ljudi jednoga euga, átéri je solCudili tomn vu varaáu, jerbo né su znali date dopeljal.
odkud léCeju bombe. Za nemce su tak mis
Mladi decki i рисе átrepCeju na perrolili. da su ioá jako dalko od varaáa. Jedna nu, komaj Cakaju, da dojde cug.
bomba poruáila je jedno veliko kasarno. Vu
Za Cas doru 2 i cug, а рисе beíiju к njemu
varaáu je strahoviten kvar. Bombe su do z vrCi i marljivo dvoriju deCke-sladnom vodom.
.stopeldeset stanovnikov zaklale. Stanovniki
Как ste kaj, soldati ? pita jen domaéi.
vu pivnice su se skrili. Od pollam veliki je
DrugaC dobro, samo da naj morali na
strab vu varaáu.
ävakmi átacionu tuliko vode piti.
Iju,

— Rusi ostaviju magjarsku zem-

Po veliki zadobleni bitki rusi nemoreju
zderítati Zboró Sztropkó Lupkov liniju. Po*
kehdob pák su naái do Jasló i Zmigrod
doáli, neprijatelj na céli limji je роЫ nazat
se vleCti i s Magjarske zemlje sve Cete su
vun potegli, da je naái nebi obkolili. Nemei
i mi silno proganjamu ruse. Ruse э т и popriliki na stopetdeset kilometrov dugi liniji

Spriíanje mladth Martinsklh Regrutov.
Z Bogom ti Mnrtinska fara,
Vnogo stotin let si stara,
Vu kojoj smo se rodili,
Bog zna gde то smert podnesli,
О Marija zalostna,
Moh za nas Jézusa!

broj. 19.
Na vsakom putu i na cesti,
Bog je povsud vsakom mesti,
Na suboj zemli i na vodi,
Na bojnom poli vu Kárpát gori,
О Marija zalostna,
Moli za nas Jézusa!
Petnajsti se pribliíava,
Vsaki z med nas se s pricava ,
Moramo vas ostaviti,
Vu Kanizi se javiti,
О Marija zalostna,
Moli za nas Jézusa!
Z Bogom nas dubovni pastir
Naj prosiju oni za mir,
Kad svetu Mesu sluziju,
I Kristusom se zdruziju.
О Marija zalostna,
Moli za nas Jézusa!
Mir vám Bog daj, mir vám Bog daj,
Apostolom Jézus rece
Mir nam Bog daj, mir nam Bog daj,
Onda bude vsem veselje,
О Marija zalostna,
Moli za nas Jézusa!
Z Bogom Japi i Mamice,
Naj te tocti za nas suze,
Nek vse na Boga pustite,
Za nas pák navék molite,
О Marija zalostna,
Moli za nas Jézusa!
Z Bogom vi moj stari Japek,
Molte za те Boga navek,
Kada idete vi к mesi
Naj te s mene s póza hiti
О Marija zalostna,
Moli na nas Jézusa!

\

Z Bogom strici i strinice,
Vujéeki i vi vujnice,
fdemo mi pod oster тес,
Jeli se homo vidli v e c !
О Marija zalostna,
Moli za nas Jézusa!
Z Bogom tetei i tetice
Kumi krsini i kumice,
Molimo proscenje od vas,
Molite vi Boga za nas,
О Marija zalostna,
Moli za nas Jézusa!
Susedi i susedice,
Pajdasi i pajdasice,
Koji smo se pajdasili,
Skup se homo odruzili.
О Marija zalostna,
Moli za nas Jézusa!
Vera nasa je vucila,
Kad na svetu nega mira,
Vsaki j e duzen stanuti,
Domovinu si braniti.
О Marija zalostna,
Moli za nas Jézusa!
Srhski na rod se zneveril,
Nemir nam j e on napravil,
Knjim pák pristal j e i Rus,
Anglez, Begija i Francuz.
О Marija zalostna,
Moli za nas Jézusa!
Dosel vám j e red i na nas,
Branmo Magjarsku i käs,
Koji smo se na rodili
Dvadesetu izpunili.
О Marija zalostna,
Moli za nas Jézusa!
Srecno Bog daj vojuvati,
I ti nasn svéta Maii,
Sveti Patron ognjeni,
Florian prevdiceni.
0 Marija zalostna,
Moli za nas Jézusa!
Muraszentmárton.
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! Háborús irodalom:

Koji treba zazidanje, moze ga
dobiti u svako dóba doma pri
, njemu uz najfalesu cénu. Koji
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bukóvá drvailapora na vagu.
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Az ango 1 kekkonyv 1. rész . . .
я
Az angol kékkőnyv II.
„ . . . „
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Sven Hédin, Egy harcban álló nemzet ára 1 korona
Connan Doyle, Veszedelem
^ 40 fillér
Fényes László, A szerb harctérről
. „ 3 korona
Kálnoki Izidor, Háborús tréfák .
. , 40 fillér
Liliencron, Háborús novellák . . . , 3 korona
Gróf Andrássy Gyula, KINEK BŰNE
A H ÁBORÚ ............................ „ 2 korona
Normann Angel, ROSSZ ÜZLET A
HÁBORÚ.................. ára 1 korona 60 fillér

bármely állomásra szállít:
Klein Gyula tűzifa-,
faárú- és faszénnagvkereskedése Barcs.
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Kaphatók: fíecbel fűlóp (Strauez Sándor) kdnyvkereskedésében, Csáktornyán.
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le v e le z ő -la p o k é s

F ig y e le m m in d ig h a s z n o s !

h n r itp L r n k
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Aki megakar győződni az árúk jóságáról, mint ruha, felöltő, ujjas, szoknya, blúz, háziruha, fiú- és leányruhácskákról, az nézze meg

valamint a

HÁBORÚ - összes
TÉRKÉPEI
------------------ ----kOlönf. kiadásban és nagyságban

K O L O M A N A . S P A R I N G divatárúházát
VARAZOIN, TRG FRAN|E JOSIPA BROJ 3 .
Minden a legjobb minőségben és a legolcsóbb árban kapható.
Nagy vá,as2ték,
Kényszervétel nélküli

KAPHATÓK:

Fischel Fűlöp (Strausz Sándor) kőnyvkereskedésében Csáktornyán.
;
^

Eppen most érkezeU' K ., , ) 0 bluz mm(leníéIe
minőségűén.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

