X X XII. évfolyam.
á lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer
kesztőség nevére küldendő.
K ia d ó h iv a t a lt
Stransz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési
dijak, nyiltterek és hirdetések.
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STRAUSZ SÁ N D O R

A győzelem végül mégis csak a miénk!reinket is a győzelem hervadhatlan pálmái
lesz. S ha drágán kell megfizetnünk, úgy val, hogy gonosz szomszédtól bántatlanul
később annál jobban Örülni fogunk neki. Iélvezhessük a béke örömeit!
Európaszerte tör-zúz, tombol és rombol Jóstehetség nélkül is előre lehet látni, hogy
a háború, amiuőhöz foghatót a több ezer — amint egyszer megejtettük ellenségeink
éves emberiség még nem látott. Előbb so kel a nagy elszámolást — Európára tartós
Amerika emberszeretete.
hasem sejtett óriási nagyságú ágyuk és mo béke áldásai várnak.
•
Amerika Németországhoz intézett jegy
zsarak lövedékei őrjítő, pokoli zajjal reszE tartós béke kedvéért hozzuk mi — zékében tudvalevőleg arra ajánlkozott, hogy
kettetik meg a levegőt és pusztító hatásuk
kik
nem
akartuk
és
nem
is
idéztük
fel
a
Angliától oly megegyezést fog kérni, mely
ról erőd- és épületkoiosszusok romjai és
egymás fölé tornyosuló holttestek tízezrei}háborút — a nagy gazdasági és véráldoza a tengeralattjáró hajók harcmodorának a
tesznek néma, de mindazonáltal mégis oly:tokat. A békéért küzdünk halálmegvetéssel, mainál a semlegeseknek kedvezőbb tormá
beszédes tanúságot. S amit az ágyuszörnye- a béke kedvéért vertük vissza azoknak az jához vezethet.
tegek pusztító munkájukban netán megkí ádáz ellenségeknek a tömeges támadásait,
Talán csakugyan módot lehetne arra
méltek, az nyomban reá kézf*puskák tüzé akik bennünket oly szívesen megsemmisíte találni, hogy ez a harcmodor enyhíttessék.
nének.
nek esik áldozatul. Ebben az iszonyatos ze
El lehetne ugyanis képzelni, hogy Amerika
nében igy szekundálja az ágyugigászok prím
S védelmi harcunk iszonyatosságai kö nem lógja megtagadni Németországtól, amit
jét a Manlicherek robogása és akinek nem zepetle aranykalászba érik a magyar búza. Angliának megenged.
jut az a szerencse, hogy idejekorán a hőn Bőségesen ontja áldását az édes anyaföld,
Az angol pökhendiség kivitte, hogy az
óhajtott fogságba menekülhessen, az életével megrökönyödésére az ellenségnek, aki véd egész amerikai kiviteli forgalmat, csak úgy,
kénytelen a háborúnak áldozni.
télén emberek millióit akarta kiéheztetni. mint általában az összes semleges államokéit
A drága magyar humusz ebben a vi- ellenőrzése alá vehesse. Anglia az észak
A gőzhengernek, mely azzal fenyegetett,
hogy végiggurul hazánk drága földjén, semmi hardult esztendőben is hűségesen teljesítette amerikai kikötőkben, Hollandiában, Norvé
giában, Svédországban, Dániában, sőt még
egyéb baja nem eselt, csak a kereke törött kötelességét.
Svájczbau is külön megbízottakat tart
el. De mi egy henger kerék nélkül, amiből
S nem hogy ében vesznénk, de lesz a
csak egyetlen egy van neki? Mi marad még oly bőségesen kenyerünk, hogy abból a ve szolgálatában, akiknek az a feladatuk, hogy
meg neki? A gurulásról alighanem hosszú lünk harcoló testvéreknek, bü szövetsége szigorúan ellenőrizzék a behozatalt és a ki
időre le kell mondania. S e baján még az seinknek is jelentékeny mennyiségeket jut vitelt, s akik becsületszóval megerősített írás
beli bizonyítványokat követelnek arról, bogy
antántsajtó kuruzslása sem íog segíthetni, tathatunk.
a behozott vagy kivitt áruk nem továbbu
valaminthogy nem gyógyíthatják meg az
Hála érette a Mindenhatónak, aki az talnak Németországba vagy Ausztria-Magyarorosz sajtó győzelembiztos hírei sem, annál:
kevésbé, mert a drákói szigorral kezelt orosz annyi vérrel áztatott magyar földből bősé országba. ezek л meghízottak betolakodnak
az irodákba és műhelyekbe és betekintenek
czenzura rablánczai közé szorított lapok ka gesen bugyogtatta az áldást
Oh, Isten, aki bennünket eddig oly ke a kereskedők szentélyébe: üzleti könyveikbe,
csái oly étel, melyet — még ha a legpikánsabb francia hazugságmártással is tálal gyesen oltalmaztál, ne hagyj el ezután sem ekként angol hegemónia alá vetvén idegen
ják — még a legedzettebb muezkagyomor és amiként országunk szántóföldjeit tartal országok állampolgárait.
Csodálkoznunk kell azon, hogy az illető
mas kalászszal ékesítetted : díszítsd fegyve
sem vesz be.
Az aratás.

Levél a harctérről.
Irta: H o rvá th Józse f.
Éf) most, amikor vitéz katonáink a nagy
tisztító munkát végzik Ga iciában, kétszeres ked
ves a levél, melyet egy Csáktornyái fiútól alább
közlünk Feleségének írta; de azt hiszem lapunk
olvasóközönségét is érdekli: miként gondolkozik
egy fiatal iparos, aki horvát anyától született, s
utóbb megmagyarosodva, a harctéren izzó haza
szeretette), lángoló harcikedvvel s igazi magyar
virtussal a muszka irtásában oroszlán hősiességgel
közreműködik !
A kivonatolt levél következőleg s z ó l:
»Írok most még egy kevés újságot is, mert
ma van alkalom, a harctér ma egészen csendes
ezen a tájon, mindenki piheni az előbbi napi fá
radalmakat, amelyek bizony engem is alaposan
megvisellek. Most pihenek és egyben írok is, mert
nem tudja az ember itt soha, hogy meddig tart a
pihenő és mi jön ezután. Tehát az írással is sie
tek, hogy amire parancsot kapunk, kész legyek a
levéllel, mert máskép 4 —6 napig megint nem ju
tok hozzá. Hogy hol kezdjem el az írnivalómat,
azt magam sem tudom; azt hiszem legjobb lesz
olt kezdeni, ahol elindultunk a téli helyünkről,
ahol 4 és fél hónapot töltöttünk el.
E hó 12 én parancsot kaptunk a téli állá
sunk elhagyására. Már pár nap előtt észrevettük,
hogy nem sokáig maradunk itt; mert az oroszok
teljesen elvonultak innen. így hát utána kellett

menni, ö t napi erős mars után hirtelen állást
foglaltunk el és egynapi tüzelés után újra össze
pakkoltunk és egyhuzamban teljes 32 óra hosszait,
megállás nélküli mars, persze gyalog teljes felsze
reléssel. Itt ismét azonnal felálltunk tűzvona’ ba
és egész 2 nap és egy éjjel tüzeltünk szünet nél
kül. Egynapi pihenő után egy egész éjjel mars,
még aznap hajnalban felálltunk harcvonalba és fi
teljes nap és éjjel tartott az uj harc. Körülbelül
140 ágyú és rengeteg gyalogság vett részt ebben
a harcban. Az első napon, amikor a nagy ütközet
140 ágyúval kezdődött, az én ütegparancsnokságoronál voltam szolgálatban 48 óra hnsszatt. A
mi ütegünk többszáz lövést adott le, kellő sikerrel.
A következő napon pedig ki lettem küldve egy
felderítő tiszttel a legelső rajvonalba, az ellenség
től alig 4 —500 lépésnyire, egy telefonnal és onnét
dirigáltuk a lövéseket az orosz csapatokra, ami
bizony elég jól sikerült is. Megemlegetik az oro
szok ezt az egy napot, május 26-át. Ugyan én
sem fogom elfelejteni e napot soha, mert amit itt
láttam és magam is tettem, az igazán felejthetet
len lesz előttem örökre. Benne lenni a legelső
rajvonalban, etemtől szembe az ellenséggel, fer
tőzött szuronnyal és töltött fegyverrel az egyik
kézben, a távcsövei a másikban, a telefonkagvló
val a fejemen s igy 24 órát, 140 ágyú tűre előtt
állni, száz és száz jelentést leadni: »rövid a lö 
vés« »hosszé a lövés« »tízzel jobbra« »5 balra«
»északkeletről ennyi éa ennyi erősítés közeledik«
»most ennyivel vagy annyival hosszabb lövést«
és ezt mind a mi itt a lövések hatása alatt tör

tént, végignézni és átélni, azon a rengeteg sok
halotton és sebesültön átugrálni és előrejutni; azt
az érzést elviselni, ami ilyenkor az emberben tá
mad, azt a jajgatást és halálhörgóst végighallgatni:
igazán egészen meg kell hogy aczélozódjék az em 
ber idege Aki ezt egyszer nem biija ki, az egy
szerűen nem mer vállalkozni ilyen feladatra. De
én jó vagyok mindenre éa használható vagyok
mindenütt. H í jó és megbízható, sőt bátor telefo
nista és amellett ügyes ember is kell, akkor csak
a Horváth ur a jó, mert dacára hogy közember
vagyok, azért az összes tiszt urak Horváth urnák
tisztelnek. így aztán gondolhatjátok, hogy 14 napi
ide-odavándorlás és 4 —5 állásváltozás ennyi tü
zelés és járkálás és telefonálástól, meg nein al
vástól mennyire ki van az ember merülve. De ez
mind seoyni. Nem törődünk mi semmi fáradsággal
és semmi szenvedéssel. Fel sem vesszük. Kibírunk
mi mindent. Az a fő, hogy eddig mi vagyunk a
győztesek. És dacára annak, hogy a piszkos olaszeza! szaporodott az ellenség, mi mégsem félünk,
még őtőle sem, sőt nagyon is szeretnénk vei*
szembeszállni. Mert nálunk az nem számit — 2
millióval több, vagy kevesebb az ellenség. Az ne
künk mindegy, mert ha eddig az orosszal, az an
gollal, a franciával és a szerb-montenegróiva),
Belgiummal feltodtuk venni a harcot, akkor az
olasz már nem számit. Legfeljebb meghosszabbo
dik 2 hónappal a háború. A legénység közt a
hangulat nagyszerű. Nem bánjuk, akármeddig tart
<•8 akármennyit szenvedünk, az a fő, hogy győz
zünk éa nekünk kell, hogy győzzünk. Hadd ii-
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semleges államok kormányai nem tették ki küzdenek: az ő vére hullott cl elsőnek azért Az antant ujjongott az örömtől és hangosan
hirdette, hogy néhány hét kell сэак még,
ezeknek az angol megbízottaknak a szűrét e nagy és szent célért.
és hogy különösen Amerikából nem jött
Azt hittük, hogy a béke munkáiban hogy a kozáklovak a magyar rónaságon
még meg annak a hire, hogy a szabad várja őt egy nagy históriai küldetés nemze végig száguldjanak. Azután jött a húsvéti
amerikai polgárok felháborodtak, kifakadtak tek boldogftáea körül, mert lám aki a sze csata áprdis elején, majd Gorlice és Tarnow
vagy óvást emeltek volna az Amerikára relem csodás és titokzatos lobogója alatt következett s junius elején bajor csapatok
annyira szégyenletes angol gyámság ellen. formálta a maga és fenséges férje életét, visszafoglalták számunkra Przemyslt. Azután
Ha tehát — mint az említettek után rakta meg családi fészkét és készült a fe már három hét sem kellett és magyar-oszt
feltehető — az amerikai önérzet nem bot* ladatra, hogy egy koronás főnek legyen gond- rák csapataink véres diadalok után bevo
ránkozik meg azon, hogy a háborút viselő enyhítő menedéke és biztató angyala : azt nultak Lembergbe.
A győzelem vérben és vérrel vívódott
államok megbízottai ellenőrizzék az Unió váratlanul egy durvább kéz kegyetlenebb
ki- és beviteli kereskedelmi forgalmát, ak történeti küldetésbe taszította át könyörtele ki. Az orosz tudta, mit vészit Lemberggel
kor igazán nem állja útját annak semmi, nül. ö volt a gondviseléstől kiszemelve arra, és nem adta ingyen a várost. És ezért az
hogy a németek is ellenőrizzék az észak hogy holttestén át lépjen közibénk a háború első köszörűt azokra a sirokra kell tennünk,
amerikai kikötők forgalmát.
réme, amelynek véres feladata, hogy igazsá melyek Lemberg hősei fölött domborulnak
E*zpl az ellenőrzéssel meg volna adva got tegyen népek, nemzetek, országok és fe a drága vitéz testvéreinké. Nekünk ők a
mindenünk : a m: diadalainkat a mi kato
annak lehetősége, hogy kifogás alá nem eső, jedelmek között.
fegyvereket, muníciót vagy katonaságot nem
És most, amikor hadaink páratlan ki náink szerzik meg. Mi mindent a mi kato
szállító hajókkal szemben a tengeralattjáró tartása és vitézsége folytán ennek az igaz náinktól várunk és a mi katonáink meg
hajók több figyelmet tanúsítsanak. Ez eset ságnak közeledő lépteit mintha már halla szereznek nekünk mindent Lemberg elfog
ben a német U-hajók harcmodora bizonyára nék: gondolatunk odaszáli a fejedelmi asz* lalásának ezért nagy lesz, nagyon nagy lesz
oly formát öltene, mely a semleges álla szonyhoz, árvák anyjához, árvák patinájá a politikai hatása: mert a katona szerezte
moknak jobban megfelel, s teljesülne az hoz, és idézzük elszállt alakját, hogy felmu meg. Egyik kézzelfogható hatása, hogy az
amerikai kormánynak az a forró vágya, tassuk fogékony szívek előtt.
orosz, aki a hódító túlerejével, tulhatalmáhogy az emberiség fenséges és szent jogait
Mert emléket szántunk neki, hozzá val jelent meg a háború határán, megverhathatósan megvédhesse.
méltó emléket, nem kőbe, hanem szívekbe, ten és elrongyoltan vánszorog Galíciából
Ajánlatos volna, ha az amerikai kor hálás gyermekszívekbe vésve.
kifelé.
Egyéb következményei is mutatkoznak.
Testi élete meghalt egy világkatasztrófa
mány foglalkoznék ezzel az eszmével.
zord előjátékában; lelke éljen elmulhatatla- A Lembergtől keletre és délkeletre lefolyt
nul a jótékonyságban, a segítségben, a sze- heves utóvédharcok során Szandomierz, OstA .Hohenberg Zsófia Gyermekvédelmi Alapbért! retetben, a hálában.
roviec, Zydacov és Mikolajov a mienk s
Hohenberg Zsófia nevére gyermekvé csapataink több helyen átkeltek a Dnjesztedelmi alapot kívánunk létesíteni s ebben ren s üldözik a Visztula és Szán közt foly
Szózat.
fordulunk a magyar nemzet gyermekeihez, ton visszavonuló oroszokat.
Irta: R á k o si Jenő .
hogy segítsenek meg bennünket. Aki valaha
Az oroszok óriási veresége mérhetet
Az Európát dúló világháború borzal boldog volt anyaságától, aki mint gyermek len hatással van lobbi ellenségünkre is. S
masan gazdag képsorozatai felett egy asz- volt boldog édesanyja mellett; aki mint árva most mindössze abban keresik vigasztalásu
szonyi alak lebeg, mintha e háború tüzein valaha könyet ejtett és érezte felebarátja si kat, hogy ezt a háborút a municióhiány
keresztülmenve emelkednék tólünk egy jobb mogató kezét, avagy aki meglátta vigasztalás miatt veszítették el s majd visszafizetnek
világba.
nélkül az árvaság keserves ábrázatát: a bol nekünk, ha majd muníciót kapnak — Ame
De bánatos szeme itt csügg az elhagyott dog boldogságának okáért; aki boldogtalan, rikából.
földön a maga szegény árváin, akiknek anyja az azért, mert tudja mit jelent árvának, be
S
szövetségeseink is ezalatt erősen pa
és százezer más árván, akinek patronája tegnek, szegénynek, boldogtalannnak lenni: kolják a Dardanelláknál az antant csapatait
volt életében.
mindenki a saját jó szívéért és Hohenberg s fenn Oroszországban Riga körül az oro
Hohenberg Zsófia hercegasszony volt a Zsófiának boldogsága teljében átlőtt anyai szokat.
Zsófia Gyermekszanatórium védőasszonya szívéért jöjjön és segítsen adományával ne
Az olaszok sem dicsekedhetnek sike
és most árván maradt tőle a szanatórium mes és szent célunkban.
rekkel. Összes támadásaik az Isonzó vona
maga is.
A háborúban elfolyt vér, a békében fo lán, Pahl és Gradiska körül csúfosan össze
Mert hiszen azért, amiért e rettentő há lyandó könyözön keserveit akarjuk enyhí omlanak. Ezer és ezer halottjuk hirdetnek
borúban a magyar vitézek halálmegvetéssel teni és egy mártirasszony tragikus halálá védőkatonáink harci készültségét.
nak emlékébe kapcsoljuk a jó cselekedetet,
merje meg a világ, hogy mi is az a magyar nem melyre társul kérjük a magyar társadalom
K Ü L Ö N F É L É K .
zet ! Különösen az olaszra haragszunk a legjobban, szívét, lelkét, eszét és becsületes két kezét,
mert eddig az angolon kívül ő bizonyult a legal
Isten és az árvák nevében.
K eresztek — Kejtáb.*
jasabb ellenségnek. Mert mig a háború elején szö
vetségesünknek tartotta magát, de nem jött se
gítségünkre, most pedig amikor a 10-dik hónapot
tiporjuk a háborúban, eladja a népét, a vérét a
mi ellenségeinknek jó pénzért, — az ilyen gya
lázatos ellenség megérdemli, hogy a leggyalázato
sabb ellenség módjára bánjunk is el vele. Tudjuk
biztosan, hogyha pár hét múlva párszor módjában
lesz találkozni a magyarokkal a harctéren, elmegy
a kedve egyszerre a háborútól, mert azok után,
amit eddig a magyaroktól láttam a harctéren, azt
soha el nem hittem volna, ha a saját szememmel
nem láttam volna. És ez az, ami minket meg
nyugtat, hogy az a kevés magyar megtanítja az
olaszokat is arra, hogy ha az ő zászlójuk olyan
is mind a miénk, de az emberük mégsem olyan
bátor, mint a magyar. Ha a háború elején meg
tudtuk védeni magunkat az ötszörös ellenséggel
szemben, akkor több bizonyos, hogy az olaszra
is csak az vár, mint társaira.
Ti is, akik otthon vagytok, legyetek teljesen
nyugodtan. Ne féljetek és ne essetek kétségbe.
Bízzátok hazánk sorsát a mi királyunkra és dicső
hadseregére. És várjátok nyugodtan a végeredményt,
amely Isten segítségével csakis a mi győzelmünk
kel végződhetik.
Éljen a király! Éljen a haza!«

A háború.
Ami a harcok csodás fejleményeiből
«lőrelátható volt, Galícia fővárosa, Lemberg,
ismét a miénk. E hő 22 én történt a nagy
esemény. A nap folyamán a második had
sereg heves küzdelem után Lemberget el
foglalta. A második hadseregnekBöhm Ermolli
a parancsnoka, kinek kötelékébe Marwitz
német tábornok hadteste is tartozik. Annál
nagyobb a dicsősége Böhm Ermollinak, mert
ugyancsak ő volt az, aki tavaly szeptember
ben az erdélyi, temesvári és budapesti had
testek élén, küzdött Galícia fővárosáért, de
a túlerő elől vissza kellett vonulnia s most
hősies küzdelmek után ismét visszaszerezte.
Lemberg visszafoglalása fölött az öröm
határtalan Hiszen ennek az eseménynek a
jelentősége oly nagy, a hatása oly belátha
tatlan ! Szinte elkáprázik a szem, ha csak
három hónappal tekint visszafelé a háború
eseményére. Kerek három hónap előtt az
éhség megadásra kényszerftette Przemyslt.

Mennyi k ereszt!! Ezüst, arany kereszt,
Katonai melleken szerte% zét, - - - - - - - - Tépett-kopott ruhájú köz vitéz,
K i a csatán elvesztette kezét,
S arany zsinóros hős tábornokok,
Kiket golyó, kardél nem érhetett,
Mind-mind keresztet kaptak érdemül, —
Magas helyen ez igy végeztetett, . . .
Mert a munkát, a hív szolgálatot
Jutalmazni ősidőktől szokás,
Bért húz az is, aki halmot épít
S joggal az is, aki csak gödröt ás . . .
S ezek, akik keresztet hordanak,
Munkájukat bizton jó l végezék,
A z egyikük harci tervet eszelt,
Mig a másik legyűrte ellenét . . .
Golyójának mindegyike talált
S lövegétöl naponta húsz bukott,
Bátor szívének félsze soh'se volt,
Mást üldözött, soha meg nem futott.
Hogy kezükhöz e miatt vér tapadt,
Fel sem tűnik, munkájuk hozza igy,
A háború folytának rendje ez . . .
S aki gáncsol, vagy gyáva, vagy irigy —
Szót se erről. Más az mi ibltünik:
* Mutatvány Zom bory Gyula »Vérvirágok« c. most
megjelent háborús, kötetéből. Kapható Gvomán a Kner-féle
műintézetben. Ára 1 K.
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Kik ott maradtak a küzdés terén,
Mért nem kaptak fénylő kereszteket,
S mért csak Aj A mered Aktok bolyén ?
A bősök — ők l Dísz nekik járna ki,
Kik az ügyért éltüket Aldösák
S mégis kereszt csak fából jut nekik .. .
Emlékezetbe bosza Golgotát:
Jézus is, a tanok nagy mestere
Arany helyett fakeresztet kapott,
Igaz, hogy e jel előtt milliók
Áhítattal emelnek kalapot.
Ti bősök is, sírotok mély ölén
Nyugodjatok meg, mert fejfáitok
Ragyogóbbak az arany fényinél,
Meghajolnak előttük századok.

MURAKÖZ

mely valósággal a harc jegyében folyt le. A
— Koleragyanus megbetegedések. A
záróbeszéd után a jutalmak s a bizonyítvá Zalamegye jelentése szerint Murakirályon
nyok kiosztása következett. Jutalmakat kap két, Muraviden pedig egy koleragyanus meg
tak a Királyi Pál-féle alapítványból Véber betegedés történt. Murakirályon az egyik be
József, Szlavkovezky Erzsébet és Zsupponits teg meg is halt. A hatóságok széleskörű
Margit IV., Muskovics István III és Kutassy óvóintézkedéseket tettek.
József I. oszt. tanulók (20—20 К); a Csák
— Állandó mezi. A Rákóczi-utcai mo
tornyái Takarékpénztár adományából Pole- ziban a jövő héten két napon lesz előadás.
einszky Béla és Hirsch Anna IV. oszt. tan. A vasárnapi előadás műsora a következő:
(20—20 К); a Magyar Ösztöndíj kamatait Ljau (Kristiania) természeti felvétel. Az iszá
Pintarics Antal IV. o. tan. (10 К); a Cvet- kos nő (nordisk dráma 3 felvonásban). Az
kovics Antal-féle alapítványból Kollarics Má előkelő idegen (humoros jelenet). Felébredt
tyás III o. tanuló. Könyvjutalomban része lelkiismeret (dráma 1 felv.) Zsuzsanna a
Z o m b o r j Gyula .
sültek: Piliczár Károly, Szőke László, Schütz fürdőben (vígjáték 2 felv.). — Kedden színre
erta IV, Bezerédy István, Bíró Lajos, Dor- kerül: Hadi híradó (aktuális harctéri felvé
— Királyi kitüntetés, ő császári és B
ner Lujza, Wagner Ilona III, Hídvégi László, telek). A flört (humoros jelenet). Turfharaapostoli királyi Felsége az ellenséggel szem Fekete
abriella II. és Pataki Lajos s Wéber miák (kalandortörténet 4 felv.) Álmos vő
ben vitéz és eredményes magatartása elis Anna I.Goszt.
tanulók.
legény (vígját. 1 felv.).
meréséül péterfalvai Molnár Dezső vezérőr
—
Fiúnevelő-intézet Váczon. A Szent
Hohenberg Zsófia Gyermekvédelmi
nagynak, néhai Molnár Elek helybeli urad. József fiúnevelő-intézet Igazgatósága felvesz Alap. —A gyermekszanatóriumi
mozgalom élén
nyug. ügyész fiának, a Lipót rend lovagke I—Vili. osztályba járó, római katholikus val- mint fővédnök a mártírhalált halt
resztjét a hadiékítménynyel díjmentesen ado lású gimnáziumi tanulókat. — Havi ellátási Zsófia hercegasszony állott. Gróf Hohenberg
Zichy Já
mányozta
60 korona. — Az intézet kizárólag papi nos javaslatára a Zsófia Országos Gyermek
— Kitüntetés. A király a hadiforgalom díj
vezetés alatt áll. A növendékek a váczi ke szanatórium Egyesület »Hohenberg Zsófia
terén teljesített kitűnő szolgálatai elismeré gyestanítórendi főgimnáziumba iratnak be. Gyermekvédelmi Alapc-ot kíván létesíteni,
séül Babies Sándor posta- és távirdai fő Egyházm
tanítók gyermekei kedvez feladatul tűzvén ki ezen alappal a háború
tisztnek a Ferencz József-rend lovagkereszt ménybenegyei
részesülnek. — Pályázati határidő által sújtott szerencsétlen beteg árvák meg
jét a katonai érdemkereszt szalagján ado július
15. — Bővebb felvilágosítást készség mentését. Isten és az árvák nevében fordul
mányozta.
gel nyújt az intézet Igazgatósága (Vácz, Hon most ezen cél érdekében Rákosi Jenő la
— Hősi halál. Megrázó haláleset történt védsor 4 sz)
punk más helyén leközölt gyönyörű »Szó
a harctéren: Rózsa Károly sümegi tanító, a
— A gőzgépkezelők és gőzkazánfütők zatjával a társadalom nagylelkűségéhez. A
Csáktornyái áll. tanítóképző intézet volt ta legközelebbi képesítői vizsgái f. évi julius Hohenberg Zsófia Gyermekvédelmi Alap ja
nítványa, junius ^én este villámsujtástól hó 4-én fognak megtartatni a városi villany vára szánt adományokat lapunk is elfogadja
szörnyet halt. Rózsa Károly a 300. hegyi telepen (Flandorffer-utca 4. szám:) A kellően és gyűjtőíveket a Zsófia Országos Gyermek
távbeszélő osztaghoz volt beosztva mint ti felszerelt kérvények a kér. lparfelűgyelőség- szanatórium Egyesület központi irodája (Bu
zedes Galíciában. A mozgósítás óta teljesített hez cimzendők Sopronba, (Deák-tér 8 szám.) dapest, V ili, Stáhly-utca 15. I. em ) küld.
szolgálatot a harctéren. A legnagyobb kitar
— A »Vasárnapi Újság« szenzácziós képe
— A huekérdée országos rendezése.
tással végezte katonai teendőit a maga he
ket k ö z ö l: II. Vilmos császár és Frigyes Ágost
Ú
jból
m
egerősítést
nyert
az
a
hír,
hogy
a
lyén. S amit egy buta muszkagolyó nem
szász király látogatását a galicziai hareztéren,
tett meg, a villámcsapás dobta oda áldoza kormány rövidesen szabályozni fogja orszá pompás kivételeket a galicziai győzelmes csaták
gosan
a
huskérdést.
A
kivitelt
erős
korlátozás
ról,
egy szép és érdekes sorozatot az olasz háború
tai Rózsa Károlyt a Halál kapzsiságának
színhelyeiről, egy másikat azokról az olasz
Rózsa Károly halálesete érzékenyen sújtja alá veszik és a húsárakat szabályozzák. A eddigi
helyekről, melyeket hajóhadunk és repülőgépeink
nemcsak feleségét s árváját, hanem Sümeg terv szerint az az elv lesz irányadó, hogy bombázlak stb. Szépirodalmi olvasmányok . Sze
népnevelését s társadalmát is. Nemcsak a lakosság arányosan részesüljön húsban A mere György és Strug András regénye, Szőllősi
buzgó és lelkiismeretes tanító volt ő, de húsfogyasztás korlátozása, illetőleg a huspa- Zsigmond lárczája, könyvismertetés, a háború nap
szociális téren is nagy tevékenységet fejtett zarlás megadályozása érdekében pedig a jai stb. Egyéb közlemények . a hazai takarékpénz
hétnek csak bizonyos napján lesz vágás tár uj palotája s a rendes heti rovatok: Irodalom
ki. Hazáját, iskoláját szolgálta szívvel, lélek Végül
megállapítják az egyes családok által és művészet, Sakkjáték, Halálozás stb. — A »Va
kel, családját pedig szenvedélyesen szerette. megszerezhető
sárnapi Újság« előfizetési ára negyedévre ö t k o 
husmennyiséget is.
Nyugodjék békében I
r o n a , a »Világkróniká«-val e g y ü tth a t k o r o n a .
— Elengedik a hadba vonult kereskedők (Budapest, IV. kér, Egyetem-utca 4.)
— Házasság. Kítka Frigyes m. kir.
számvevőségi százados Budapestről oltárhoz és iparosok adóját. A pénzügyminiszter
— A vétót jelentót. Ma teszik közzé
elrendelte, hogy azok az I. és III. osztályú a vetések állására vonatkozó számszerű és
vezette Zindl Olga úrnőt Budapesten.
kereseti
adóval
m
egrótt
kereskedők
és
ipa
minősítő becslést, amit a gazdasági tudósí
— Halálozás. Özv. Rauchbauer Mihályné úrasszony végelgyengülésben hunyt el 78 rosok, kik hadba vonultak s üzletük jöve tók e hó 24-én táviratban közöltek a földdelm
e
legalább
50
százalékkal
csökkent,
mivelésügyi minisztériummal. Az utóbbi na
éves korában Fraknón Sopronvármogyében.
Az elhunytban Vutsák György soproni m. adóelengedésben részesülnek; azok pedig, pok kedvező időjárása sok helyen megjaví
kik be vannak vonulva s az üzletük zárva totta a terméskilátásokat. Az Alföldről az
kir adóellenőr anyósát gyászolja.
— Nyilvános köszönet. Özv. Charmatz van, az I. és III. osztályú keresetiadó fizetése ország nagy búzatermő vidékéről várakozá
Jónásné úrnő, a Csáktornyái Izr. Nőegylet alól egészen fel vannak mentve. A kérvé son felül jónak mondják a termést, kítüuő
hadsegélyző czéljaira 10 koronát volt szíves nyek ez év végéig adandók be a zalaeger a minőség és bőven van búza. Pestmegyé
adakozni, melyért ezúton is hálás köszöne szegi kir. pénzügyigazgatósághoz.
ben már csépelték a rozsot. Évek óta nem
— Elhalasztott vásár. A f. hó 30-án volt olyan acélos, kövér szeme a rozsnak,
tét nyilvánítja Wollak Rezsőné, elnök. Az
üditőállomásra : Boleratzky Gyuláné úrnő Csáktornyán megtartandó Péter Pál vásárt mint az idén. A gabonatőzsdére érkezett
30 koronái, Özv. Tersztenyák Bódogné úrnő betiltották. A vásár betiltásának okát а ко- magánjelentések szerint 4 5 — 48 millió má
600 drb. czigareltát, Heissenberger Ferenczné leragyanus megbetegedésekben keresik, me zsára becsülik az idei esztendő búzatermését.
úrnő 1 üveg málnát, egy szifongyártó gépet lyekről műit héten már hirt adtunk. A be
— Az uj gabonakészletek szállítása. A
éa 20 koronát. Mindezekért őszinte köszö tiltás egyszerű közigazgatási óvóintézkedés, budapesti kereskedelmi és iparkamra az ér
netét mond Szalmay Józsefné V. К. E. elnök. mely miatt a múlt heti ráckanizsai és mu dekeltek tudomására hozza, hogy a cséplési
— Adomány. A Szent Antal persely- raszerdahelyi vásárokat sem tartották meg. munkálatok befejezése után az uj gabona
gyűjtéséből a Vöröskeresztegylel Csáktornyái
— Közigazgatási áthslyozéssk. A há elszállításakor az államvasutak fedett rakfiókjának 36, a Csáktornyái jóléti bizottság borúból kifolyólag, minek következtében több helyeinek és fedett kocsijainak nagy része
nak 34 К-t adományozlak, amiért az elnök közigazgatási tisztviselő katonai szolgálatot előreláthatólag nem fog rendelkezésre állam
teljesít s igy egyes szolgabirói hivatalokban s így ajánlatos, hogy a szállító felek már
ségek hálás köszönetüket tolmácsolják.
— Ti Deum. A helybeli All. polgári a munka nagyon felszaporodott, a bevonult most gondoskodjanak eszközökről (ponyvák
fiú- és lányiskolában e bó 16-án volt a tisztviselők ideiglenes pótlásáról gondoskodni ról), melyek segítségével a nyitott helyen
tanév évzáró ünnepélye. Az ünnepélyes is kellett. Ez okból a vármegyei alispán Her- tároló és nyitott kocsin szállítandó rabon*
tentisztelet után Pataky Kálmán igazgató telendy József szolgabirót Perlakról Keszt az időjárás viszontagságai ellen megvédhető.
búcsúztatta el megható szavakkal a tanévet,' helyre rendelte ki szolgálattételre.
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P revzeli sm o Lem berga.
Rus bezi iz Galicije. - Rus je vre tri miliőn vojnikov izgubil.
Tálján je vre vpesal. - Nasi veliki kánoni, - Zrnje nije smeti prodati.
Zadnje bitke okolo Lemberg-a. - Boj s talijanom. Yeliko veselje vu Berlinit.
Talijanom bude zal. - Boj i zetva.
deljek napokali. Pri tirolskoj granici stari vu! ci vu nőéi ob 10 vuri vik cuje, da su
i mladi tirolei Cekaju taliiane na visokih nadi vojniki prevzeli Lemberga. I mi se 2u(M . J . ) Nadi beregi какti bo2|i bic planinah i odnut jih postrelaju ovi glaso- rimo, da to nádim Citaleljem na znanie
tiraju ruse iz Galicije. Nedaju ma mira, da viti pudkadi, koji se vre od mladosti vuCiju damo
Veliko odudevlenje je vu Budapedti i
bi si gde poéinuti, svoj obed pojesti, ali cilati I slrelati na orline, na divje koze i
naepati se mogel. Cuda Bo2ja, kaj se je s srne. Prek ovdi planinah ngdar nebude ta vu célim orsagu. Pak fcak se ne bi svaki
domorodec raduval tomu glasu, da je nade
ovim neizmemo Velikim ruskim Seregom od lijan prek dodel.
2-ga majuda poóemdi dogodilo ! Svaki den
Nadi veliki kánoni budu i tu svoj po- vojniCtvo neprijatelja iztiralo iz glavnog vanövi vudarci, veliki zgubiéki vu vojniötvu, sel obavili. Iz ovih dt ikov se od 10 kilo- rada Galicije. To je tak znamenito dogodjevu municiji. Próba i próba rus, da bi na- metrov daleko strela. Jedna kuglja, koja se nje, da si ölovek niti premisliti nemre. To
padanje nadega i nemdkoga Serega postaviti iz ovili atukov vun pusti J250 kilogramov, je jeden veliki korák, da do kraja pogazimo
mogel. Ali nikaj nemre napraviti proti ono- tojest vide как 12 metercentov va2e. Gda neprijatelja nade i jód vekdi korák к tomu,
mu oduőevljenju, s kojom nádi hrabri vité kuglja doli opadne, dest metrov se vu zemlju da bude rus za mir moral prositi.
Ako smo s rusom gotovi, onda budezi napadaju nad njega. Tri million vojni zakopa, a onda se rezpro2i. To je tak stra
kov je vre rus izgubil. To je tak veliki hovito, da okolo njega nikaj 2ivoga пеоз- mo lehek posel imeli s francuzom, englezom,
tane. Koga nezakole, onoga zakopa vu zruk, srbom, pak s talijanc m. Premisliti si morebroj, kojega nadomestiti nije moguCe.
NaSi vojniki su vre do Lemberga dodli pak iz zraka leteCa zemlja. Oni, koji makar mo, kakov je veliki vudarec na svih nadih
prodli tijeden, gde su velike bitke Rus je izpraz- 500 metrov daleko stojiju od ove kuglje, neprijateljov napravil glas, da smo Lemberga
niti moral glavnoga varaSa Galicije, Lem takov strah dobiju, da niti tijeden dni nem prevzeli !
reju к sebi dojti. Oni kanoneri, koji s ovimi
. Brzojav, koj je 22-ga juniuda vu nőéi
berga.
Juniuda 19 ga vu zorju su nádi vojni kánoni posla irnaju, nabijaju ga i streljaju vu Budapedt dodel, ovak glasi :
ki poéeli boj proti ru9U pri Lembergu, da iz njega, neprijatelja nevidiiu, ar su 10 ki»Denes popoldan s velikom borbom je
ga odtiraju od ouud. On isti den je Mac lometrov daleko od njih, ali ipak sigurno nade vojniötvo prevzelo L e m b e rga .c Teleg
kensen zvani nemdki genera! svojom vojs- znaju, kam treba cilati, ar vu zraku pliva- ram je poslal vu ime nadzapovedniCtva na
kom pri Magierov zvanom mestu, poljcg juöi replani njim znamenje daju, gde nep- dih deregov, general Höffer.
Lemberga prevzel ruske dance. Rusi su se rijateljski regimenti stojiju. Vezda su se vre
Ruka svetoga Ötetana, prvoga magmorali prama Ravaruska i Zolkiev zvanih i talijani spoznali s nadimi velikimi dtuki jarskoga kralja je put pokozala nádim vojvaradih nazad potegnuti. Böhm-Ermolli geKajti ne je moCi zn3ti, как dugó bude nikom. kud jim je treba iti, da prevladaju
neralovi deregi su 20-ga prevzeli vu Lern tabor trajal, da nebi orsag bez kruha ostal, rusa. Po ovim putu su idli nadi sini, pak
berg vodeCe ceste. Za tem je morala i pri vlada je strogu naredbu dala vun, da nigdo su do Lemberga dodli, Od Lemberga nije
Janovu i Komarnu stojeda ruska vojska re- nesme novo zrnje prodati Ova naredba jezbog daleki put do ruske granice ! Za dva tijedtirirati. Prama jugu od Lemberga pri Miko- toga potrebita bila, da nebi trgovei 2ive2 nov, ali morti i predi su nade Cete vu Buslajovu i Zidanovcu, н pri Zalesci nadi ge iz orsaga vun izva2ali, zbog Cesa vu zimi koj zemlji.
nerali tiraju' pred sobom neprijatelja s tak mi sami nebi imeli kaj za jesti.
vom jakostjom i vile2tvom, da je malo vréSve zrnje bude vlada эата pokupila.
Boj i stetva.
me treba, da budu rusi célú Galiciju osta- Najvekdu cénu, za koju bude se zrnje pro
viti morali. Так stoji slvar na гиэкот boi- dati moglo, bude vlada vu naredbi izrekla.
Jod samo dva tijedna i po célim orsa
nom polju, gda ove rede piäemo. Svaku
Nadi Citatelji su vre zasigurno Culi od gu zapoCne se 2etva. Skak velikim dudevminutu Cekamo glas vu Budapedti, da su ove naredbe, ali za du2nost smo si dr2ali, Ijem vojujeju nadi proti naprijateljom na
nadi i nemdki deregi vu Lemberg nütri ru- da opomenemo nade Citatelje i mi, da nebi bojnom polju, ravno s tak velikim veseljom
vu kakve neprilike doäli. Najbolje je gos- budeju doma ostajuCi idli vun na polje, da
kovali.
Talyani komaj da su poöeli tabor, veC podu notarijude popitati vu ovim poslu, koji pospraviju nuter boiji aldov, letodnju letinu.
su pokazali, da nikaj neznaju i nikaj nem- budu svakomu drage volje navuka dali.
Jod samo dva tijedne i zvonile budejo ko
I na dalje buderno samo tak prevla- se na polju. Pred pol letom s dugim jezireju. Pri Isonzo zvanim potoku, gde su velikoga zgubiéka imeli, su se osvedoCili, как dati mogli nade neprijatelje, ako buderno kom su kriöali nadi gadni neprijatelji, da
velika razlika je med nadom i talijanskom mi i nadi vojniki vu zimi kaj za jeati imeli. nas spotili budejo. Denes se veö s lehkim
vojskom. Kajti ovdi nikaj nesu mogli nap- To je zrok, da je vlada prevreCila s ovom srdcom sméjemo na ovi bed&stoéi. Gosporeduvati, vpedali su, pak vre od nekoliko naredbom izva2anje zrnja.
din Bog néje samo biagoslovil nade oru2je,
Nad list smo iz Budapedte vre poslali neg je biagoslovil i nade Éulje koje smo
dnevov vu miru glediju nade dance. Pri
Plavna zvanom meslu smo je proflli pon- 22-ga junida za »Medjimurje«, gda se na vu poljskim delo dobili.

Щ stojimo na bojnom polja?
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Niti od toga néje se treba prebojati,
Samo ako velike hotele poglednemo, taki
Talijanom bude 2al.
da nebudemo za 2etvu dosta teiakov, dosta
budemo vidít, kuliko kelnerov, kuCiflov i
delavcov imali. Kormán veC se je za vreSve pomalem, ili pak dosta hitro i sa svakojaCke druge dro2ine 2ivi samo vu jed
mena pobrinol, da niti jeden gospodar ne- vremena budejo se zmisliti lalijani, da bez nim hotelu. Nesmemo se spozabiti iz bogbude delavce, te2ake stradal. Znamo, da je gospodara su napravili raCun, kad su tak cov. Nigdi na 9véiu nebude nidCi tuliko
soldaCko zapovednictvo veC 1 naprotuletje popeskim i hitvalno se navalili nauas, na bogca videl i nadel, как vu Talijanskim.
one na 14 danov dimo pustilo, koji su jod svoje vrédne i podtuvane saveznike. BrsCas Ako Clovek po ovim orsagu putuje, na а
né vu iiniji, koji su jod né vu og- su tak mislili, da mi i na$ poglaviti savez- vaké tn koraCe najde bogca, koj ga predi
nju ätaii. Pustili pak su za to ove nik, Nemdki orsag, tak smo vu veliki i stra- nebude pustil, doklam mo nekaj neda. Vu
dimo, da nam pomoreju protulétno delo. hovitni borbi oslabili, da nebudemo moguCni Talijanskim néje dpot prositi, tarn je to
obaviti. Pobrinil se je kormán, da i zarob proti njim, proti izdajnikom dosta veliki i »gdett«, как naprimer prinas kakva trgoIjeuike nam odpustiju na deio. Za gospo- moCen Sereg poslati, da naSo domovinu vina.
darsko delo od dvésto rnenje, po trideset i nade granice proti tolvajom brani. Sad
Oni milljuni, koji su do vezda vreli vu
ili pak na vekde Сороге nam odpustiju za- za par tijednov как su se tak krad’mice Talijanski orsag, od denednjega vremena
robljenike, ako gospodar sam bude dal pa- ;vu boj pustili, vidiju i spazili su, da svigdi nebudo vide, jerbo vu bojnim vremenu dto
zitele, tojest odgovornost na sebe zeme, da igde vu Austriu hoCeju vdrti, svigdi moCne bi imel 2elju putuvati, osobito pak sad,
nebude nikakva falinga Koj bi zarobljenike Cete stojiju na putu i sbijeju krad'jivce na- kad je céla Europa vu jednim plamnu.
od trideset vide Stel imeti, jednako к sol- jzat, negdi stak velikim sgubickom, na kakov Svrho toga veC vezda na stotine hiljada
daCkomu zapovedmku mora molbenicu роз* né su si mislili. Najboldi talijansk: vojniki naroda strada tarn. Pak tak bude i po ve
lati. Koj рак bi od dvé sto njih vide nucal, fletno su se navCili, da bej2ati je veliki Spot, likim boju. VnoZina nemca, magjara i auston i odvezda, po föispanovim putu jednako ali jako je hasnovito i moreju povedati s rianCana se je obrnulo vu Talijanskim.
к honvédskomu mmisteriumu se mora obr- vojim pajdadom i svojim domorodcom, kaj Naprimer vu Veneziji vu létnim vremenu
nuti. Dakle molbenice se к ministeriumu zlamenuje sa nademi vojaki se ziti vu boj- tak su se po vulicah magjarski spominali,
moraj u poslati.
nim vremenu. Najvekdega taborskoga luft- как makar i vu Budimpedtu. Ali po veli
Odredili su na dalje, da i oni trénari, balona su nadi doli sterlili, tojest vuniätili, kim boju, dto bude imel 2elju vu takov
koji daleko odzadi za Seregom stojiju i va2- krasni talijanski varadi, najmre pak najlepdi|orsag iti, koj nas je tak sramotno izdal.
no soldaCko slu2bu ne zverdiju, moreju vu talijanski varad, Venezija, svaki dan se mo VeC'samo svrho toga Talijanski orsag je
ovim poslu nam na pomoö biti. Opet na ra spoznati, kakve bombe imaju nadi zra* denput jako se bude plakal.
dalje odredil je soldaCki ministerium, da na koplivci. Nade taborske ladje taki prvi dan,
2etvu opet na 14. danov pusti one dimo, tak rekuC prve vure sve talijanske varadé Zadnje bitke okolo Lemberga.
koji ne slu2iju vu Iiniji, tojest né su na kre mórja vdilen sve su bombardirale, taki!
bojnom polju, neg odsnulradnje posle zver- prvi dan jedno najvekdo englezku ladju,
Slu2bena prijava 1915. juniuda 23-ga.
davaju. Nadalje pak odpustiju sve maäinistre koja je talijanom na pomoC dodla, nadi su Od Lemberga na severni-zapad i na zapad
i hacare tijam do septembra 15 ga
potopili, takodjer i vide talijanskih ladjah zolkiev-nikolajevi Iiniji velike ruske Cete su
Kak budeju dimo pustili na 2etvu, vu
Talijanskoga naroda nepodteni francuzi skupljane bile. Juniuda 22*ga vjulro ob peti
sledeCi redi budemo spisali.
i englezi spenezi vu boj natirali, sad se bu vuri beCki landwehri sa dturmum su prevNajpredi one pustiju dimo, koji svojega deju spoznali i s onim od Cesa su njim ovi zeli janow lemberski stojeCi Rzena festunga.
imétka imaju, ili pak roditelji imaju. Pus bezdudniki né povédali nikaj, da boj je Vu ovim vremenu nadi regimenli od Mlitiju i one koji némaju imétka, neg od leta, strahovitna stvar, skrvjom i suzima pideju nowka potoka na ishod prék bregov su
do leta na luckim imétku su kruha si slu- boja vu hidtoriju, da bota dva kraje ima, vdrli i sa dturmum su za dobili nekoje
2ili. Oni bete2niki, tojest plezérci koji su s né samo vudriti je moCi sbotom, neg i bit ruske dance pred Lysa-Gora bregom. Pred
posobni za gospodarsko delo, takodjer mo more biti s njom, koj ju vu ruki der2i. S poldan dale smo napreduvali i skervavami
reju dimo dojti i to samo tak, ako nebude vun toga pak se budo navCili talijani, ako bitkami pred varadom stojeCe tvrdovine smo
njim ovu delo na dkodu i po 2etvi opet su se jód né, da oni moreju i budeju vu 2adobili. Stém su neprijateljski Seregi dirom
budeju mogli soldaCku s!u2bu zverdavati. ovim boju najvide sgubili.
bili rezbiti i s velikim sgubickom su moSvaki drugi orsag iz dela 2ivi; predéla rali rebrérati. Nadi deregi dale su proganjali
»Urlauba« svaki sam svojom perdonom
na rapportu mora prositi. Svekáinoma svaki si polje ili vu svakojaCkih fabrikah délaju ruse i okolo poldana od Lemberga na jug
vu onu oböinu dobi »urlauba« vu ko|oj je svakojaCke stvari i tarn si s mukum i ted- prék su stupili Mikolajewski put.
Böhm Ermolli general drugoga Screga
zadnjiput delal. Ako pak bi vu nekoji ob- jkoCum skerbi na hiljada i hiljada naroda
Cini sfalili te2aki, obCinsko poglavarstvu iz svakdadnji kruh. Talijani takodjer délaju, zapovednik popoldan ob Cetrti vuri s veli
onih obCinah more te2ake prositi, koje zvi- samo né tak, как mi ili pak drugi orsag kim veseljom ulazil je vu Lemberg.
Neprijatelj dale retiréra i nadi svepoImaju talijani jednoga dohotka, vu ko
dedega imaju.
Kad se poCne »Urlaub« vu jedni ili jem bez svakoga velikoga posla vnogo pe- sud na célim frontu ga tiraju Höffer gene
drugi okolici, to soldaCki zapovednik, sa nez zaslu2iju. Tuliko svikak njim nosi ovaj ral ovu kratko ili za nas jako veselo privarmegjinskim alidpanom skup odredi, jer- zaslu2, как polje ili pak fabrike. Taj doho* javo je poslal.
Rusi vuedeljo ponoci proti pondeljku
bo znamo, da po célim orsagu ne poCne tek pak njim nosiju oni na milljune stranjskih,
se vu jednim vremenu 2etva. Kak jeden ili koji su svako leto pohodili orsaga. Na ovim predali su okolo Lemberga moCne pozicije
drugi »urlauba« dobi i dimo dojde, odmah mestu je bil negdadnji rimski orsag, po i poCeli su de pomalem nazat vleCti, na
se mora pri 2andari i pri obCinskim pogia- kojem je nezmerno slarinskih cirkvah, pa- one bre2uljke koji okolo Lemberga stojiju i
varstvi prijaviti. ObCinsko poglavarstvu, ta- laCah i svakojaCkih slikah ostalo po tali* od varada su samo petnajst kilometrov dalko.
kodjer i 2andari vu pismenim prijaviju sol* janskih okrajinah. Jod i denes se vidiju Rusko soldaCko zapovedniClvo veC je onda
daCkomu zapovedniku, da dimo pudCeni sol- tarn takvi varadi, koji su zametani bili jod znalo, da glavni varad Galicije nemore dugo
dati izbilja polsko delo zverdavaju. Ako pak pred Kristudevim narodjenjom i koje su der2ati, naj dalje jod nekoji dan, ilak je tak
bi se takov bezduänik nadel, koj domovinu stopram vu najzadnjedim vremenu skopali odredilo, da one Cete, koje su pred nademi
neCe braniti, doma pak jod menje delati, vun. Vu Talijanskim se najdeju naj lepdi vitézi. pobeCti morale, naj se skupljaju po
ovoga odmah podleju nazat к regimentu kipi, naj lepde slike, vu Talijanskim su naj bregih okolo varada i jod jedenput naj progde ga jako strogo budo kadtigali. Takvoga lepdi varadi sa krasnemi palaCami i kipi. baju obraniti varada, koj je od tri slranih
svaki Clovek more pri 2andari prijaviti. Mi VuCenomu Cloveko velika 2elja je to sve veC onda obkoljeni bil. Kak to veC vezda
neCemo veruvati, da bi se takov vu nádim videti i ako je samo premoguCi, odide gled znamo, néje bilo to njim moguCe.
Mackensenov dereg od varada na sever
kraju nadel. Denes svaki mora prepoznati, takve stvari na drugi kraj svéta. Vu Talida je domovina vu pogibelji i da svaki ji jansko zemlju svako leto vide milljun stranjs- na nekoji kilometer stojeCe ruske pozicije
mora na pomoC biti, dakle nidCi nebude koga naroda je dodlo, jerbo koj je samo je predral i zadobil je ravaruska-lembersko
malo premoguCi, on barem jedenput je po- 2eljeznicu i vu ruke mo je dodel i Ravaduplit domovinu izdal.
Mi se nebudemo bojali, da bi 2itek hodil vu svojem 2ivlenju ov Cudnoviten ruska varad. Vu ovim vremenu austria-magvuni ostal, ako pak ga poredo nuter dobi- orsag. Sad svaki si more premisliti, kuliko iarski deregi od varada na zapad dodfti au
mo i po redo se smlati, néga takvoga nep- penez je ostalo vu ovim orsagu po ovim do grodek-lemberski put, od juga pak au
rijatelja na svéto, koj bi Magjarskoga sgla- putu. Vu svakim talijanskim varadu na hil tijam do Szcerek zvani potok dodli. Stém
jada i hiljada naroda 2ivi iz ovih putnikov. je Lemberg od tri stranih obkoljeni bil a
dom strapiti mogel!
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nademi Seregi, koji su taki napreduvati po- vnogi su se niti poéiuuti né mogli vu os- engleako diviziju vunistili Na morju pak
Celi proli lemberskim túrnom, kője su véé lobodjenim varaSu, gde jih je velika radost su opet vise neprijateljskih ladjah potopili.
odonut videli. Od tri stranih su se slavni éekala, neg su bez poéinka veselo dalje za Ober Ali-Burnu jednoga francuzkoga aerop
lane su doli 3terlili. Aeroplane jeden fransavezni Seregi navaii na mse, koji su zad* ruei maSirali. To je soldaéka sudbina.
cuzki oficir je vodil, koj je odmah vumrl.
njo liniju né mogli dugó zaderSati. Proti
— Zakaj ae je vuniitila Falaba
naSim strahovitnim Stukom zadnje Cetirínajet
KAJ je novoga ?
ladja. Jeden marinerski kapitan pise, za
danov rusi niti jedno poziciju né su mogli
kaj se je Falaba ladja vunistila svrho Stere
obraniti.
\esel я pésmn mura áiklósklh
Amerika tuliko javée. Ladja néje bila tak
Rusi su jako hitvalne kánoné i kanoregrutov.
neduZna, как to amerikanci misliju i dosta
nére imali к tomu pák su pediCki véé svi
vremena je imala, da putnike obrani. Engjako preplaSeni bili. Po gorlicei, przemyseleki
H ej ju n a k i! Hej rój aki!
lezki putniki sami su valuvali, da na ladji
i jaroslauski bitkah rusi tak su Steli zastaCvrsti budmo korenjaki!
stotrideset metercentov mnnicije je bilo. Zaviti beZeée Sereg, da pred njimi nastavili
Éljen ! magjarski sam sin;
povednik ladje néje odredil, da putnike osHasa niét se nebojim!
su célo rezervo, koji je eil) bil, da zastavi
lobodiju. Jeden marinerski oficir je valuval,
beZeée éete, lemberskoga puta su zaprli i
Ói sam ravno v dvajstom letu
da zato se je ladja potopila, jerbo je na
opet su pred naSe Stuke natirali preplaSeno
Puska zemem, pem po sv étu !
ladji municija eksplodérala. Drugi svedoki
ljudstvo.
Gór nateknem bajonet;
opet tak valujeju, da Falaba 42 minute je
Stém je anda moéi reztumaéiti, как
S njim prepicim srbov p e t !
imala vremena putnike vu Cane spraviti.
smo mogli samo dva tijedne od Przemysla,
Murasiklós lépő selo;
To su né napravili. Neg vu éune su se
do Lemberga dojti. za onu vréme pák, kad
Budi mirno i veselo!
matrozi spravili i ako je Steri putnik do
su naSi morali Lemberga ostaviti, rusi vise
Sad mi mladi pemo v b oj;
Cuna doplaval, njega su vkraj poSikuuli.
mesecov su né bili moguéni ovaj isti put
Neprijateljóm bu joj í
Svrho toga se je tuliko putnikov potopilo.
napraviti, tojest od Lemberga, do Przemylla
Mi smo sami mladi decki;
— 42—50 látni gardisti. Po novim
dojti. Razmi se, da sad ovaj polozaj ne zlaBusóm budemo vu kecki!
zakonu 42—50 lét stari gardisti samo po
menüje to, da rusi su éisto spotrti i da
Devetnajst i dvajsti let;
Zetvi, dakle najraneSe augustuSa zadnje ili
dalje nemoreju vojuvati. Mi znamo. da fusi
Svi smo zdravi dől do p et!
septembra prve dane budu morali nuter
vu orsagu joS imaju poCijene Serege, kője
rukovati. Svrho ovih popis se je véé poCel.
predi ili potlam opet pred naSe slavne Se
CivUni gvant smo dol slekli;
Pak smo se v komis oblekli.
Stelinga juniuSa ili juliuSa meseca bude.
rege postavijn. Ali mi smo tak hitro napVse gor na se spasali;
Stari gardisti vu orsag ostaneju po kasarreduvali, da rusi öve friske Serege né su
Patrontas nabasali.
nah i ovdi budo sluZbo zverSavali, da mlajSi
mogli za vremena skut> poteéti i pred naSe
mogli budo na bojno polje iti.
Serege postaviti.
Vratisinska oh ti mati;
Pred nekojim dánom smo joS pred
— 122,408 ruskih robov. Höffer
Vidis, kakvi smo soldati!
Mustace néma nit j e n ;
Lembergom stali, denes рак smo véé vu
general juniuSa 16-ga je opet poslal sluZ
Cemeren j e как srsen!
varaSu, tojest véé prék varaga. Da se to tak
beno prijavo, koja ovak glasi :
h.tro pripéti, (o smo niti sami né mislili.
Na ruskim bojnom polju : Vu Galiciji
Nas cuks/irer komendira
NaSi vodji satni su tak mislili, da okolo
strahovitno Cvrsto se braniju rusi prama
I po placu ekzicira !
Lemberga joS nekoji dán bude trajala bitka
saveznim Seregom, ali itak su né mogli nigKad rece : „Halt kompani !u
Pod nam korák zabrni!
Kad su pred Lembergom stojföe nekoje
di obstati. Slavni savezni Seregi svigdi su
tvrdovine Böhm Ermolli Serego spadajuéi
rusom za petami. Ruski Sirom rezbiti Sere
V duhu prosimo cesara,
Landwehri Sturmum zadobili, mi sami smo
gi proti Cewkowom, Lubacowom i TaworoPresvetlog magjarskog kralja,
se tomu Cudili. To su zadnje bilke bile
wonu bejZiju.
Naj da brie hojni gvant,
okolo Lemberga. Kad je naS 34- ti regiment*
Od lemberskoga puta na poldan BöhmIbersling, za f,ojas pant!
slavnom Sturmum prevzel Lysagora zvanoga
Ermolli generala Seregi denes ponoéi na
Kad bu „parancsu v ogenj iti,
íestunga, popoldan med strahovitnem vecéli liniji Sturmum su prevzeli sve ruske
S rusom, pak srbom se biti,
seljom je Böhm Ermolli general ulazil vu
pozicije i neprijatelja do Sadowa-Wisnia i
Onda bude rusom jaj,
oslobodjeni varas, koj je deset mesecov
Rudkina su pretirali.
Srbiji pah hitro кr a j!
moral terpeti ruske nevolje.
Pri Dnyeszteru svrho nekojih mostov
Nebojimo se taljana,
traja bitka.
Vu veliki bitki Lemberg varas maio je
Niti
rusa,
nit
srbjana
!
trpel. VaraSu su se i rusi smiiuvali. NaSim
Pflanzer general« Sereg vCera vjutro
V nami j e magjarski duh !
kanonérum pák je zapovedano bilo, da vu
prevzeli su Niznova
Magjarski smo je li kr uh!
varas nesmeju strélati.
JunuSa meseca vnogo pliena imamo.
Kak je mrtev bil Lemberg varas pod
Dragi nasi domorodei,
Od juniuSa 1 ga, do 15 ga polovili smo 108
Deca, bra ti, ino o tc i!
ruskom zapovedjom, tak se je hitro oZil,
oficirov i 122 hiljada 800 rusov. Zadobili
Vi nam delajte za kruh,
kad su naSi vu varas doSli. Stanovniki s
smo 53 Stukov, 187 maSinpuSkih i 58 muNas naj vodi svéti duh\
vélik veseljom su po vulieth éekali naSe
nicionskolah sa municijom.
trudne i vnogo terpeée Serege
— Tíroslske pozicije talijanl neMi smo nas dom ostavili,
Böhm Ermolli generala Sereg vdilen
Busa, srba bumo zb ili.
moreju prevzeti. Jeden general, koj na
S Bogom ! 5 Bogom zlatni dom !
po Gál ciji se je bil na severnim bojnom
talijanski granici vojuje, ovak povéda od
Al te videl vec gda bom?
polju, velike i orijaSke bitke je videl, vnogo
tamoSnjega poloZaja :
Vihrov je pretrpel, ali itak njemu i njegvo*
— Sve dobro ide naSim Seregom. Od
S Bogom ! 6 Bogom japa m ati;
mu svakomu vojniku to je najvekSa slava
minute, do minute sve je dobro preraéunaZa vse trude Bog vam plati\
1 dika. da je Lernberga zadobd
Mi se bijemo za dom,
mo i niti né smo mislili, da tak bude sve
Ci bu stuk i zadnji zvon.
Veselje kakvo je sad prinaei vu NemS
ifilo poredo, как ide. Na frontu sem se zikoj, najmre pák vu Lembergu, néje moi'i |
S
el sprvim transportom talijanskih zarobKrv rad da mo za cesara,
spisatí. Lemberski stanovniki od nedelje su
Ijeniki. Trudni i Zalostni su bili i nője moéi
Za magjarskog milog kralja !
véé kuhali i pekli svakojaéke dobrote, da
reéli, da bi se veselili boju. Zarobljeniki izBi culi nam mrtev glas,
skim bolje podvonju naSe zmuéene Serege.
Molte Boga vsi za nas!
verstno oruZje imaju, ali oprava i obuéa
Так su mislili, da vezda céli banketti bunikaj ne valja. Vnogo njib je bosi doSlo
PodgorelecK Márton nam vu ruke. Talijani taki od poéetka vu
deju od veselja vu varaSu. Kad su prve Mnrasiklós.
кгс таг.
éete doSle vu varas, put je vés vu cvétju
prvih bitkah su rezdrli opravu Neprijaleljski
bil, varas pák zastavami nakinéeni. Na hilkanonéri su dobri, alpeSke éete su izverstne,
— Turska prijava. Iz KonStantina- ali kad naSi na sturmu idejű odmah pobégjada i hiljada naroda je skolaéi. s vinom i
duhanom éekalo na putu naSe i savezne polja sluZbeno javi)u, da nepnjatelji miouée neju. Neprijatelj jós nigdi je né mogel vu
vitéze Hínáré i dragonere koji su prvi vu dane opet su s vehkom moéiom poéeli vdi- naSe pozicije vdrti, niti pak nebude, jerbo
varas doSli, tak rekué íz konjov doli su je rati na tureke pozicije, all niti vu jedni puno jakSi i puno bolje zveZbaoi nepnjatelj
ftteli skuSuvati. Na oflfcire как deZdj je cu- meeti an né mogli lursk* Serege prevladati. nebi to mogel napravit*. NaSe poz'Cije su
relo évétje. Ali soldat je soldat. bormeS Pri Ali В mm turski Stuki su jedno célo takve, da je neprijatelj ncmore prevzeti. Tali-
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jani vnogo ljudatva budo sgubili, pák zato se nikaj bojati. Sad joS dán na dán su bitke od dvajstiéetiri kilometrov adaléka strélaju.
iták niti genuti na» nebudu mogli izzmeeta. na táljanski granici iaaSi podjednomaléponap- Kuglja koja je doli opala i eksplodérala de—* Vkéfiili su se francuzi. Od ta- redajejo, mi рак sterpljivna moramo ée- set metrov gliboku jamu je akopata. Fran
lijanakih izdajnikov vnogo su éekali francuzi, kati, doklam i talijana dalko vu svoj orsag cuzi su strahovitno nőé imáit.
jerbo tak su misliii, как se talijan vu boj pretiraju.
— Как treba pfsatí zarobljenizmééa, taki se preobrne kocka na bojnom
— Veliki ogenj. Szórázvám Sopron kom. JoS jedenput opominamo naSe őitapolju. Так su misliii, da talijani jako budo varmegjinski obéini v erédu pred poldan telje, da vu neprijateljski orsag samo odprto
napomon tak trancuzom, как i rusom i ogenj se pripetil, koj vu velikim vetro po kartu moéi pisati onim, koji su tam zarobкак prevzemeju austrianske provincije, od- céli obéini se je rezSiril i do poldan s med Ijeni, jerbo zaprtoga lista niti ruska, niti
mah presiljeni budenio mir prositi i onda dvéatopet hi2 stodvajstisedem je vuniStil. srbaka ili pák englezka i francuzka posta
nam oni svojovolno budeju diktérali. Sad, Céla obéina je vu jednim plamnu bila. Sta- ne zeme prék.
kad véé Cetrti tijeden ide, как nas je tali novniki s béSeni su vun pobegli iz hi2, da
— Za devet mesecov. Jedne dovice
jan izdal, néje videti, da bi neprijateljom barem 2ivot si obraniju. Piámén na jeden- sin, za kojega su stalno misliii, da je mrlesi iálо na bojnom polju, neg vidi se to, put od pet strani je lizal siromaSko obéinu, tev i za koga su véé rekvije bile, za devet
da jód svekdom silóm proganjamo ruse iz vu koju su jeden za drugim doSli iz se- mesecov potlam как je s doma odifiel, dal
Galicije. Francuzom je to jako 2alostno, demnajst obéinah vatrogasci. Piezérani sol- je 2iv glas od sebe, da je vu ruskim zajerbo talijani devet теэесоу su imali vre- dati su takodjer s célom moéjom branili i robljeni. Vnogi se za svoje tugujeju, jerbo
mena к boju se pripraviti, pák itak nemo* gasili ognja. Jedna hi2a se je zruSila i jed véé viSe mesecov su né dobili nikakov glas.
reju napreduvati.
no 2ensku podse zaruSila. Vu drugi hi2i Naj si ovu példu za pamtiju, jerbo na sto— Vu Cernovicu je fal zivié. Va- takodjer na iedno 2ensku se je zruSil krov, tine takvih bude dimo doSlo kad boj mine,
raäko poglavarstvo juniuöa 16 ga je odre- koja je ravno na pobadjanje bila tam. Poéta za kője sad neznaju, ali su 2ivi, ali pák
dilo sluibeno cénu. Céna je vu ovim polo* je takodjer zgorela. Céla obéina je jedna mrtvi
— Potoplena j^unisania. puni.
2aju dosta fal. Jeden kilogram pSeniéne ruSevina. Samo za pet vur su mogli ognja
mele 58 fillér, herfcena méla 52 fillér, kilo potiSiti. Kvara je prék jeden milljun korun. sania zvana ladja vise milljun korun vrédkruha 56 fillér, kilo luka 60 fillér, liter Veliju, da deca su obéinu vu2gala.
nosti zrnja je vu Engleziu pelala. Nemei su
— Tarnovski polgármester vu to nekak pozvedili i jedna pod vodom plimléka 30 fillér, jedno jajce 6 fillér, kilo
cukora 1 kuruna i 12 fillér, govedina 1 к Budímpestu. Ja kakti naj stareSi éinov- vajuéa ladja je poéekala Punisaniu i okolo
50 fillér i kilo svinjskoga mesa 1 к 46 ül- nik — povédal je polgármester — ostal Pakefielda sa torpedóm je potopila ju. Trilérov koáta. Vu kavani Crna kava 32 fillér, sem vu Tamovu, kad su rusi ga prevzeli. deset i tri matrozov je bilo na ladji, kője
Stanovniki vnogo su terpeli od grubjanskih su obranili i vu Pakefield odpeljali.
jeden teh 30 fillérov.
ruskih zapovednikov. Kad su naSi vun s
Gde smo mi od toga ?
— Vuzgani magazin!. Tri turski bili neprijatelia, naSe veselje néje bilo moéi
aeroplani juniuSa 16 ga létali su ober Lem- spisati. Zalostno je samo to, da rusi predi.
nősz otoka, gde francuzi i englezi velike как pobegli sve su sobom odnesli tak, da
magazine imaju napujene s municijom. prve dane bormeS veliki glad smo svi skuS bombami su sve magazine vu2gali. Ma pa terpeli. Sad sem svrho toga doSel vu
gazint su strahovitno ekeplodérali i vnogo slavni orsag Magjarski, da barem za veliko
ljudstva poklali. Kad su to vu KonStan- siló nekai 2iviSa znakupim. Ovdi svi su mi
tinapolju poCuli, veliko veselje je паз- jako na ruku bili i sve sem dobil, kaj nutalo i céloga varasa zastavami su na cali budemo. To nebudemo pozabili zahvaliti magjarom, koji su nas vu veliki nevoli
kinéili.
— Kuliko taborskih ladjih je s tak lépő pomogli.
— Veliko veselje vu Berlinu. Kad
gubil neprijatelj ? Londonake novine piSeju, da englezi su do vezda tridesetéetiri, je glas doäel vu Berlin, da ruse su iz Lemfrancuzi tridesetjedno, rusi pet, talijani tri berga pretirali, veliko veselje je nastalo i
i japan jedno taborsku ladju je sgubil. S célo nőé se je narod sim-tam vijal po vuvun toga joS vnogo menjSih, kője niti vu licah, i veselo su slavili savezne Serege.
Veliki éopori su se ziSli pred naSim konzuraCun neéeju zeti.
To je takov sgubiéek, da vu penezi latuSo s magjarskami zastavami. Polgár
vise milljardov sbije. Poleg toga рак su na mester sam je pozdravil naSega poslanika
morju tak slabi nastali, najmre pák Engle- i za tem sviskup su spopévali magjarski
zia, da ne ufajo na nemSke i naSe ladje himnus »Isten áldd meg a magyart!« OdojuriSati. To je tak veliki sgubiéek, da na vut su na turski konzulátus odiSli, gde su
léta i na léta ga nebudo mogli namestiti, turski, nemSki i magjarski himnus spopé
jerbo na jedni veliki ladji na léta je treba vali. Drugi dan su sve Skole zaprte bile.
— Veliki talijanski sgubicek pri
delati, doklam ju sgotoviju.
— Boj s talijanom. Céli svét se Plavni. NemSke novine po tajnim putu
nam éudi, da vu onim istim vremenu, kad su telegram dobile, da vu talijanskim glavsmu iz Galicije i Bukovine vun sbili i dal- nim varaSu vu Rimu rezglasilo se je, da
ко vu Bessarabiu pretirali orijaSke ruske talijani strahoviten sgubiéek su imeli pri
Corde, da dosta moöi i jakosti imamo i s Plavni. Rimske novine same tak piSeju, da
talijanom sgotoviti, koj nas je odzaja poéel pri Plavni najmenje tri talijanske regimente
gristi, как svaki podmoéeni pes. Deset те- su naSi do fundomenla vuniStili.
— Englezki sgubiéek na morju.
secov se je talijan pripravlal, da nas neéimurno vu najvekSi sili izda. Cetiri tijedne Eoglezki admiral slu2beno je prijavil, kuliko
je véé minulo, da se je proti nam postavil su sgubili véé na morju. Poleg öve prijave
i na naSe granice navalil, ali do deneSnjega nemei su polopili 145 trgovaékih ladjah i
dana joS jeden koraéaj néje doSel napré. 118 svakojaékih drugih paroladjah.
Tuliko prepozna sam englezki admiral,
Taki prve dane svelikom silóm je poéel
vdirati na naSe pozicije, ali naSi slavni baki ali mi znamo, da puno vise ladjih su véé
i tirolski vadasi sveposut su ga grdo nazat dovezda kvami, как prepoznati hoéeju.
— Nemike kuglje vu compíégnapokali tak, da prvi tijeden do dvajsti
hiijáda plezércov i mrtvih je imel. NaS iz- neí sumí. V subotu na veéer med sedmi
vanredno viteáki general Dankl, koj je vu i osmi vuri veliko eksplodéranje se je Culo
stotinah bitkah pokazal rusom, kaj zna i iz compiégnei Sume. Od kraja su tak miskakov jé magjarski soldat koj za domovinu üli francuzi, da nemSki zrakoplivei bombe
vojuje, sad je na talijanski granici i nekoji hiéeju I samo potlam, kad su kuglje как
dán je tak rekel, da od talijana némamo de2dj létale su pozvedili, da nemSki Stuki
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ÉTERM ÁZSA

I

1 METERCENT

К

B ú z a ............ * . Pöenica . . . . . . 4 0 —
R o z s .................. H r í ........................ 30 —
Á r p a .................. JeCmen.................. 25*—
Z a b ..................... Z o b ........................ 25*—
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 26-—
Fehér bab uj . . Grah b eli............ 82-—
Sárga bab . . . . Grah íu t i............ 80 —
Vegyes bab . . . Grah zmeáen. . . 80-—
Kendermag. . . . Konopljeno seme 46 —
Lenmag............... L e n ........................ 45 —
Tökmag............... K oáöice.................. 48 —
B ü k k ön y............ Grahorka............... 28’—

ТЕШЕШад
Rákécl-ullci kill kroj.18. pelei Kriljivskogi Midi.

Im a takaj trg o vin u MA D ÍJ A
od najbolse vrsti v H l l l H i
Koji tre b a za zida n je, m oze ga
dobiti u svako dóba dom a pri
n jem u uz najfalesu cénu. Koji
tre b a céli vagon dobi vapno
éisto fal. T r z i cépanoga suha
b u k ó vá d rv a ilapora na vagu.
b«8 84—•

\

JMoöt jelent meg!

i

\

IHáború8 nagyhatalmak:
[

i
I

A cár b ir o d a lm a ................................. ára 40 fillér Jj
Törökország és Egyptom ....................... » 40
» г
» ^
Angolország............................................. » 4 0

:H világháború összes had i
í állásait feltüntető, könnyen áttekinthető tér- é
.
’
►
►

kép jelent meg, melyről a napi harctéri jelentéseké
is könnyen figyelemmel kísérhetők. E legújabb tér- >
kép a májusi, tehát az uj oífenziva állásait mutatja. ^
Ára 50 fillér. ^

(Olaszország tcrképc Ára

1 korona.

í

!Szibéria térképe
►
^

azon helységek megjelölésével, ahol hadifogolylj
tábor van.
Ára 1 korona. Jj

[Orosz harctér
^

Ára 1 korona 20 fillér.

>6urópai háború
*
\

j

kézi térképe

^

kézi térképe

a legújabb kiadás, 6 színben. Ára Г 50 К, 1 К és*
50 fillér.
Ц

\П világháború okiratai:
[
к
*
!
£

jj

Az Osztrák-Magyar Vöröskönyv . .á r a
A német feh érk ön yv...............................» 3 0
Az angol kékkönyv 1. rész
. . .
я
Az angol kékkönyv II. »
. . . »
Az orosz narancssárgakönyv
. . . »

\
1 kor. Jj
filléré
40
„ *
60 » Jj
40
» Jj

»..............................................................................

i

'K a p h a tó k : fiscbel fű lő p (Strau sz Sándor) könyv-i
►

\

kereskedésében, Csáktornyán.

Egy jó er- 1 м
Ulcsfl fiú l a

Í

i

П | | | А п а | « felvétetik M
AYERTESTVÉREK
n u i u n c i l l börkereskedeseben Csáktornyán.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

