
beriradat nem áll meg előbb, míg a szövet- 
ségesek a berlini császárpalolában kezet nem 
nyújthatnak egymásnak.

A koncentrikus támadáshoz azonban 
nemcsak támadók, hanem olyan megtáma
dottak is kellenek, akik az ilyen eljárást tű
rik. Hogy mi ezt a szép tervet nem enged
tük megvalósítani, mutatja, hogy kezdettől 
fogva mi irányítottuk a hadműveleteket, me
lyeknek színterét — a hírhedi muszka gőz
henger elpusztítása után — az ellenségek 
országaiba helyeztük át. Másfél évig hiába 
bíbelődtek antánték az egységes froüt prob
lémájának a megoldásával. Az egységes tá
madásnak ы  1916 ik esztendőre kieszelt 
terve is dugába dőlt/ — meghiúsították a 
németek Verdun megrohanáeával és mi az
zal a hatalmas csapással, melyet az ola
szokra az Etsch és a Brenta közén mértünk.

Végre azonban mégis annyira vitték* 
hogy egyidőben döngessék muszkák, fran
ciák, angolok és taljánok védelmi frontjain
kat és görcsösen keressenek egy áttörésre 
alkalmas pontot, amelyről kiindulva halálos 
döfést intézhessenek szívünk elten. Ez a vi
lághistóriai jelentőségű igyekezet eleddig si
kerrel nem járt. Mo9t агопЬяп »egységesen« 
akarják megoldani magasztos feladatukat. 
Óriási lendülettel csapott Brusilov Luck és 
Keletgaiicia határai felé, a Bukovinában pe
dig közel a Kárpátok faláig hatoltak ?z oro  
szók. De a védők ellentámadásai mind ha
tásosabbakká válnak és Bruszüovnak sehol 
és sehogysem sikerül az áttörés. Védelmünk 
meghiúsította az oroszok résztefmüveletekre 
szétforgácsolt támadási akcióját.

Délnyugaton, az Etsch és a Brenta kö
zölt, Cadorna kezdetben nem is akarta el
hinni, hogy helyesebbnek találtuk kinyúló 
elülső vonalunkat neki átengedni és csak 
amikor erről meggyőződött, jelentkezett nagy- 
sielve győzőként és kísérelte meg frontunk 
megrövidített részét téoyleg birtokába venni. 
Látva, hogy kísérlete és az áttörés nem si
kerülhet, tovább lövötdözteti Gőrzöt.

Az angolok is megrökönyödve tapasz
talják, hogy a franciák társaságában meg
kezdett offenzivájuk korántsem halad előre 
oly vehemens gyorsasággal, mint &zt bizto
san remélték és előre hirdették, mert a né
met dió sokkal keményebbnek mutatkozott, 
semhogy azt akár angol,, akár francia ököl 
feltörhetné.

Most tehát az antánthadseregek egysé
gesen harcolnak, de közülök egy sem juthat 
előre úgy, amint arra az egységes hadvise
lés tervének kifőzése alkalmával fogadkoztak.

Nem lehetetlen, hogy a túlzott remények 
összezsugorodása végre is ki fogja józanítani 
ellenségeinket és belátva u további vérontás 
hfiszonlalanságát, a rettenetes küzdelem med
dőségét, több hajlandóságot fogaak mutatni 
arra, hogy a végíordulatot ne a csatatere
ken, hanem ott keressék, ahonnan a háború 
kiindult: a zöld asztatok mellett.

A harcok hevességét fokozni már alig 
lehet. A háború, úgy látszik, elérte tetőpont
ját és érett a döntésre, mely reánk nézve 
csak kedvező lehel. Lesz e elég bátorsága 
az ellenséges diplomáciának, hogy amit gya
lázatosán összekotyvasztott, azt meg is egye? 
Most még csak a szabad elhatározás bátor-

Az egységesen vezetett háború.
A központi hatalmak ellen mostanában 

keleten és nyugaton fékevesztett dühvei in
dított támadásokat a Themse, Szajna és Ti
berius partjain eszelték ki a múlt télen.

A Dardanellák mellett és Maczedóniá- 
ban szenvedett katasztrofális vereségek, Szer
bia, Montenegró és Északalbánia elvesztése 
után az antánlbeli külpolítikusok, hadvezé
rek és organizátorok hol Londonban, hol 
meg Páriában vagy Rómában összeüllek a 
zöld asztal mellé és kisütötték, hogy a ku 
darcokat a hadviselés egységességének a 
hiánya okozza. Csak ezáltal juthattak a 
»belső vonal« birtokosai abba az előnyös 
helyzetbe, hogy oda, ahol éppen megtámad
ják őket, túlerőt vonhatnak össze.

Ez ellen csak egy hatásos szer létezik: 
valamennyi antánthadsereg egy időben tá
madja meg a központi hatalmakat és kon
centrikusan hatoljanak előre mindaddig, mig 
végcéljukat elérték; azaz legyen egységes a 
vezetés, az akarat, a győzelem!

Ezt a tavaszi és nyárt hadjáratokra 
kiadott jelszót nagy lelkesedéssel fogadták 
az ellenséges államokban s mint nagyszerű 
uj ideát ünnepelték. Pedig ez az eszme már 
öregebb fél emberöltőnél; hiszen Ed várd ki
rály bekerftési tervének a plágiuma. Nem 
uj már azért sem, mert — mint a francia 
vezérkar nyíltan bevallotta — az volt a 
terv, hogy amikor 1914. augusztus elején 
nyugaton az első katona Németország ellen 
fordul, ugyanaz nap keleten az első muzsik 
süti el a fegyvert é9 a mindent !et!pró em-

Ismeretség az orosz fronton.
Irta: Kormány Endre.

Északi harctér, 1916 juniu9.

Számításomon felüli gyorsasággal látom vi
szont Oroszországot rövid két év alatt immár har
madszor. Olyan nyugalommal foglalom el helye
met, mintha valami fürdőn telepedném le évről- 
évre. — Már az újdonság varázsával sem hat, 
pedig újat látok mindig, de nem bánt túlságosan 
a kíváncsiság. — Otthon sokszor mondták, tanul
jak oroszul — hasznát láthatom; de nem volt 
kedvem belekezdeni. — Előre azt sem tudtam, 
hogy melyik harctérre kerülők — ha tudtam 
volna, hogy az én sorsom mindenképen orosz — 
bizony nem sajnáltam volna az időt és fáradságot.

Az a terület, hol most vagyok, annyira csen
des, hogy az orosz tanulás s katonai teendőim 
teljesítése mellett inég leírásokra is jut idő. — 
Haditudósító annyi van, hogy én inkább saját had
járataimat írom le, mint a seregekét. — Ilyen 
önző vagyok — s ami még ennél is nagyobb hiba, 
indiszkrét leszek. — Katonatisztnével való barát
ságomat írom le. Enyhítő körülmény, hogy orosz 
tiszt felesége.

Natasát bájoe fiatal lánynak néztük mind
nyájan messziről Bájos Í9 volt, fiatal is volt, de 
nem lány, hanem asszony. Nem régen mehetett 
férjhez, mert még nagyon is gyermek volt s nagy 
— csakis fiatal házasokhoz illő szerelemmel be

szélt az uráról, ki után a frontra mert menni. — 
A szép asszonyka is a lövészárokban töltött pár 
hetet s .mikor az ura küldte házi, nem akart róla 
hallani sem. Mit csináljon otthon, hisz mki sen
kije sincs — végig nézi az ütközeteket. Lesz, 
ahogy lesz; de haza nem megy.

Hiábavaló volt a férfi minden ellenkezése« 
a hűséges kis társ kitartott mellette.

Nem tudom, meddig tarthatott ez az állapot
— de egy rövid ideig tartó verekedésünk után az 
asszonyka ura is foglyúl esett. A fogolyc?apat már 
közel járhatott a magyar határhoz, mikor Natasa 
asszony megjelent árkainkban. A felsőbb parancs
nokságot kereste, hogy visszakérhesse urát.

Udvariasan felajánlottam szolgálataimat в 
Ígértem a kalauzolást. Azt mondta, fáradt, kime
rült, a feje fáj — nem-e pihenhetné itt ki ma
g á t? ! — Földalatti lakásom két ezobából állott, 
tehát természetesen szívesen átadtam az egyiket
— Deszkából összetákolt ágy, mosdó, asztal s pa
dok voltak benne. — Natasa el volt ragadtatva 
a szoba eleganciájától 8 azt mondta, itt egész jól 
meg lehetne lakni.

— Kérem, ha nem kémkedési szándékkal 
já r itt, maradjon, ameddig jól esik. Meglátja, mi
lyen kedélyesen élünk mi. Itt a közelben van a 
gyermeklakás, vidám kis kadétok laknak benn. Át
jönnek hozzám, mikor csend és nyugalom van. 
Kártyázunk, sakkozunk; az egyiknek hegedűje is 
van — jól játszik s énekel.

— Majd én is kisérem, szeretek énekelni — 
szólt Natasa.

Most már éreztem, hogy köztünk fog ma
radni. Örültem neki s gondoltam, milyen irigyelt 
pasi leszek én, ha majd bejelentem, hogy a leg- 
bájosabb orosz fogoly az én őrizetem alatt van.

Megmondtam, hogy a férje után most már 
minden lépés hiábavaló, mert a transzportot rég 
útnak bocsájtottuk.

Kissé nehezen bár, de belenyugodott és meg
állapodtunk abban, hogy a legközelebbi ütközetig 
itt marad 9 ha valami sebesülést kapok ő is megy 
Magyarországba a én segítségére leszek férje fel
keresésében.

Átadtam szobámat, magam az első szobám
ban telepedtem le, mely eddig a fogadószobám 
volt. Ide jöttek vendégeim; itt is voltak kénysze
rűség készítette bútorok — sőt még tükör is volt.

Szolgámat beküldteni, kérdezze meg őnagy* 
ságát, hogy nincs-e szüksége valamire? A gyerek 
nagyot nézett s még nagyobbat, mikor meglátta 
vendégemet. Egy kicsit benn volt, de nem tudlák 
megérteni egjmást. Tehát bekopogtam ón.

Az orosz sapka az asztalon volt — a kabát 
az ágyra terítve s zsebeiből toálettcikkeket húzott 
ki Natasa. A formátlan kabátban is bájo3 volt, 
most elragadó lett. — Könoyü szövetből készült 
utazóruha simult karcsú alakjára s hospzu arany- 
szőke haja a vállára omlott. Fesztelenül rendez
gette a fürtöket s mosdóvizet kárt.

Behozattam a tükröt 8 ennivalót is kértem.
Mindent elfogadott — viselkedését már szinte 

nöietlennek, különösnek találtam. — Gondoltam,
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4 ) Ü s t  lz bo jnog p o lja . (Vu tábora. S. A.) 1 
popnrkami bode dobra.

6. ) H avas eső  c sap k o d . (Yu tábora. 0 . J.) L* 
po »be ll m  vu péami, öli яд nikakvu vita pateju. Mórt 
ki Jo po когтяtekim jesiku bolje izpirati mogli.

в.) L ist lz é p lts ls . (K. Gy.) — P rlp o vest b 
b o jnog po lja . (M. PJ — Pösem  ju n a ö k a . (E. A. 
•  P é sm a  ta b o rsk a . (K. A.) Redi se ne tlateju. No 
deju ее poprariti.

7. ) Pösem  od rezerv iö tah . (N. J.) — Pésm a 
tu g u ju ó a . (N. Г.) — Pösem  od m lad o g a  Jun aka , 
(T. M.) — P ö sm a ta b o rsk a . (D. V.) Morti budu se 
роргатШ dele.

8. ) NaÖlm vo jn lkom . (Kisnebedka. К. M.) Pre- 
dope je. Drugaö bude dobra. Malo budemo ju pokratili.

9. ) Pösem  Od reg ru to v . (Bottornya. S. J.) Bu
demo ju tu noTÍne deli.

Щ  брИфдуап’в  A ndraöa so ld a ta . (TóUzer- 
áahely. 6. ft) Izlazila bude.

11.) Pösem  Od ta lad lh  reg ru to v . (Ligetvár. 
M. L.) Dobra bude za novine.

18.) P é sm a  od m lad lh  reg ru to v . (Bocskaihegy. 
8. L.) Izlazila bude.

Dobiii smo jo8 vnoge pésme, kője budemo drugda 
preditali. Prosili bi naie őitatelje, koji nam pésme poSiljaju, 
de bi erője pésme svi na тек Sega papira napis&li, pák 
lepSe. Nekoji na fielek papira piSeju pésme, pák tak nepaz- 
Ijiro, da célé pésme moramo na noro prepisati, drugaé jih 
nebi tu Stampari éitati mogli. Prepisanje pésmah nam vno- 
goga truda podaje.

Srim skupa pozdravl (M. J.)

G A B O N A  Á R A K /C 1E N A  2 IT K A

MÉTERMÁZSA 1 METERCENT К

B ú z a ....................Péenica....................  36 50
Rozs . .................H r2 .......................... 29 —
Агра . . . . . . .  Jeömen................ 29.—
Zab . ....................Z ob ..........................28.—
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . .  30 —
Fehér bab uj . . Grah beli.............40.—
Sárga bab . . . .  Grah á u l i . . . . .  40.— 
Vegyes bab . . . Grah zmeSen. . . 40.— 
Kendermag. . . . Konopljeno seme 52.—
Lenmag................L e n .......................... 52 —
Tökmag................ Koáőice....................110 —
Bükköny.............Grahorka . . . . .  30.—
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P L A T N A  i C I P E L A .
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Értesítés.
Yan szerencsénk t. betörőink tudomására hozni, hogy a 

pénzviszonyoktól indíttatva, f. év augusztus hó 1-től betéteink 

kamatlábát 4V*'/»-ra leszállítottuk.

Ü) betéteket csak 4*/.-kal fogadunk el.

P e r l a k ,  1916. julius 10.

Alsá-Mnraközi Takarékpénztár
részvény-társaság Perlakon.

A világháború
minden mozzanatáról

bö,
eredeti,

megbízható,
kimerítő

értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az

AZ UJSÄG
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olvasóinak.
Előfizetési árak:

Egy hónapra К 2 ‘8 0  Félévre . . .  К 16’—  
Negyedévre К 8'—  Egész évre К 3 2 -—

Megrendelő cim:

A Z  Ú J S Á G  K I A D Ó H I V A T A L A
Budapest, VII. R ákó czi-út 5 4  szám .

Nyomatott Fiachei Fülöp (Strauaz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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ZRÍNYI KAROLY, ___  MARG1TAI JÓZSEF. S T RAUSZ SÁNDOR

A а „ г о л „йОЛ«  . . .  v Ai beráradat nem áll meg előbb, míg a szövet- Délnyugaton, az Eisch és a Brenta к6-
AZ 6 g y se g 0 S 0 I l Y 0Z 0t0tt H áb o rú , ségesek a berlini császárpalotában kezet nem zött, Cadorna kezdetben nem is akarta el-

A központi hatalmak ellen mostanában "Vujthatnak egymásnak. hinoN hogy helyesebbnek találtuk kinyulö
keleten és nyugaton fékevesztett dühvei in- A koncentrikus támadáshoz azonban ят!ког^ггл  ^npeov«»nd»ii'iemnikeze» naVv 
ditott támadásokat a Tbemse, Szajna és Ti- nemcsak támadók, hanem olyau meglátna- j ^  gy6lóként8és kísérelte meg frontunk 
berius partjain eszellék ki a múlt télen. dotlak is kellenek, akik az ilyen eljárást lü- Ö * L  „  é é, lé , birtokába venni

A Dardanellák mellett és Maczedóniá- tik. Hogy mi ezt a szép te.vet nem enged-
ban szenvedett katasztrofális vereségek, Szer- luk megvalósítani, mutálj», hogy kezdettől Г.  ’ . .  |ÖVöldözleti GörzOl
bia, Montenegró és Északalbánia elvesztése fogva mi irányítottuk a hadműveleteket, т е - *
után az autántbeli külpolitikusok, hadvezé lyeknek szinterét — a hírhedt muszka gőz- Az angolok is megrökönyödve lapasz-
rek és organizátorok hol Londonban, hol henger elpusztítása után — az ellenségek falják, hogy a franciák társaságában meg- 
meg Páriában vagy Rómában összeültek a országaiba helyeztük át. Másfél évig hiába kezdett offenzivájuk korántsem halad előre 
zöld asztal mellé és kisütötték, hogy a ku bíbelődtek antánték az egységes front prob- °*У vehemens gyorsasággal, mint azt bizto- 
darcokat a hadviselés egységességének a témájának a megoldásával. Az egységes tá- san remélték és előre hirdették, mert a né- 
hiánya okozza. Csak ezáltal juthattak a madásnak az 1916 ik esztendőre kieszelt rael dió sokkal keményebbnek mutatkozott, 
»belső vonal« birtokosai abba az előnyös terve is dugába dőlly — meghiúsították a semhogy azt akár angol,e akár francia ököl 
helyzetbe, hogy oda, ahol éppen megtámad- németek Verdun megrohanásával és mi az* feltörhetné.
ják őket, taterőt vonhatnak össze. zal a hatalmas csapással, melyet az óla Most tehát az antánthadseregek egysé-

Ez ellen csak egy hatásos szer létezik: azü^ra az Eisch és a Brenta közén mértünk, gegen harcolnak, de közülök egy sem juthat 
valamennyi antánlhadsereg egy időben tá- Végre azonban mégis annyira vitték* elöre U2Y* 8,n'P* arra az е8У6^8е8 hadvise- 
madja meg a központi hatalmakat és kon- hogy egyidőben döngessék muszkák, fran- tervének kifőzése alkalmával fogadkoztak.
centrikusán hatoljanak előre mindaddig, mig ciák, angolok és taljánok védelmi frontjain- Nem lehetetlen, hogy a túlzott remények 
végcéljukat elérték; azaz legyen egységes a kát és görcsösen keressenek egy áttörésre összezsugorodása végre is ki fogja józanítani 
vezetés, az akarat, a győzelem! alkalmas pontot, amelyről kiindulva halálos ellenségeinket és belátva a lovábbi vérontás

Ezt a tavaszi és nyárt hadjáratokra döfést intézhessenek szívünk elten. Ez a vi- heszontalanságál, a rettenetes küzdelem med- 
kiadott jelszót nagy lelkesedéssel fogadták lághi9 tóriai jelentőségű igyekezet eleddig si- dőségét, több hajlandóságot fognak mutatni 
az ellenséges államokban e mint nagyszerű kerrel nem járt. Moet azonban »egységesen« arra> bogy a végíordulatot ne a csatatere- 
uj ideát ünnepelték. Pedig ez az eszme már akarják megoldani magasztos feladatukat. hanem olt keressék, ahonnan a háború 
öregebb fél emberöltőnél; hiszen Edvárd ki- Óriási lendületlel csapott Brus2 ílov Luck és kiindult: a zöld asztalok melleit, 
rály bekerítési tervének a plágiuma. Nem Kelelgalicia halárai felé, a Bukovinában pe- A harcok hevességét fokozni már alig 
uj már azért sem, mert — mint a francia dig közel a Kárpátok faláig hatollak ez oro lehet. A háború, úgy látszik, elérte telőpont
vezérkar nyíltan bevallotta — az volt a szók. De a védők ellentámadásai mind ha- ját és érett a döntésre, mely reánk nézve
terv, hogy amikor 1914. augusztus elején tásosabbakká válnak és Bruszilovnak sehol сзак kedvező lehel. Lesz e elég bátorsága
nyugaton az első katona Németország ellen és sehogysem sikerül az áttörés. Védelmünk az ellenséges diplomáciának, hogy amit gya-
fordul, ugyanaz nap keleten az első muzsik meghiúsította az oroszok részlefroüveletekre lázatosan összekolyvasztott, azt meg is egye? 
süti el a fegyvert és a mindent let!pró em- szétforgácsolt támadási rkciéját. Most még csak a szabad elhatározás bálor-

szélt az uráról, ki után a frontra mert menni. — Most már éreztem, hogy köztünk fog ma-
Ismor0tsé£ HZ OrOSZ fronton. A szép asszonyka is a lövészárokban töltött pár radni. Őröltem neki s gondoltam, milyen irigyelt

ö  * hetet s mikor az ura küldte házi, nem akart róla pasi leszek én, ha majd bejelentem, hogy a leg-
Irt*: Kormány Endre. hallani sem. Mit csináljon otthon, hisz mki sen- Lájosabb orosz fogoly az én őrizetein alatt van.

Északi harctér 1916 junius. kiJ0 sincs — v ĝig nézi az ütközeteket. Lesz, Megmondtam, hogy a férje után most már
’ J ahogy lesz; de haza nem megy. minden lépés hiábavaló, mert a transzportot rég

Számításomon felöli gyorsasággal látom vi- Hiábavaló volt a férfi minden ellenkezései útnak bocsájtottuk.
Bzont Oroszországot rövid két év alatt immár har- a hűséges kis társ kitartott mellette. Kissé nehezen bár, de belenyugodott és meg-
madszor. Olyan nyugalommal foglalom el helye- Nem tudom, meddig tarthatott ez az áilapot állapodtunk abban, hogy a legközelebbi ütközetig
met, mintha valami fürdőn telepedném le évről- _ d9 egy rövid ideig tartó verekedésünk után az itt marad s ha valami sebesülést kapok ő is megy
évre. — Már az újdonság varázsával sem hat, asszonyka ura is foglyúl esett. A fogo!yc?apat már M igyarországba s én segítségére leszek férje tel
pedig újat látok mindig, de nem bánt túlságosan koze| járhatott a magyar határhoz, mikor Natasa keresésében.
a kíváncsiság. — Otthon sokszor mondták, tanul- asszony megjelent árkainkban. A felsőbb parancs- Átadtam szobámat, magam az első szöbám- 
jak oroszül — hasznát láthatom; de nem volt noksáwot kereste, hogy visszakérhesse urát. ban telepedtem le, mely eddig a fogadószobám

ed vem belekezdeni. Előre azt sem tudtam, Udvariasan felajánlottam szolgálataimat в volt. Ide jöttek vendégeim; itt is voltak kénysze- 
nogy melyik harctérre kerülök ha tudtam jg$rtem a kalauzolást. Azt mondta, fáradt, kimé- rüség készítette bútorok — sőt még tükör is volt. 
▼o.na, hogy az én sorsom mmdenképen orosz - -  rü|( a fej e щ  _  nem.e pihenhetné itt ki ma- Szolgámat beküldlem, kérdezze meg őnagv* 
bizony nem sajnáltam volna az időt és faradságot. g á m  _  Földalatti lakásom két szobából állott, gágAt| hogy nincs-e szüksége valamire? A gjerek 

Az a terület, hol most vagyok, annyira csen- tehát természetesen szívesen átadtam az egyiket. nagyot n^ e tt  s még nagyobbat, mikor meglátta 
des, hogy az orosz tanulás s katonai teendőim _  Deszkából összetákolt ágy, mosdó, asztal s pa- vendégemet. Egy kicsit benn volt, de nem tudták 
teljesítése mellett inég leírásokra is jut idő. — dók voltak benne. — Natasa el volt ragadtatva llieg$rteni eg\mást. Tehát bekopogtam én. 
Haditudósító annyi van, hogy ón inkább saját had- a 9Zoba eleganciájától s azt mondta, itt egész jól . . . ,
járataimat from I., mint a seregekét. -  Ilyen meg lehetne lakni. , Al ®го*г “ Pka f*. ®“ 'а '0" 1Уо1‘ T  * k:ib4‘
ónzó vagyok -  g ami még ennél is nagyobb hiba, _  Kérem, ha nem kémkedési szándékkal “
indiszkrét leszek. -  Katonalisztnével való barát- j4r u , maradjo„, ameddig jól esik. Meglátja, mi- í ó f?et? '  K flnM ü^tóiétM Í készeit

f t í  1#- EOíh“ 6 kÖre,ménl’ b08T ° r09Z ,ye" kt T r  dim^k is'kadétok ZTZ  Ä S Ä r t t a Jfelesége. gyermeklskás, v.dám k.s kadélok laknak benn. At- gz/;|[e haja g i l l á r a  omlott. FssztelenOI rendez-
Natasát bájos fiatal lánynak néztük mind- jönnek hozzám, mikor csend és nyugalom van. fürtöket s mosdóvizet kórt

. ' S J r j r t S í  - H á " t  ä  -  . , * * «  -  . a * - «  - r
-  csakis fiatal házasokhoz illő szerelemmel be- szólt Natasa. nőtlennek, különösnek találtam. -  Gondoltam,

____________ Á



. . . .  kell ebbe*, később igen könnyen be-lkiválő érdemeinek elismeréséért a lelkészt j tornyán járt mértékhitelesítő mérnök úr 8 
követkeshetik, hogy a tehetetlenség gyáva-1 érdemkereazl 1L osztályát piros Mér szala- X.3* t-t adományoztak a Vörös Kereszt 
aága lógja erre kényszeríteni. gon kapta meg Hreonlóképen a lelkész öcs- Csáktornyái flókegytete javárs, mely adomá-

l  BJ csét, Gasparich Józsei 31. táb. vadászíöhad- nyokérl köszönetét nyilvánítja: az elnökség.
S iere te/ad sz iásyeást *  troatra  nagyot, is a második Sgnum Laudisszal s a Hangok orosz fogságból. Harsain

яяНШ a Hadaegéljező H ivatalt katonai érdemkereszt harmadik osztályával Rezső, a Csáktornyái Strausz cég nyomdásza,
Átvétel!különítménye, IV. Г*ея1- tüntették ki. A kitüntetett főhadnagy azon- orosz fogságba esett. Az oroszországi Ljubim- 

mtea 38 ая ban, sajoos, orosz togságban várja igazságos ból judíus 18 án írja, hogy olt egy nyom
= = = 1 = . _____  ■—  fegyvereink döntő győzelmét. dában dolgozik s magát jól érzi.

í f  f l  T. ft N F É L É K  — Hősi halál. Megla Ferenc 20 as gy. — Közérdekeltségi akció. Fejér Jenő
“ ■ u  ’ ezredbeli hadapród hősi haláláról már meg- tak. p. főkönyvelő lelkes kezdeményezéséből

,  . . . . r  emlékeztünk, a részletekre vonatkozólag egy a Csáktornyái tak. pénztárak Csáktornya pol-
Я Н к о г  l e a a  m * r  e g j a x e r  a n a m p r i . • ha(Jnagy privát |eveJe ajapj^n pótlólag még gárságának egyévi háztartási lisztszükségle-

л  letaposott főid felett, írhatjuk, hogy Megla junius l i-é n  pünkösd tét biztosítani készülnek. Most folyik össze-
Ember/ ... Htsi-e míg isid helyet ? vasárnap, roham közben súlyos haslövést Írása a lisztsrükséglelnek, melyet a takarék-
— Csupa vir,. . .  vár Sí temető... kapott, mire hltraszál.ításH után Jan o vkap énz lárakacsák lfro ya iu rad a lom tó lvásár-
Zúg *» zokog Я rtitg mir, nevű községben junius 12 én meghalt. Olt laudó búza őrletésével szerezne be a pol
ca** *  c s ö r g e  c í o n t ú  h a l i t  lett eltemetve a többi 20 as honvéd társai gárság részére.

Sandít: vigyorogva reink. mellett Megla Ferencet bajtársai nagyon — Állandó mozi. A Rákóczi-ulcai ál-
Arat• haiti я я nép hull! sajnálták, mert nagyon derék, kedves és bá- landó mozgószinház mai előadásainak mű-

— Mondd, őh súgd meg ti nagy Hadúr: tor filia l ember volt Kllüntelésre is java- sora: Citíaróból Cdinjébe (hadi híradó); Az
Mikor lesz mir egyszer annep? solták már májusban, de szegény Megla 1111. számú kötvény (szenzációs detektiv-

'  Ferenc nem érhette meg azt, hogy a vitéz- dráma 3 (elv); Ámor inkognitóban (vígját.
Kiknek sajgó szivük éget, ségi érmet a niellére tűzzék. 3 felv) — Az ópium sátán, az emberi szén-

S panaszuk f ö l d e t  o s t r o m o l .  I — Halálozás. Pozsogár Gyula dr. csák- vedelmek' tükre — jön!
tornyai ügyvédet mélységes fájdalom érte. El — Fölös gabona és liszt beszolgálta- 

Tört szemében mily nagy a v&d '  sőszülölt György fiacskája, háromnapos ко- tása. Közhírré tétetik, hogy az 1915. évi
s ajkún a habzó őrjöngés?! rában, rövid, de kino3 szenvedés után e hó termésből származó mindazon búza, rozs,

• 16 án jobblétre azenderült. Nyugodjék bé kétszeres, zab és mindennemű ii9zlkészle-
Látod a földült világot? kében. tek, amelyek a malmokban, köz-és magán
vészL̂ gfüszba, gyomorba vitt: — Kitüntetés. Ifj. Pataky Kálmán tüzér raktárakban, a keieskedőknél találtatnak,

önkéntes altisztet, Pataky Kálmán csáktor- még pedig tekintet nélkül arra, vájjon a 
Pergő i&nggai ég, vért izzad. ny a j p0|g jgfc igazgató fiát, az ellenség elölt Hadílermény Részvénytársaság számára !e-

MÂ miTllkoiTsz''maholnapi> tanúsított vitéz magalarlásáért az ezüst ví foglaltattak vagy sem, továbbá amelyek ed-
tézségi éremmel tüntették ki. Az alig 19 é- dig be nem jelentettek és végül amelyek a 

P o k o l l e s z  m a h o ln a p , . . .  p ok o l, vés ifjú hős a kitüntetést a Tarnopol körüli termelőknél a gazdasági és háztartási szük-
Ab°i m a jd  s e n k i  s e m  t o m b o l: harcokban érdemelte ki. ségletre rendeletszerüleg és hatóságilag tar-
H oi a s z í v  s  l é l ek  már balon. .  — Levél Orosz fogságból. Mráz Jenő tani engedélyezett mennyiségeken túl talál-

Hajdinyák Sándor. őrmester, Csáktornyái kereskedő, a bukoviuai tatnak a közigazgatási hatóságokkal egyetér-
7 harcokban orosz fogságba esett. Hozzátarto- tőleg, közvetlenül a birtokosnál, esetleg kar-

Hivataláthelyezée. A Csáktornya já- 2(ji a napokban levelet kaplak tőle, amely hatalom alkalmazásával rekviráltassék. Nem 
rási főszolgabírói hivatal helyiséget válloz- szerint Mráz mostan az oroszországi Kazán- képezheti azonban rekvirálás tárgyát a bei
tatott. A Wlassits Gyula utcai Molnár-féle ban tartózkodik mint fogoly s jól érzi magát, ügyministerium által a haditermény utján a 
házból a Zrínyi téri Neumann Miksa-léle — Kitüntetés. Magdalenics János nép- polgári lakosság közélelmezésére már kiutalt 
házba költözködött át. A főszolgabírói hiva- fölkelőt Dezsérlakáról az orosz harctéren ta- készletek. Felkéri a fennti rendelkezésből 
tál f. hó 13 ika ó!a ebben a házban működik, nusított vitézségéért az ezüst vítézségi érem- kifolyólag Csáktornya elöljárósága Csákíor-

— Kitüntetés. Gísparich György tábori mel tüntették ki. nya közönségét, hogy feles készletét közcé-
lelkész, lapunk kiváló munkatársa, aki a há- — Köszönetnyilvánítás. Dr. Wolf Bé- lókra már a rekvirálás előtt felajánlani szí- 
borű kezdete óta teljesít harctéri szolgálatot, láné úrnő 10 К-t, továbbá a napokban Csák- veskedjék.

jő lesz kissé vigyázni s elhatároztam, hogy valami Eltűnik s 'én  jót mosolygok rajta, pedig ma- mögötti kirándulásokat rendeztünk csapatostól s 
csellel kutatást rendezek. gam sem vagyok külötnb. Én is csak Natasa ked* nem gondoltunk arra, hogy ez rosszabbra is for-

Kiméntem újból, pihenést ajánlva a kis jö- véért akarok pár orosz szót megtanulni, biztosan dúlhat. Szép tavaszi idő s nemcsak szürke kato- 
vevénynek. — Elgondolkodtam kissé s gondolatai- örülne neki. nákat, hanem virágokat is láttunk,
mat kőt kadét látogatása zavarta meg. A másik fíu még mindig talál kérdeznivalót Júniusi estén erős közeli ágyudörgés táncol-

— Gyerekek, ha tudnátok, ki van hálószo- s fél, hogy valami viccet csinálok velük. lalta meg lakásunkat. Nastyenka ajkai elfehéred-
báinban? Nemsokára megjelenik ám az ón kis kadé- tek. Óriási zavargások voltak, hosszú ideig tartó

— Csak nem valami kis nő? szól az egyik tóm orosz könyvecskével; átadom neki a németet; ütközetek s kis Naaljenkám egyszer csak eltűnt.
— a másik ezalatt bekukkant egy keskeny kis papirt, ceruzát veszünk elő s mi kelten tanulásba Védett helye volt, de szíve talán mégis az orosz 
résen s óvatosan tapsolva — ragyogó arccal je- kezdünk. A harmadik vetélytárs pedig hűségesen hősökhöz vonzotta. — Nekem fájt kissé a hűtlen
lenti — egy gyönyörű szép szőke kislány alszik őrzi Natasa álmát. A haszontalan nem jelentette sége, hiszen máskép egyeztünk meg. — Senki sem 
édesen az ágyon. nekünk az ébredés pillanatát. látta, senki sem tud róla.^— Nekem még semmi

A másik eltaszítja a réstől s Ő áll oda. Nem Halk kopogás s Natasa az alvás után még bajom sem történt. Őrzöm Nasljenka bájos 
győzök felelni a kérdésekre: Ki ez — honnan ke- ^kka\ szebb volt. Bemutatom neki a fiukat — emlékét, tanulok tovább oroszul — ime írtam s 
rült ide — mióta van itt, milyen nemzetiségű hisz a fiuk már úgy is tudják, hogy ki a szőke kiv^00**1 hogy akadjon még egy ilyen tudósítam- 
stb. stb. asszonyka. Együtt beszélgetünk s egyszerre oroszul v®!öm, mielőtt lelő a muszka!

Komolyan kell csendre intenem a gyerekeket, érdeklődöm Nastyenka hogyléte iránt. *
— Gyertek kártyázni. Leülünk я nekem szó- pozsivajetje ? . ... t . ,, . .

katlan módon kedvet n e.crencs«. -  Minden pén- ~  S.posajibó -  chorosó -  mondta, egész . Е8У’к dunántúli fogolylibor tisztipavillonp -
zét elnyerem már a két fiúnak -  magam is meg- boldogan. ban szomorúan járkál egy szóke
sokatlom s felhagyunk a játékkal 6 A gyerekek ott vacsoráztak, aztán elküldtem oroez llMt- 0  SBm bírt nem kaphat, sem életjelt

о »AanAi ír m mi s. л -AU XT őket Natasával, hogy mutassanak meg neki egv nem adhat magáról. Csak várja az idő múlásai.
ш^гвк lg ?árj^k Nas‘  és mást, amig elvégzem dolgomat. Aztfs meghagy- Gyakran néz.a karján arra a kis gyöngyökkel ki- 

m eraf -  M-ífm kérd“ íek  8Mretnék ,a‘ tam, hogy félóránál tovább ne merjenek elmaradni. ™kott órára, melyet Natasa lett a csuklójára ta-
» l i e  L !  í  л, u „ . Megnéztem ez idő alatt Nastjenka holmiját, bwnánnl, mikor elóször indult harcba.

<n. .  \ tvs«*. l?  ka^ tr<̂ , hogy a német de semmi, de semmi gyanúsat nem találtam. Nyu- Hol és merre lehet a babaasszony?
. i ó l  b eV zérn ém ll “  "  ° r0 ,f aSK0,,,ka « ■ * « : * * • -  ‘ eh4t vis“ a- A két kadét caak'az Találkoznak-e még az életben?

— Komolyan? _  akkor tanulnom kellene, "J " K e lT e m e ^ n lltü n ^ lg V ÍÍm ^  mellett hete- I f ™  8.0kal S,r' “ omorkodik Ulinnéa?ha|kan
de hol szprHZzek könyvet? kig. Kis pajtásom jól érezte magát. Mindig volt u  , Még az ,0г,а l3’ гаш^ а azt ketyegné halkan

Nekem van egy kicsi, hiányos szótáram, társaság. Akadtak komoly és érdekes dolgok is *Ho1 van • • •bo1 van . . .  Natasa ? « --------
neked adom, ha szerzel valami kis orosz könyvet. Nekem is kellemes volt igy a tábori élet Front- ---------------

к
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— Értesíti. A  Csáktornyái m. kir. ál), 
elemi népiskolába as 1915—16. tanévre be* 
iratkozott 268 fiú és 256 leány, akik közül 
56 vidékről való tanuló volt. A tanítás az 
iskolában sok vesződséggel járt, mert az 
elemi iskola épületét póttartalékkórbáznak 
használták ebben az évben is s igy az egyes 
osztályokat a város különféle helyiségeiben 
szétszórtan helyezték el. A tanítás évi ered
ménye azonban az értesítő jelenlése szerint 
kielégítő, ami a sok évi gyakorlattal bíró ta
nítók lelkiismeretes kötelességérzetének s fá
radságot nem ismerő ügybuzgalmának kö 
szöühelő. A tanulók közül 57 nem volt 
osztályozható kimaradás, elköltözés vagy be
tegség miatt. Felsőbb osztályba léphet 405 
tanuló. Az iskola tanítói, ifjúsági és ezépiro 
dalmi könyvtára 5408 kötetet magába fog
laló 2726 műből áll, mely kb. 9000 К ér
téket képvisel. 39 szegény tanulót különféle 
jótékony forrásokból a tél íolyamán felru
háztak. Az év végén ped g 180 К pénzju
talmat osztottak ki 20 tanuló között; 6 ta
nuló könyvjutalmat kapott. Az elemi iskola 
tantestülete 9 tagból áll. Az iskola igazga
tója Pólyák Mátyás.

— A  19 évesek bevonulása. A legutóbbi 
pótszemléu besorozottakat nem egyszerre 
hívják be. Egyelőre csak a 19 évesek be* 
hívási idejében állapodtak meg A 19 éve
seket a megállapodás szerint augusztus el
sejére hívják be.

—  Az élő sertés és sertéstermékek 
maximális ára. Zalavármegye alispánja, szak
férfiúk véleményének meghallgatása után, a 
rainisterium által az élő sertésekért követel
hető legmagasabb árt a következőkép álla
pította meg: 1. A 60 kg.-nál nehezebb, de 
legfeljebb 90 kg. súlyú sertésnek ára élő
súly kilogrammonkint 6 К 12 í. 2. Bármily 
súlyú sertés (60 kg.-tól feljebb) levágás cél
jából való vágósuly kg. ára 6 К 131/* f. A 
leolt sertéseknek egészben, vagy féldarabok
ban való adás vételére uézve a legmagasabb 
ára kg-onkint 6 К 80 t. A disznózsírnak, 
szalonnának, sertéshúsnak és sertéshúsból 
készült áruknak kiskereskedelmi forgalom
ban való eladási ára közvetlenül a fogyasztó 
részére, kilogrammonkint a következő össze
gekben állapíttatott meg: olvasztott disznó
zsír 9 80, háj és egyéb olvasztatflln disznó 
zsír 9 55, friss, nyers szalonna 9 —, elké
szített, sózott, füstölt, paprikás, főzött és e- 
gyéb csemege szalonna 9 69, töpörtyű pré- 
seletlen 4 15, sertéshús 7*—, máj 4 20, tüdő 
3 50, kocsonyahús 5 25, Bürke 3 85, vese 
és velő 5 60, füstölt karaj 1137, tüstölt la
pocka 1137, füstölt oldalas 10 50, sonka 
(pácolva és füstölve) nyersen 13 12, sonka 
főzve 15*75, húsos kolbász 9 62, májas kol
bász 6 12, füstölt húsos kolbász 12 25, kis 
pár virsli —*35, nagy pár virsli —*70, disz
nósajt 8 75, nyári szalámi 12 25 K.

—  A háború. Gyilkos harcok folynak 
mindenfelé, de döntő sikereket egyik fél 
sem aratott a múlt héten. Ránk nézve a 
legfontosabb harcok Bukovinában folynak. 
Az oroszok a Kárpátokon való áttörést erő
szakolják, de vitéz katonáink úgy Delatyn- 
nál, mint a Besztercze völgyében kemény 
ellenállást tanúsítanak. Prislop körül is erős 
a küzdelem. Az oroszoknak óriási vesztesé
geik vannak. Volhyniában Luck, Stochod, 
Bucsac birtokáért sok vér folyik mindkét 
részről. — A francia harcszinterén elképzel
hetetlen harcban állanak az ellenfelek. A 
Somme folyónál az angolok vesztesége

200000 emberre rúg. Az angol offenzivának 
semmi eredménye, eíőrebatolni nem tudnak. 
Legröbb v*rbe a Longueval birtokáért vivőit 
harcok kerülnek. Vcrduu körül pedig a né
metek ezalatt folyton előre nyomulnak. Leg
nagyobb sikert értek cl eközben akkor, ami 
kor Souville erődjét elvágták. — Legfénye
sebb sikert a múlt héten a törökök mutat
hattak fel, akik az olaszokat döntöleg meg
verték Tripolisb&n. Mizrata mellett vívták a 
törökök a csatát, mely az olaszok megfuta- 
modásával végződött. A törökök 200 olasz 
tisztet és 6000 főnyi legénységet fogtak el 
é9 24 ágyul ejtettek zsákn ányúl. A partvi
déken már egyetlen olasz sincs. — As o- 
lasz harctéren keményen védekeznek csa
pataink. Az orosz cfTenziva miatt deffenzi- 
vára szorítkoznak vitézeink.

—  A gabonanemtiek maximálása. A hi
vatalos lap kormányrendeletet közöl a búza, 
rozs, kétszeres, árpa, zab és köler-ért köve
telhető legmagasabb árak megállapításáról. 
A rendelet szerint a Duna jobb partján a 
búza ára jul. 16-tól d(c 15-ig 4150, dec. 
15-ike után 37 50 K. Rozs és kétszeres jul. 
16 tói dec. 15 ig 34 dec 15 ike után 31 К 
Árpa jul. 16 tói dec. 15 ig 33, dec. 15-ike 
után 30 K. Az árak 76 kg.-os búzára, 71 
kg.-os rozsra értendők. Az árpánál és zabnál 
a sulymennyiség nem jön tekintetbe. Ameny- 
nyiben a búza hektoliterjének fulya 76 kg.- 
nál nagyobb, 76—78 kor.-ig minden kg u- 
tán 20, további 3 kg. sulykülömbözetig; 81 
kg.-ig 15 fiiiérrei emelkedik. Ha a búza síi 
lya 76 kg.-nál kisebb, a megállapított leg
magasabb ár a hl. súlykülömbözelnek 1 — 1 
kg.-ja után 73 kg.-ig 20, azontúl 71 kg. ig, 
kg ként 30 fillérrel csökken. Ha a búza 2% 
több idegen keveréket tartalmaz, 100 kg.-ként 
30 fillért le kell vonni. Ha a rozs hektoli
terjének súlya 71 kg. nál nagyobb vagy ki
sebb, a megállapított legmagasabb ár a hí. 
súlykülömbözetnek 1 — 1 kg.-ja után, de leg- 
folebb 3 kg.* sulykülömbözetig 15 fillérrel 
emelkedik, illelőleg csökken. A köles legma
gasabb árát métermázeánként 40 К-ban ál
lapították meg. A meximált egységárak ma
gukban foglalják a rakodó állomáshoz való 
szállítás költségeit is, zsák nélkül, az átvétel 
helyén és készpénzfizetés mellett történt ela
dás esetére kell érteni. Aki magasabb árt 
követel vagy elfogad, kihágást kövei el és 
6 hónapig terjedhető elzárással és 2000 ko
ronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 
Nem büntethető az, aki a köveiéit árt a ren
delet ellenére megfizette, ha a kihágást a 
hatóságnál feljelenti. Az eljárás a közigazga
tási hatóságok hatáskörébe tartozik.

—  Csak a hadiözvegyek kapnak trafik
jogot. Amint illetékes helyről jelentik, Te- 
leszky János pénzügyminiszter egy konkrét 
esetből kifolyólag kimondotta, hogy a jövő
ben kizárólag elhalt katonák özvegyei kap
nak trafikjogot. Egyben a pénzügyminiszter 
utasítást fog kiadni, hogy vendéglők, kávé
házak a trafikot a hadiözvegyek trafikjában 
tartoznak beszerezni, ha ilyen van az illető 
helyen.

—  Az uj tíz koronások. A magyar- 
osztrák bank a jelenleg forgalomban lévő 
tizkoronás papírpénzt bevonja s e hó 24 én 
kezdi meg az uj tizkoronások kibocsátását. 
Az uj tiz koronásról a bank a következő 
leírást adja: A bankjegy 150 miliméterszé
les és 80 miliméter magas és egész terje
delmében vízjeles papíron készül. A nyomás 
szine kétféle, azonban az osztrák és magyar

olda^rajza és színe io teljesen elütő. A au j  
bankjegy tizenöt miliméterrel hosszabb a ré
ginél, de a magassága ugyanakkora. A ma
gyar oldal balsarkában áll a magyar szent 
korona kék szinnyomattal, a jobb sarokban 
ped g egy gyerekfö.

— A »Vasárnapi Újság« a háborús felvéte
leknek ismét pompás sorozatát közli a harctérre 
küldött munkatársaitól Balogh Rudolftól és Je lf j 
Gyulától, kik mellett as amatőrök is gazdagították
e szám illusztrációs tartalmát. Szövegrészt ben Ha
vas Alisz nagy feltűnést keltett uj regényének a 
»Szent Borbála képé«-nek és Walter Bicém »"Az 
elvesztett haza« cimü regénye fordításának folyta
tását közli. Benedek János hazafias költeménye a 
magyar tanítókról, Szőllősi Zeigmond tárcája, в a 
rendes heti rovatok: a háború napjai, Irodalom 
és művészet, Sakk játék, Halálozás stb. A »Vasár
napi Újság« előfizetési ára negyedévre Öt k o ro n a , 
»Világkróniká«-val együtt h a t  ko ro n a . (Buda
pest, IV., kér, Egyetem-utca 4 .)

— Fémtárgyak rekviráláaa. A honvé
delmi miniszter 11057. sz. műt. rendelete 
értelmében azok az iparüáők ős kereskedők, 
akik a korábban kiadott rendelet értelmében 
az abban felsorolt fémtárgyakból raktáron 
lévő készletük egyharmadrészét beszolgáltot- 
(ák, kötelesek megmaradt készletüknek ismét 
egyharmadát beszolgáltatni. Egyelőkben pedig 
általában, ha az igénybevétel alá a ő  mosó, 
gyümölcsbcfőző, takarmányfőző vagy egyéb 
üstök birtokosai azok pótlásáról nem gon
doskodtak volna, kérelmökre a pótlásról az 
átvételi bizottság gondoskodik. A beszolgál
tatás ily eaelben csak a pótlásra szolgáló 
árú beérkezése után fog elrendeltetni. Hasz
nálatlan üstökért csak térítés jár. A fémtár
gyak beszolgáltatására nézve Csáktornya.köz
ség elöljárósága közhírré teszi, hogy a lém
át vételi bizottság I. hó 25 én a Csáktornyái 
járásközeégére vonatkozóig megkezdi mű
ködését. Amiért is újból figyelmezteti Csák
tornya nagyközség lakosait, hogy beszolgál
tatni köteles fémtárgyaikat jogosítva vannak 
a fémátvételi bizottság működésének meg
kezdése előtt, a fémközpont részéről megbí
zott Rosenberg Rezső fémbeváltó helybeli 
vaskereskedőnél megvételre felajánlani. Bő
vebb útbaigazítás az elöljáróságnál nyerhető.

— A NÖ feminista folyóirat legújabb száma 
kölcsönösen a neveléssel foglalkozó körök érdek
lődésére számíthat A polgári iskolai reformról a 
loányneveléssel kapcsolatosan éidekes fejtegetés 
jelent meg a lapban. HACKER BORISRA: »há
ború és iskola« dinen követel iskolareformokat. 
SZEGVARI SANDORNÉ az ifjaság véd e lm isérő l 
írt. OVIDAMOSON svéd író egy feledésbe ment 
békekongresszusra hívja fel a figyelmet. Cikkében 
Hugó Victor пару francia írónak szerepléséről van 
szó. SZENDE PÁL cikke n legértékesebb munkák 
egyike; széles látókörű fejtegetései mellett, szám
szerű adatokkal bizonyítja be, hogy a dolgozó nő, 
a vagyonnal rendelkező 03 a vagyontalan nő is 
milyen egyforma mértékben veszi ki részét az or
szág terheinek viseléséből, anélkül, hogy egyforma 
elbánásban részesülne. A magas színvonalú lap 
júliusi száma valóban a legnagyobb érdeklődésre 
tarthat igényt. Előfizetési ára fél évre 2 50 kor. 
Mutatványszámot készséggel küld a lap kisnfÖhi- 
vatala: Budapest, V., Mária Valéria u. 12.

—  Ki akar posta ét távirdamllszerész
lenni? A posta és távírda műszaki főfelü
gyelőség javító műhelyeihez (Budapest IX. 
Gyáli ut 20) f. é. szeptember hó folyamán 
10 bentlakó és 10 kintlakó tanoncz vétetik 
fel, kik posta és távírda műszerészekké fog
nak kiképeztetni. A kérvények jutius hó
25-ig nyújtandók be. Tanoncul csak az ve
hető fel, ki a közép, vagy polgári iskolának 
legalább négy osztályát sikerrel elvégezte éa 
16 évét még nem töltötte be.



Ruse tira iu  iz Bukowine.
Svaki den nasi növi napredki vu Bukovini i pri Galiciji. - Nemec si je 
velike pod vodom plivajuce morske ladje zazidal. - Nőve porcije za ve- 
like trgovce i za druge bogatasp. - Veliki talijanski zgubicek. - Grcki 
kralj vu velikom pogibelju. - Zerece bitke od Lucka na zapad. - К aj 

su steli rusi ? - Nemske pozicije pod zemljum.

Ыstojimo na tojnom poljn?
(И. j . )  Rusi bi radi nazaj dobili one 

zemlje, kője smo mi i nemei od njih vre 
tani odzeli. Zbog toga su poCeü veliku na- 
valu proli nadimi potvrdjenimi dekungi. Как 
smo vre javili, pri Bukovini i dalje gori pri 
Galiciji su s lak velikom silóm i jakostjom 
vdrli na nas, da smo morali vu slo kilo- 
melrov duáini popusfiti i nade dekunge os- 
taviti. Pri dekungíh smo malo vojnikov imeli 
proti rusu, tak je spametneáe bilo, da su 
nádi generali nade Cete nazaj potegnuli.

Rua se je jako veselil, gda je videl, da 
mu mi nazaj damo nekoje zemlje vu Bu
kovini i vu Galiciji.

Vu svojimi novinami je veliku larmu 
napravil i zlagal se, da je od nas vide, как 
200 jezer vojnikov odzel. A vezda se je 
dokazalo, da svega skupa nésmo tuliko voj 
nikov imeli vu nadih dekungih pri Gali
ciji i pri Bukovini, kuliko on véli, da je 
polovil.

Rus se nije dugó veselil, ar smo vu 
prvim tijednu Julija meseca mi i nemei 
hitro tuliko vojnikov poslali vu Galiciju i 
Bukovinu, da smo mogli ruse nazaj pretis- 
nuti i do vezda smo vre vide, как polovicu 
od nas nazaj zete ruske zemlje opet osvo- 
jili. Vu tem poslu smo rusu takve vudarce 
dale, da je vezda opet slab.

Rusi su 27 ga juniuda vu dvema més- 
tih hleli prek karpatskih planinah vu Mag- 
jarsku. Jeden put rad Ы bil iz Kumpoliua 
Cez planinah vu Dornavatru, drugi put rad 
bi 4>il iz Seletioa poljeg Moldova poloka vu 
Kirlibabu dojli.

NadzapovedniCtvo nadih Seregov je vid- 
lo, kaj hoőe rus, pak je 6 ga juliuda doCe- 
kalo neprijatelja pri Kirlibabi i ovdi ga kr- 
vavo nadvladalo. Nadi drugi deregi su pak 
pri Jakobiuju, Pozorittu i pri Zadovu doCe- 
kali ruse i ovdi jih naharili tak, da je naj- 
vekdi dől izmed ujih med planinami svoju 
amrt nadel. Nadi i nam ua pomod dodli 
nemtki deregi vezda nedaju, da bi rus svoje 
Serege opet skup spravil, nego je tiraju vun 
iz Bukoviue.

Rua se vezda grozi, da bude vu dm-

gh  méstih, gde su петЗке fete, veltke 
navale poCel. Ali se niti nemei nebojiju 
njega.

Hvalja budi Bogu, opet je laborska sre- 
őa s nami i kaj su maio od nas rusi od- 
zeli vu Bukovini i vu GUiciji v zadnjih 
dnevih junija, vre davaju nazaj, ar nas je 
s nemSkimi deregi dosta, da jib prevladati 
moremo.

Nemec je opet pokazal, dajespam eten 
narod. Kak nam je poznato, englez je botéi 
nemdku trgovinu s Amerikom, pak s dru 
gimi orsagi prepréCiti i vunidtiti i svojimi 
morskimi ladjami je pazil, da Nemdka iz 
Amerike nikakvu robu nedobi, pak niti vu 
Ameriku poslati nemre.

Nemei nikomu nikaj nésu rekli, nego 
su pred jednom letu tajno takve velike lad
je poCeli zidati, kője budu pod morjom pli- 
vale. Gda su te velike ladje gotove bile, 
naklali su jih s kajkakvom robom, pak jih 
tiho na put pustili pod vodom. NiSCe neje 
znal od toga izvun vlade i izvun velikih 
trgovcov. Gda su ladja vre daleko na morju 
bile, onda su se ober vode pustile, pak pli- 
vale prama Ameriki. Ako su nemdki mór- 
nari, koji su te ladje vodili, gdé na morju 
druge ladje vidli, ili ako su vihri bili, onda 
su se opet pustile pod vodu, pak ovak sreőno 
dospeli vu Ameriku. Deset dni su te ladje 
trebale, dók su vu Ameriku doőle. Polovicu 
puta su pod vodom, polovicu pak ober 
vode plivale. Vezda su si vu Ameriki robu 
nakladali, pak se voziju nazad vu Nemdku 
8 amerikanskom robom.

To se zna, da su englezi, pak francuzi 
stradno srditi, da su jih nemei svojom pa- 
metjom prevladjli, pak se groziju, da budu 
te nemdke trgovaCke ladje vuniötili. Ali proti 
tomu i Amerika proteőtira, ar i on treba 
takvo robu, koju on néma, na priliku farbe 
i drugo svaöesa. Pak ako Ы francuz, pak 
englez hotel kaj napraviti proti ovim lad
jam, nemre nikaj, ar se one vtoneju pod 
vodu, tam pak jih oemreju nikakve nepri- 
jateljske ladje najti. Göli svét se Cudí na 
znan9tvu nemdkoga naroda, s kojom je opet 
nekpj takvoga iznadel, kaj bude célomu 
CloveCanstvu, gda budu opet mirna vremena, 
na neizmerno veliki hasén, ar budu svi na-

rodi od vezda takve ladje zidale, kojim 
morski vihri nikaj nebudu Skoditi rnogli. 
Gda bude se morje burkalo, onda budu se 
le ladje pod morje pustile, pak dalje pli
vale vu tihoj vodi, gde néma vilira. Do vezda 
su male pedvodne morske ladje se takaj 
skriti mogle ru vodi, ali öve su neprija- 
teljske velike vojniőke ladje podvrtale svo
jimi kugljami. Vezda je nemdka znanost 
iznaSla, da se i takve pod vodom plivajuce 
velike ladje moreju zidati, kője budu Clo- 
veCanstvu na veliki hasén.

Kaj pak, ako si je nemec vnogo takvih 
ladjah zazidal za to, da svoje vojnike pod 
vodom vu Englezku podle, koja zemlja je 
8 morjom obkoljena?! Kaj bu onda? Tője 
zrok, da je englez srdit i da se po glavi 
Code?!

Vu Taljanskoj néma nikaj novoga, ar 
to, da su taljani svaki den biti nije nikakva 
novost. Nádi vojniki tvrdo dr2iju vu svojih 
rukah one zemlje, kője su od taljana vu 
mesecu majudu i juniudu odzeli.

Vu Budimpeäti su nádi ablegati vu prod- 
lim tijednu spravidle dréali, vu kojem su 
dokonCali, da budu oni veliki trgovei, koji 
su iz taborskih trgovinah millione i milli- 
one si zasluéili, budu iz ovib millionth 
morali i orsagu nekaj dati pufem nőve 
porcije. Povekdala bude se takaj céna dtemp- 
linov, áganice i t. d. drug h dohodkov. Bo- 
gatadi, pak veliki trgovei naj samo daju 
nekaj i orsagu,*koj jih brani od neprijatelja. 
To je praviCno. Od siromaka niti- na dalje 
nebude orsag vide porcije poírebuval, kaj je 
do vezda plaCal. I to je praviénd!

Kak je  Blücher svoju pipu zgubil.
Najprije moram povedati, tko je bil taj 

gospodin Blücher.
Anda Blücher je bil pruski general naj- 

viője soIdaCke Casti, iliti mardal. To je bil 
junak u boju od riedkosti, koj nije nikada 
za evog íivota iz bitke retriral tak, da se 
je u obCe govorilo, da neprijatelj neznajeli 
Blücher ima hrbta i ledja, jer ih nije ni
kada videl, a njega samoga su njegovi sol- 
dati nazvali »general Vorwärts« iliti po hr-
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vatski »general na pred« Blücher je  bil öz- 
biljan ali dobroga srdca gospodin, koj je 
evője soldate svojom diecom nazival, как u 
evője dóba pri nas pokojni mardal gro/ 
Radelsky, pák je stoga bil tak med eoldati 
как od ciele Pruske i izvan granicah viso 
ко Slovani i obljubljeni gospodin.

I gróf Plessen na Ivenaku u Meklen- 
bur2koj bil je njegov véli ki stovateij; pák 
ga je jednoC pozval к sebi oa evője imanje. 
Biűcheru je bilo odredjeno, da u Teterovu, 
u niekoj oáteriji, gde &u bile za njega sobe 
priredjene, odaedne, a onde óe ga koCija 
grofova Cekat», kojom Ce se na grofovo 
imanje na Ivenak üdvesti.

To je bilo eve tak liepo po grofu PJeS- 
senu uredjeno, a TeterovCani pák su to saz- 
nali, poáto i ónak nije bila nikakova tajna. 
Pak kako je Biűcheru bilo sve, malo i ve- 
iiko sklono i sve ga je átovalo, na to rekuC 
obo2avalo, to sn dobri TeterovCani hoteli 
tomu svojemu obljubljenomu staromu gos- 
podinu pri dolazku nekakovu sveCanost pri- 
rediti, pozvali sve stanovniCtvo, da im se 
pridru2i, Skolska dieca da stanu u Spaür, 
odliCnici da dr2e govore, a narod da kriCi 
»Vivat!« I tako da proslave Cim sveCanije 
kne2ev dolazak — Blűchner je bil knez 
(Fürst«). Cieli Teterov je bil na nogah! A 
kad je táj znameniti dán doSel, hitili su se 
prvaci varasa u svoje sveCane frakove, va- 
raSki plebanuS u allasnu reverendu, a isti 
zvonar je na se hitil Crlenoga kepenjCeka, 
u kojem obuCeni u cirkvi к oltaru dvori. 
Vatrogasci i strielci su oblekli uniforme, 
strielci oboruáani puskami iz starih vrie 
men, kője su so prije spru2ile, nego je bilo 
vrieme, hvala Bogu bez nesreCe ktomu su 
se mlade dievojke oblekle u bielinu vienci 
na glavi, как da dojdu iz BistrJce domov, 
Skolska dieca u sveteSnjoj opravi i t. d. —

Ali tko pák se je najbolje svietil, to je 
bil policajni slu2benik. Niegov modri Waf- 
fenrock sa crvenim golerom bil je gizdavo 
cvietjem nakinCen, iz svaké gumbovne luk- 
njice je kakov cvietek van luka l; dapaCe 
iz dugih C;2menik sarah je iz svaké po je- 
dan snopiC cvietja van StrCal tojest za* 
teknjen bil. Pred svojom kuCom iliti oste- 
rijom, u kojoj Ce knez B!űcher odsiesti, je 
stal oSterijaS, te se je zgledaval gore dole, 
za da mu vrieme projde u naCekivanju.

Ali 2alibo2e, u tóm hvale vriednom 
pripravljanju za Cim s iajniji doCek vele 
zislu2noga mu2a se je, как navadno svuda, 
gde svi na jedan krat govore, malo nespo- 
razumljenje dogodilo, — táj sjajni doCek i 
pozdrav bil je odredjeni za jedno uru kas- 
nije, jer tak su izraCunali, kada le  marsai 
u Teterov prispieti. Anda nije nikomu u oCi 
padalo, da je jednu ura prije, koCija stala 
pred oSterijom, u kojoj Ce Blűcher odsesti, 
cm ih je vise doSlo iz b!i2nje okolice, da 
junaka i njemu upriliCenu paradu vide. U 
toj koCiji je sedel jedan star», civilno öble- 
Ceni, bielimi lasmi i mu3taCi. ObleCen je bil 
u jednostavni smedji kaput, na glavi je imái 
istotakovu smedju suknenu kapu, а к tomu 
je baS ugodnom zadovoljnostju kadil iz 
Pipe.

Viemomu policajnomu slugi, kad je to 
epazil, su se priCeli Iasi u vis zdigati od 
prevelikog zaCudjenja, как je2u budli, kad 
se в lisicom sretne, jer se mora znati, da 
je u ono vrieme bilo u Teterovu puSenje 
na ulici prepovedano. Bilo je oCito, da ov 
stari, u kcCiji is pipe puSeői gospodin mora

stranjski biti, poSto za tu prepovied nije 
anal. Kakti jastreb na svoj plien, xruSi se 
policajni sluga na njega te mu oduzme is 
ustah pipa kriknuvSi:

»Sim 8 pipom!«
Blűcher, jer on sam je táj atari puSeCi 

gospodin bil, prédái je  smieSeCi se pipu po 
licajnomu slugi a pri tóm mu je bilo bafi 
drago, da ga ovde nitko nepozua. Policaj 
jako je sa konfisciranom pipom slavodobit- 
no otiSel dalje.

Ali joS je gorje doSlo. Kad je B!űcher 
u oSteriji hotel u 3Voje sobe zajti, zaprieCil 
mu je ogorCeni оäterijaä to rieCmi, da su 
te sobe priredjene za drugoga gospodina, a 
ne za njega, on se neka tamo na kraju 
hodnika a jednoj maloj sobi neka nastani, 
ako hoCe, ako pák neCe, more slobodno i 
dalje. oditi.

То рак je Biűcheru bilo ipák malo 
odviSe. Posve na kratko зе obrne na Ples- 
senovoga kuCiSa, koj je po njega u Teterov 
doSel, i koj je tarn okolo postajal te gledal 
dolazeCe i odla?eCe, a póznál ga je po Cr- 
lenom kaputu i visokim skrljakom s ко- 
kardom, ili barem si je misül, da bade to 
valjda grofa Plessena kuCiS.

»Jeli si ti iz Ivenaka?« — zjpita ga 
Biűcher.

»Jesam !« — odgovori ov.
»Ja sam Biűcher, hitro slo2i kola i 

konje te g’edaj da 6m  prije od ovud oti* 
demo, ovde mi se Cini, da su svi ponoreli!«

Morete si misliti kakova Markova se- 
nja je (SterjaSa spopala kad je to Cul. On 
je odmah svojoj gospodji naredil, da liepi- 
mi rieCmi i molbami *2adr2i, marSala dok 
je on к purgarmajstru odbie2al. 1 izbilja, 
na skoro su se tu sakupili — pnrgarmajs- 
tor, varaSki tanácsosi strielci kompanija, 
sveCenici, Skolska dieca, poCastne dievojke 
u bielini, vienci na glavah, gradjanstvo i 
narod. Naprvo je isla u gali obleCena gospa 
purgarmajstorica, te je nosila na svilnem 
vanjkuäu pipu na kratkom kan én.

Dubokim naklonom i ргозеС m pogle- 
dom ponudila je taj instrument za kaditi, 
njegovomu bivSemu vlastniku natrag, doCim 
se je gradski naCelnik prired 1 na zamaSni 
govor, koj je dokonCal tim, da bi junak 
izvolil »zmo2no uzviSenu pipu« opet u svoj 
posied preuzeti, a varaSu milostivo odpios* 
titi. Pravi i jedini grieSnik u toj stvari bi 
ipak bil jedini policaj, prrko kojega neka 
knez evoju srditost i odsudu izrrCi izvoli. 
I u tom veC su ga pred kneza marSala do 
peljali, na hrbet svezanimi rukami i povrh 
toga joS mu je po Irbuhu dole vu2e viselő, 
kője je imái okolo vrata svezano, kaj je 
znamenuvalo, da je za svoj grieh galge zas- 
Iu2il. Siromak je drhtal na cielom tielu, a 
koliena su mu se holela u zgibi sklenuti, 
как 2epni no2 kad se zatvori. Okolo njega 
su se natiskavali: njegova 2ena i njegove 
sedmero diece, koji 9U plaCnéi straSnu zag- 
luSnu viku delali. То straSno jedikovanje 
marsai ved nije bil mognCi posIuSati.

»Ja sam pudil. Taj Coviek ima pravo. 
On je svoju du2no9t podpuno vrSil!« — 
véli i pru2i mu jedan dukat kakti batrivost 
za pretrpljeni strah. Kad pák je onda gos
podin polgármester hotel opet govora dr2a- 
ti, pretrgel mu je rieCi marsai, zagrli gospu 
polgarmeétercu, koja je joS uviek vanjkuSa 
sa pipom dr2a!a, te joj nekoliko Cvrstih 
kutcov pritisne na usta, a onda hitro skoCi

u kociju i kooji zagrabe, da je ispod kopi- 
tah iskrinje letelő.

Tetrovci sa anda si slobodno koofiaci- 
ranu pipa zadrlali, te sa ju na jednom po- 
Castncm miestu sahranili — о cirkvi.

Em. Kolliy.

______________________________ broj. 30.

Eipi iz Bukovine.
Rusi vu Bukovino velike kojeninski 

Cete su poslali, kője vnogo menjSih Stukov 
imajd sobom. Kozaki svikam sobom pelaju 
öve Stuke, kője je jako fhtno moCi nasta- 
viti i ako se gde bitka zapoCne, odmah то* 
reju strétati iz njih. OrijaSkim kozaCkih Ce- 
tam je to cilj, da naSim nedaju mire, i da 
poleg toga nebi se mogli namestiti. Stém 
hoCeju peSiCkim pomagati, da skim le2eSi 
posel bi imali peS'Cki kad je do sligneju.

Как v o ju je  k o zák . Opet su se znova 
poCele veC poznate bitke. Kozaki bi svigdi 
s orijaSkami Cetami hitro Steli vu naSejarke 
vdrti i ravno poleg toga vnogi i vnogi po
leg svoje nepazlivosti tam oatavi zube. Naj 
vide jih je opet iz Don okolice, koji za vo- 
juvati su né naj izverstnedi, ueg stém bolje 
se razmiju, как treba robiti. Pred husari 
niti vezda neCeju postát! Pri hzvera céloga 
kozaCkoga regimenta su husari dőli scépalr. 
Kad husare spaziju, naj rajéi bi vuSli, ba
rem jih ga vnogo viSe, как naSih husarov.

Bruszilov serege oprema. Moramo 
prepoznati, da Bruszilov dobro je prepravil 
ovu offenzivu. To je moCi videti iz toga 
kafcvo opremu imaju ruski vojniki i как 
délaju ruski Stuki. Najmre pák sad izverst- 
ne 2mehke Stuke imaju i to dvaput tuliko, 
как su predi imali. Japanci i amerikanCani 
dobro su nadelili ruse s oru2jem i s 
municijum. Kak se vidi pod vodjom Bru- 
szila generals puno veksi i lepSi je red, 
эато  kozákom nemoreju zapovedati, ovi i 
vezda robiju, koleju i vnniátiju sve, bilo 
blagu ruthéna, romana ili magjara.

Ruski p lag a tlln i. Как su rusi vu 
Csernovic nlazili, prvo delo jim je to bilo, 
da na plagatlinah opominaju stanovnike, 
kakve sve du2nosti imája i da mirni то - 
raju ostati. ObeCali su, da nikomu niksj ne- 
budo zeli i da nikoga nebudo bantuvali. 
JoS su né bili svi plagatlini vun prebiti, 
veC su doSli kozaki, koj su svikam nater 
vdrli i kaj je samo bilo moCi odnesti, sve 
su odnesli.

Psi vod iju  ko zák é . Vu ovi offenzivi 
opet su rusi na hiljada i hiljada naroda 
alduvali. NajnoveSa beStijalnica je to, da 
kozaki 8 velikami psi hodiju iskst naSe.

PosvedoCeno je, da svaka kozaCka sot- 
nja céli Coport takvih psuv ima i как zgu- 
biju iz pred oCih neprijatelja, odmah pustiju 
рве i za njimi jaSeju. Öve beStije svakoga 
zgrizeju skim se gde zideju. Jednoga mag- 
jarskoga oberlejtinanta tak su zgrizli psi, 
da je sad na smrtni postelji.

Nevolja med stanovniki. RuskeCe- 
te sad ravno tam stojiju, odkud sa 1915 
leta januara meseca kervavo zbite bile i 
odkud su poCele iz Bukovine vun retiré- 
rati. Imamo nadu, da niti vezda nebudo 
dugó vu Bakovini kraljavaü rusi, na flet- 
пота budemo oslobodili stanovnike od rus- 
kih beStijalcov. Rusi svako selo vuágeju is 
kője vun moraju oditi i poleg toga velika 
nevola postane med siroroaSkim narodu.

Bukovinák! Kárpáti. Vu Dornavat/i 
sad je ravno takvo 2ivlenje, как je vu Cser-
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bovícu bilo, kad je okolo varasa boj trajat. 
Sém ae takodjer Cujeju ötaki i puSke. Na- 
rod je sa to ttak miren i sa uia ae vu naSe 
viteftvo i vn — Kárpáté. Vu Bukovini au 
Kárpáti 1800 metrov viaoki. Ako ovdi ho- 
Ceju -ruai prök vdrti i zadobiti MeStikaneati 
klanjec, célé garmade mrtvih ruaov bude 
na lice mesta. ReCemo, da itak moguCe jim 
bude prék klanjca dojti, atopram onda naj- 
deju veliko zapreku pred sobom. То рак 
au Magúra zvani bregi, koji zapreju put 
proli Magjarekoj. Ruai eve to dobro znaju 
i ravno ebog toga radi bi obkoliii brege. Pri 
Izvoru i Kirlibaba trajuCem bitkam to je bil 
eil}, da po akritih putah dojdeju prék Mes- 
tika klanjca i za hrbtom se navaliju na 
Dornavatru.

Robiju kozaki. Pokehdob rusi né su 
mogli po ovih skritih putah svoj cilj pos 
tiCi, kozaki su dobiii mali poCinek i poCeli 
au svoje glavne posle zverSavati, tojest ro- 
biti. Zastaviju putnike i eve jim zemeju, kaj 
prisebi imaju. Jeden tergovec samo tak je 
mogel putnicu dobiti od ruskoga oficira, da 
je pol peneze mu dal, koje je prisebi imel. 
Ali na putu ilak su ga dvaput zastavili ko
zaki i obedvaput je moral s velikom svo- 
tum odkupiti sc. Kozaki jednostavno beöti- 
ialno se sponaSnju prama stanovnikom. 
Divjo su se sponaSili vu Valeputna obCini, 
barem su tarn svi stanovniki romani.

Rusko kraluvanje vu Csernovicu. 
Glas je doSel iz Csernovica, da su tarn eve 
Cinovnike pop sali i dali su jim na glas, da 
naj pripravni budejti vu Sziberiju ili. Prve 
dane je mir bil vu varaSu, ali как su se 
rusi nastanili, veC niSCi néma mira pred 
ruskami policajj. Stanovniki dan i noC su 
ekriti po hi2ah. Vulice su prazne i mrtve, 
svun ruekih soldatov, néje videti 2ivoga Clo- 
veka n:gdi. Svaki dan vizitéraju stanovnike 
i vnoge su veC zatvorili, za koje neznamo, 
kaj se bude s njimi pripetilo.

Letina vu Bukovini. Rusi jako pa- 
ziju na 2etvu. Letina je izverstna bila.Svrho 
toga od Pruth vode na sever milujeju rusi 
célo okolicu, koju sad opet ju budeju ob 
delali. Od Csernovica na poldan stojeCom 
okoiicom se nikaj ne briniju i sve vunisti- 
ju, kaj je samo moCi.

Kozaki I vure. Síd opet prepovédaju 
svakojaCke novosti od kozakov, ravno tak, 
как od poCetka bója. JoS je vnogo takvih 
medjimi, koji svakojaCke vure nabiraju. S 
vim begupeorn koje su rusi joS zastigü vu 
Csernovicu ili na okolic*, zeli su vure. Ali 
za to su né jako prebirali si, koj néje imel 
vuru, zeli su mo kaputa, ambrelo ili tafiku, 
tojest sve, kaj su pre Sterim naäli.

Dobrodu§n! tolvaj. Je su i takvi 
kozäki, koje poSluvati treba. Pred jednoga 
zemeljskoga gospoha doleteli su deset koza
kov. Kola su po3tala i zaCnje se zapoved 
»Gengi« (peneze) Gospon je zaflite imel pe
neze i samo Cetiri korune je imel vu 2epu, 
koje je taki prék dal zapovedniko. »Hleba 
majleS?« (kruha imaS?) zapita opet. Kad je 
begunec odgovoril, da néma, del mu je na- 
zat jedno kuruno, da naj si kupi kruha i 
stém su dale od jabali.

Zakaj v u iiz e ju  ru s i ?  Zanemito je 
povédal jeden kozaéki oficir na pitanje, za
kaj vu2i2eju negda bez svakoga zroka. Nap- 
rimer zakaj su vu2gali jedno flumu i sva 
getova drva. Oficir je mirno odgovoril : 
•Skim vise vunisiimo privas. stém vekSoga 
kvara budo morali nasi platiti i stém mine

nádi gospodi volja, da opet bója poCneju 
tirati proti vem «

Vu Csernovic ide car. Vu glavnira 
varaöu Bukovine jako se pripravlaju, da 
akim veköom paradum primeju gori cara. 
Bil je veC takov glas, da car je veC poho- 
dil Csernovica, ali to néje istina. Ovaj glas 
je iz Romanije doSel. Vidli su deset auto- 
mobilov, na kojih je vise oficirov, tojest ge- 
nerfclov doSlo vu glavni varas i poleg toga 
su mislili, da i car je med jimi. Joö néje 
znali koji dan bude car vu glavni varaS 
doöel.

Tukvo 2ivlenje je sad vu Bukovini, od 
kojega nas Bog odslobodi.

SVAKOJAÖKE NOVOSTI.
— Ruske cete na romanskl gra-

n ic i. Vu bessarabiji opet se jako gibleju 
rusi. Rusbomu soldaCkomu zapovedniCtvo 
cilj je to, da skim vekSe i friSkeSe Cete 
poSle vu Bukovina, к tomu рак, da za öve 
Cete dosta slroSka prebavi. Vu Izmailu vno
go Iadjih su naklali zrnjom, koje vu Buko* 
vinu budo spravili. Ladje vu Réni budo 
iSle, odonud pak po Zeljeznicah budo dalje 
spra vili terha. Vu Réni vnogo Cefah je doS
lo, koje su cdmah na front poslaü. 1918 ga 
lela regrule juliuSa 14? ga su nuter pozvali. 
Sad su poCeli vu Ruskim i dijaké asenti- 
rati, koji su do vezda oslobodjeni bili od 
toga. Prék Kilia Calorne vnogo begunca je 
doSlo vu Romaniju iz Rusije.

—■ Veliki talijanski zgubicek. Re- 
pington brigadéroS p:Se od ostrak-magjarske 
offensive i tak veli, da naSi oiTenzivi samo 
to je bil cilj, da zastavi talijansko priprav- 
leno oiienzivo pri Isonzo vodi. Izbilja to su 
nasi post gli. Kad pak su naSi vodji vidli, 
da se gene talijenska ofTenz»va, odmah su 
na krajSu liniju se potegli, koja je izvan* 
redno moöna. To néje reliréranje bilo, neg 
jakc spamelno i napré zraCunano delo, za 
koje su talijani niti nő znali.

Talijanske novine same piSeju, da zad- 
nje dane talijanski Sereg izvanredno veliki 
zgubiCek je imel Vu gornji talijanski zemlji 
svi Spitali su puni, teSko plezérane pak ti- 
jam vu ju2no Talijansko voziju. Svi vlaki 
i ladje zadnje dane samo plezérce su 
vozile.

Tabjani podjednoma se bolje boriju 
proti naSim med C ma Died i Monte Rosta. 
Svaki dan se navaliju na naSe pozieije, ali 
do vezda joS su né mogli liniju predréti. 
Pokehdob pak od Asiago i Arsiero zvanoga 
mesta liniju su naSi dalje na sever potegli, 
morali su Азза-АзИсо lakta sprazniti. Na 
ovim fronto vno2ina talijanske munlcijc za 
vremena su vu segurSCinu spravili.

NaSi sve pozieije der2 ju vu koje su 
se onda spravili, kad je odredjeno bilo, da 
fronta na krajSe moraju spravili. NaS Sereg 
joS i denes na talijanski zemlji stoji i sve 
festunge i tvrdovine mofino vu rukah ima, 
koji su na ovi liniji.

— Gréki kralj vu velikom pogi- 
belju. Kaj sve déla antant vu GrCkim i 
как bi se rád réSil Konstantin kralja, to 
néje za premisliti. GrCki kralj vu tatoi zva
ni Sumi ima lépoga kaStelja vu kojem po 
leti stanuje. Sad je opet vu ovim kaStelju 
bil 8 célom hmilijom i svojim dvorom. Mi- 
nuCi tijeden jedno noC antant sve okolo célo 
Sumu je dal vuigali, da kralj i njegva fa- 
milija tarn zgori. Plamen se je tak hitro

rezSiril po öumi i tak hitro je doöel do 
kaStelja, da je kralj s svojim obiteljom samo 
e velikom teökoCum mogel iz бите vun 
dojti. Kralju se vu viSe mestah oprava vul- 
gala, ali itak su ga njegvi obranili. Od kra- 
Ijevskih Cinovnikov petdesetdevet su zgorel» 
i prék dvésto jih je plezérano bilo. Sim a 
joö i vezda gori i ogenj se prebli2ava Athén 
glavnomu varaSu. Vu velikim dimo kralj je 
omedlel i samo fak su ga mogli iz goreCe 
Sume vun spravili, da su ravno pri rukah 
imali jednoga automobile. Vu Athenu na 
hiljada i hiljada naroda je po vulicah ra- 
dosfno slavilo kralja i kraljtcu.

Так délaju antantisti vu GrCkim. Sve 
pak se to nebi dogadjalu vu GrCkim, ako 
naSe i bulgarske Serege pustiju prék grani- 
ce, kad su 1915 leta pri Vardar vodi zbili 
francuze i engleze. Ali grCki kralj nas je 
zastavil vu to ime, da njegov orssg je ne
utralen. Zahvala mu je sad to, da su mo 
na glavu vu2gali kaStelja. Rés ima vu tem 
poslu englezki kralj, ruski car, talijanski 
k ra lj.i da bude cöla kompanija skup, rés 
ima i francuzki predsednik. Za srbskoga i 
montenegrovski ga pak se je né vrédno s 
pomenuti. Evo, kaj je svétni boj zrokuval: 
kraljevske krvoloko.

— Zerece bitke od Lucka na za- 
pad. VeC viSc danov velika bitka traja od 
Lucka na zapad Neprijatelj s or jaSkim Se- 
regom vdira, da nam fronta predere. Rusi 
veliki zgubicek imaju, ali cilja né su mogli 
posliCi. Kaledin generala Sereg pri Stry do 
Stochoda stisnnl je nazat naSega Serega, ali 
ovdi smo postali. Sad su rusi od Lucka na 
poldan poCeli strahovitno bitku bez nikakve 
sreCe. Linsiogen general zadr2al je ruse i 
viSeput jih je nazat zbil, nazadnje pak je 
skrívince céloga Serega vu moCne pozieije 
za L?pa vodu polegol.

Pred Luckom nazat smo morali pus- 
tili rusom jeden falaCek zemlje, koju su 
naSi od rueov odzeli. Na mesto toga pak 
smo sad vu takvi pozieiji, iz koje nas ne- 
more rus э nikakvom jakostjom vun ge- 
nuti. Vu jablorifcai klanjeu gde strahovitno 
moCne tvrdvine imamo, na jézero mrtvih 
rusov. Ie2i.

KAJ JE NOVOGA?
Pésma od mladih regrutov.

Ja  sem takaj junak v osemnajstom Ijetu, 
Moral bnm oditi po Sirokim svétu.

Cvele su mi cvele fiolice bélé,
S Bogom mi oslante grliőice mile.

Moram ja  oditi na to bojno polje,
S Bogom mi ostani rodno mesto moje.

Zadnjiput si zdehnem, zmislim se na Boga. 
Ah dragi Bog daj nam br2e mira tvoga!

Jezu§ i Marija z visoke Visine,
Oglej se ti doli na tve tu2ne sine.

Moral budem tu2en nutri rukovati,
Od te draga moja lépő se zpriCati.

Sétál sem se draga kre tvojega dvora,
Ne si Stela Cuti mojega govora.

»Stela golub, §tela, ali ne sem smela,
Stela golub, Stela, ali ne sem smela!«

Ne je meni volja niti véé 2iveti,
Ar nemorem s tobum rééku zgovoriti.

Idi listek, idi po Sirokim svétu,
Najdi meni para vu najlepSem meslu.



Oj ti emrt nemila, kaj si vuőinila?!
Bolje bi me bila maloga vmoríla.

Őame, lépi vrti, travica zelena,
S Bogom mi ostani moja domovina!

Tugujuée pésme pévali mi bumo,
Л1 za svoga doma harcuvali bumo!

Bocskaihegy. S p re jc  L ászló .
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— O dlikovan je . Magdalenics Jánoéa 
is Dezsérlaka, koj na ruakora poiju vojuje 
od poCetka bója, odlikuvali au srebernom 
medalijom. Magdalenics János je medaliju 
zü hrabro ponaáenje dobil.

— Kaj s u  á té li ru s i. Zanemito piáé 
Morath major od bojnoga polo iaja:

— Centralnih orsagov fronta — piáé 
Morath — na ishodu né su mogli rusi ge- 
nuti. Ruski offmzivi cilj je bil, da nam 
ovoga fronta dalko nazat poáikneju. S véli- 
kom moéjom trsili su se, da takvo zaglozdu 
zabijeju vu naá front, da nebudemo mogli 
med Seregi nikakov s&vez imeti.

Svrho toga su ételi prevzeli Kovela, 
Pinszka i Lemberga. Prék Karpatov vu Mag- 
jarsku su Steli vdrti, da ishodnu stran or- 
saga svojemi Cordami obstereju. Romaniju 
Cisto su ételi od nas odtréi i tak pod svoj 
jarem stisnuti. fíindenburga presiliti su ételi, 
da se nazat potegne i sami ostaneju na Is- 
hodnim morju vladari. Viáe tijednov su to 
probali, ali né su mogli ío postiéi. Vu ovi 
offenzivi pol milljun ljudstva su zgubili rusi 
i ako dodenemo к tomu, da od poéetka 
bója ru9Í su Sest miüjunov vojnika zgubili, 
moremo poleg toga reéti, da rus véé nigdar 
nebude tak moéen, da bi mogel svoj ellj 
zveréiti.

— N ém áké p o z ic ije  pod zem lju m .
Englezi svrho toga su imali tak nezmerno 
velikoga zgubiéka, jerbo nemei su pod ru- 
áevine i pod zemlju maéinpuéke skrili. Sve- 
doki su na to, da nemei do zadnje knple 
krvi su vojuvali. Maéinpuéke skrili s»u vu 
deset metrov gliboke dekunge i kad su eng
lezi po zakljuéení bitki nazat isii vu svoje 
pozicije, peklenjski ogenj su na nje spué 
Cali. Pod zemljum nemei célé festunge su 
imali. Zabadav su englezi vuniétili sela, né 
su itak mogli najti pod zemljum skrite 
nemce. Kad su englezi na videé ostavlena 
mesta obhodili, hitro su se sprolle neméke 
maéinpuéke i célé rede eu pokosile od eng- 
lezkih peéiékih. Pripetilo se je i to, da su 
nemei pre zárán vun se potegli iz luknjah 
i englezom su opali vu robstvo. Ali kad 
su glavne euglezke éete odiéle, opet su iz 
tajnoga mesta potegTi se vun nemei i oslo 
bodili sn svoje, engleze pák zarobili.

— D vésto je z e r  v o jn ik a  su  z g u 
b ili en g lez i«  V pondeljek se je pcéela 
druga englezka offenziva i denes ravno tam 
stojiju, gde su i od poéetka. Slrahovitno 
krvi su englezi preljali. Siuébeno javiju, da 
prve dva dane osemdeset jezer englcza se 
je vuniátilo. Devet englezov dojde na dva 
nemce.

Vu Londonu se véé spominaju, da ne- 
budo dugó svoje ljudstvo na mesaro poői- 
lati. Так veliju, kad pol milljuna vojnika 
zgubiju »halte budo zakriőali, ali budo kaj 
zadobil*, ili pák nikaj. То рак se jako fletno 
more prpetili, ako svaki dán se tulikokrvi 
preléje. Englezi sami veliju, da vu ovi offen- 
zivi prék dvésto jezer vojnika su zgubili.

Englezi tak su poéeli vojuvati, как ru- 
ei. Tojest jako na gusloma poéilaju voj-

nictvo na ftturmu i poleg toga au lek stra-.
hovitno vnogo krvi morali preljati.

— Zapoéne se offenziva pred
Sa lo n ik i. Na Balkanu jóé podjednoma za 
őancani stojiju neprijatelji. Takov je glas, 
da aotant nebude predi nikaj poCel, doklam. 
Gréka kjemu ngprestupi. Na to рак jóé du
gó mora éekali

Francuzke novine piáeju, da za kratko
vréme se poéné offenziva pred Salonikom i 
svrho toga Serrail general viáe novinarov 
je pozval, da nazoéni budo barem prve da
ne. Na macedooskim frontu zadoje vréme 
sve je mirno bilo. Negda—negda su samo 
patrole strélale ili pák zrakoplivci su hitati 
bombe. DrugaC je mir bil. Med vremenom 
i diaki su se oglasili. Vruéinu skorom nője 
moéi premagati. Vu hlade éeterdeeetpet gra- 
duéov kaée toplomerica. Svakojaéki betegi 
podesetinili su vu veliki vruéini antanta 
áerege.

Bulgarci na visokih bregah stojiju i 
puno zdraveée mestu imaju, как englezi i 
fratiCUzi, koj su né vuCni lak veliki vruéini.

Antant éesldeset milljun frankov pót 
roéi na tiieden na macedonskim frontu. S 
takvim stroökom bi véé pol Europe bil mo
gel splatiti.

— R u sk a  n av a la  vu G alic iji. Vu
Bukovini jóé podjednoma jednaki je poloiaj 
i samo okolo Kirlibaba su velike bitke bile 
vu kojth su naöi nazal zbili ruse. Od Dojesz- 
tera na poldan takodjer jednaki je poloéaj 
i nikaj vaéneáega né se je pripetilo.

Samo od Bucaca na zapad se je veli- 
ka bitka rezvila. Bruszilov, как se vidi, opet 
hoée na Bothmer generala áereg se navaliti. 
Ali как véé viäeput, tak je i vezda slraho- 
vitnoga zgubicka im'el. Strahovitne éturme 
su bile i rusi jako svelikim zgubiékom doéli 
su vu naée prve jarke, ali kad je rezerva 
doéla, opet su je vun zbili.

Bruszilov i nadalje bude tiral oííenzivu 
proti Bothmer generala őeregu, ali brséas na 
ovim frontu nikaj nebude napravil. Pri Stoc- 
hodu je maio mir bil i samo jedno dvaput 
su probali rusi napré dojti, ali obedvaput 
kervavu su je nazat zbili.

- -  R usk i rob vu T isz í. Krasziluji- 
kov André vu A íiji se je rodil gde je de 
vetnajst lét vu miru obdelaval polje. Pred 
dvemi létmi zapoved je dobil, da vu boj 
mora iti. Ovdi su ga vlovili i lak je vu 
robstvu doéel. Dvé leti je vu Dtmaszerda- 
helyu bil i sad su ga к jednom gazdi na 
éetvu posiali. Slobodno je sim, tam hodil. 
Ali véé se je navolil ovdi i rajéi bi bil na 
zat od áel vu Aéiju vu svoje malo selo. V 
tork vjutro kad je silje pelal dimom, zmis- 
til se je, da doéla je vura za ókoéiti. Íz 
visokoga mosta skoéil je vu Tiszu i étel ju 
je preplavati. Siromaáen André né je dobro 
raéunal. Dva, tri put je doéel gori, ali éetr- 
tiput je samo zniknul. Vumrl je vu Tisza 
vod?.

— Obcinita ru sk a  offenziva.
Repington brigadéroS piáé vu Timeá novine, 
da ruska offenziva slopram vezda se bude 
rezvila, kad Hindenburgov i Lipót bajerskoga 
hercega front ravno vu takvim ognju bude 
stal, как i naé front vu Bukovini i Galiciji. 
Onda od Severnoga mórja tijam do romans 
ke granice sve bude vu jednim ognju.

— V elika bitka pri Som m e- 
nu. Tri dni je strahovilna bilka trajala pri 
Sommenu i barem su francuzi velike éete 
pustili vu ogenj i veliki zgubiéek su imali, 
né su moguéni bili neméke peéiéke niti iz
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jednoga jarka vun spraviti. Dodii au i eng
lezi fraocuzom na pomoC, jó i vekia bitka 
ee je rezvila, jó i viie krvi se je preljalo i 
na garmada su mrtvi leiali, nemei né au 
niti jedno posiciju zgubili i naiadnje 
francuzi i englezi su predi vpeiali i oni 
zu morali odvinuti. Kuliko Ijudatva ae je 
poklalo vu ovi etrahovitni bitki, to jó i né- 
je znali.

— Obznana. »Csáktornyái Takarék- 
pénztár« (Csaktornyaiaka Sparkaaaa) ravna- 
teljstvo daje na znanje avim onim medji- 
murcira, koji bi hoteli avojim bliinjim, koji 
su aada ali u europeiekim, alt pák u a iia- 
iskim Russiji (Siberia) kakti zarobljeni u 
su2anjatvo, peneze poslati: neg se obrnejtl 
к ravnateljstvo. Sparkassa je s jednim ioo- 
zemnim Bankom u takvim savezu, da more 
n&éim zarobljenikim ali u listu, ali pák te- 
legrafiéno peneze doznaéiti. Glavno stvar je 
to, da se naslov, iliti atres bez falinge doli 
piée, jóé bolje je, ako ae ona karta, koju je  
zarobljenik dimo poslal: prék daje ravna- 
teljstvom. Sparkassa na troéke malo céno 
raöuna.

— „D eutschland“ lad ja  slo
bodno ide. Minuéi tijeden pisali smo, 
как je ova glasovitna nemöka pod vodom 
plivajuCa ladja iz nenada i na veliki épot 
englezom vu Ameriku doéla. Englezi su od- 
mah poéeli zahlévati od Amerike, da naj ju 
zareétéraju, jerbo i to je taborska ladja. 
Ameriski éinovniki sluibeno su previzilérali 
ladju i pokehdob né su naéli nikakvo oruije 
na n jij, iz rekli su, da je to trgovaéka 
ladja i slobodno odide onda, kad ravno bu
de Stela.

Sad su na ladju vide jezer metercentov 
niklina na klali i ladja veC ide proti domu. 
Englezi od velike serdilosti drugo né su 
znali, neg med sobom zavadlali su se za 
velike peneze, da ova ladja nigdar nebude 
mogla nazat dojti vu neméko morsko pos- 
tajaliéée.

Nemei jim vre poka2eju, da bude mog
la. VeC su i drugo ladju tak zvanu »Bre
men« poslaü vu Ameriku.

— Vu Verdüno francuzi sv a -  
ko hizu budo bran ili. Francuzi pi- 
éeju, da niti réC nemore od toga biti, da bi 
Verdüna prék dali nemcom. Petain general 
rekel je, da i onda, ako bi neméki Ceterde- 
setdva centimeterni ötuki put napravili nem
com vu Verdiin i onda svako vulicu i ava- 
ko hizn do zadnje kaple krvi budo branili. 
Francuzi ne mariju makar nemei tak res- 
strélaju vareéa, dá kamen na kamenu ne 
ostane.
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Pésem dévojke.
Jezero devetsto Seslnajstoga leta.
Na misei mi doéla jedna mala pésma.

Premiőlavala sem deneénje Sivlenje,
О Boüe moj m ili! junaéko trplenje.

Vnogi mladi junak moral je  odití,
Svoju grliéicu moral ostaviti.

Bo2e milostiven tvoji su junaki,
Daj jim milosl da bu doéel dimo svaki.

Ka bude dévojkam srce veseleée,
Da budu vas vidle, gda du iéle d meée.

V 2alosti je stavil milu domovinu,
Gde mu je vök srce bilo vu veselju.

Doma je ostavil dévojéice mlade,
Ke budu si sieéka naéle svoje pare.
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Lázár Deutsch, Varazdin,
=  P e t r o v i c e v  t r g  b r o j  6 . =  M U R A I ,  V i z i s z e n t g y ö r g y  M U R A I ,  V i z i s z e n t g y ö r g y

' =  Telefon Viziszentgyörgy i. szám. =  =  Telefon b ro j: Viziszentgyörgy i. =

r r = r - 1  iparos és kereskedő előfizetőink névjegyzéke ^ s g g s s r - 1
B őrkereskedő: F ü szerkereskedós: P ék : Deutsch Zeiginond Csáktornys

Mayer Testvérek Csáktornya Mayercsák Béla (kőszén, Petries Viktor Csáktornya Schlesinger Mór Csáktornya-
вл.кА 1и ж« . faszén, magvak és a Petries Ágoston Csáktornya Bagola István vendéglője

. i ?  r t u  í  f  d á  rxv,  • . »Műtrágyát Értékesítő- . „ »A vasúthoz« Csáktornys
Hádasdi Nándor Csáktornsa Szövetkezet« vak tára > Csáktornya Szállító és d eszk ak eresk ed o : Singer Salamon Kisszabadk»
Mik Szilárd Csáktornya Gráner Testvérek Csáktornya Mór és Fia Csáktornya Sőjtöry János Drávanagyfaiu

Mézeskalácsod és v»asz- DeuLch Salamon SáktoíUÍi Url" és nőidivat, já ték - és Novák JÓI8ef Drávanagyfal*
n K Ä S k  Ш  оГп а d íszm űáru : DeuUch Adolf, nagyr. Driy.vWrhrfT

Tihanyi Mihály Damasa Deutsch Rezső Kisszabadka Kelemen Béla Csáktornya Ko*ác» М,Ь&1У korcsra. Drávavásárheiy
e  . . . .  Topiák Gvörcv Drávasiklós , , Leitraann Bálint Szeotilon*
B utorraktAn £ . e* V askereskedés: Fcigclstock Andrá. Budapest, VII , Kl.u-

Bórák Ödön (bútor- és Kavéház . Bernyák Károly utóda zál-tér 13.
koporsóraktár) Caáktornya Prückler K. Zrínyi kávéháza Csáktornya Binder Károly Csáktornya Kozják Mihály Kisszabadk*
Ctnász • Földes Mór Royal kávéháza Csáktornya Prostcnik Gusztáv Csáktornya Baumhack Rezaő Szentilona

Kelemen SAndor, férfi éa n6i cipész fA Caiktornya V endég lők: Reiner JAnos '
Caáktornya. Tiroabbépdlet Xötélgy^rtő: PrOekler Ká,o,y Caák.omy,

DIvatArúhAz: 1)0 k Rei,a Caáktornya Peciormk Oltó Caáktornya Hódoai Vilmos dili vasúti
Liszt és Brodnyák Stridévár Kőfaragó és sirkőkészltö : Hencsey Gábor Csáktornya vendígló. Csáktomy.

rr * .. „ ... Antonovics József Ceáktornva Spitzer Elek vegyeskeresk.
Fényképész: Tersztenvák Bódog Csáktornya Budai József Csáktornya Pés korcsmáros Pusztai*

IQ. Kovács István Csáktornya M észáros: * Horváth Mihály (Fehér
P A ., ттш. . Antonovics József Csáktornva galamb) Csáktornya V ászo n k ereek ed ő :
Férfi szabó: ж Heutacb Jenő Csáktornya Szivoncsik Antal Csáktomy*

ЫсМса Ignác Csáktornya Órás- és ék sz e rész : Kelemen Imre Csáktornya
Bedica Ferenc Caáktornya Pollák Bemát Varaidin Prusátz Alajos Csáktornya

Nyomalotl Fischel Fülöp (Strausz Sáudor) könyvnyom dájában C sáktornyán.
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