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lonság megrohacások ellen; a nyugodt gaz- nemzedékek nem fogják ezt másnak tartxiaOOrUS C610K.
dasági és kulturális fejlődés garanciája; há- hatni borzasztó őrületnél, mely hatalmába
. .
..
,.
. . , ... borús szándékok elfojtása: minden európai ejtette ezt az egész világrészt, hogy önfenA legazomorubb ebben a végtelenül á ||am ugyanazt akarja. És véresen küzde- tartási Ösztönből önmagát marcangolja szét
szomorú és szomorúan végtelen háborúban,
k é /_
á*
„
„
B
* 4
hogy nincs már konkrét célja és hogy el*
Ha ellenségeinknek világos, jogilag és
lenségeink arra a kérdésre, hogy miért is
A háborúnak konkrét, világos szavak- erkölcsileg megokolható céljaik volnának,
viselnek voltaképpen háborút, csak merész kal>nem Pedi8 üres frázisokkal körülírott úgy nem írlóznának annyira a zöld asztal
beszédfordulatokkal tudnak válaszolni. A
ma már nem láthatjuk. Sem elvileg melletti béketárgyalásoktól. De ettől félnek,
központi hatalmaknak tisztán meghatározott ^hentétes viiágnézletek, sem alapvető prob- mert nincsenek máe becsületes háborús ér
céljuk van, aminek kedvéért kénytelenek im á k n a k egymással ellenkező megoldási veik, mint amelyeket maga a háború szol
voltak a háború martiriumát magukra venni: kísérlete nem állanak egymással szemben, gáitat nekik. A háború kérdése mai stádiua biztonságuk. Az ellenségek ezt nem tagad- Sem pedig faj- vagy vallásérdekekért nem mában ezt az okoskodást kényszeríti ellenhatják. Az ő nyíltan bevallott háborús cél- folyik a hábotu. Minden harcoló fél elhá ségeinkre: A háborút folytatni kell, mert
juk Németország és Ausztria-Magyarország Híj* magáról a feltevést, mintha terület- megkezdtük és a megkezdés jogosultságémegalázása, megsemmisítése és feldarabo- vagy halalomgyarapításérl küzdene. Egyhan- nak a háború folytatásából kell kiderülnie,
lása is csak amellett bizonyít, hogy kény- gulag kijelentik, hogy сзак a magukéra tar- E* oly cirkulus vic ózus, amelyből észszerű
telenek vagyunk biztonságunkat védeni. De tanak igényt, s csak az antánt toldja meg j kibontakozást ellenségeink találni nem tudmivelhogy a megsemmisítési program a két ezt az igényét még azzal, hogy azt is kö nak.
esztendőnél tovább tartó háború alatt ke- veteti, amit a magáénak tart. Mindenki te
A legborzasztóbb ebben a háborúban
resztülvihetetlennek bizonyult, az antánt hát szent, jó, sérthetetlen jussál követeli, nemcsak az, hogy minden nap, amellyel loegyre újból változtatja műsorát. Számtalan Ámde jogi kérdéseket nem szokás a harc- vább tart, tartamának tényleges meghosszabhivatalos nyilatkozatból értesültünk, hogy téren elintézni.
bítását jelenti, hanem mindig újból szolgálellenségeink szabadságért, haladásért és ciEllenségeink, kik látják, hogy konkrét lal folytatásához szükséges érveket. Mert a
vilizációért küzdenek. A központi hatalmak háborús céljaik a teljesíthet len ség sülyesztö- néPek e harcának nincsen már más logikus
szívesen azonosítják magukat ezekkel a cé- jébe vesznek, háborús indokaikkal absztrakt torrása, mint maga a háború. Háború a há
lókkal. Tehát csak a szabadság, haladás, c i-1területre vonulnak vissza. Ha szavuknak hí- horu kedvéért, melynek az antánt nem akar
vilizáció fogalmainak értelmezéséről lehet telt adhatnánk, úgy csak a szabadság és a vé8el vetni. Szabadság, kultúra, biztonság a
szó, mely csakugyan különböző a két ellen- civilizáció kedvéért gyilkolnak és halnak cé|i ai? Senkisem vitatja ezeket. Minthogy
séges táborban.
m eg! Az emberiség fejlődése kedvéért ló- fen ségein k nem tudnak már észszerű háHa hitelt adhatnánk a londoni és pá- díljók évtizedekkel vissza az emberiséget, horus jelszavakat kitalálni, elvont fogalmakrisi államférfiaknak, úgy oly célokért kerge- A kultúra kedvéért sértik és gyalázzák meg ka* tarkítják zászlójukat,
tik népeiket háboiuba, amelyeknek jogosult- a kultúrát. Az örök béke kedvéért húzzákA frázis húzza tehát a háborút. A fráságát soha senki kétségbe nem vonla. Biz- halasszák vég nélkül a háborút. Jövendő zis mialt nem szabad véget érnie. Frázissal
.

íx i

Azóta hónapok teltek el, fájdalmas, könnyes játéka; nem felzaklatott lélek rémlátásalftnem
emlékű hónapok. Tégod lekaszált a Halál s leke- puszta valóság volt. Igaz, jó Apám, te voltál ott
fültél Pűha ágyadból a mély, fekete sírba Énné- előttem!
héz gránátok égig csapódó sötét füslfelhőiben, aHej! akkor még nem tndtam, hogy már két
Illatos, színes kis virágok egy maroknyi iöl- célgolyók emberpúsztíló záporában küzdöttem a hete megdermedt az ajakad, kihalt a véred, megdön s e föld alatt sötét, nyirkos sír: ez most abábuiú vérzivatarával. Minden percemben, minden állt szíved verése s hogy szemeid, melyekben oly
le hazád édes, jó Apám ! Hová lelt tőled a mo- lépésemben egy egész halál-had követelt. Éles, ki- 30ká égett a remény tüze, örökre lecsúkódtak. —
solygó napsugár, mely oly sokszor bearanyozta fent halálkaszák rengetegében bújdostam s szeA bágyadt fényű, hangnlatos őszi napra, nyireztistszálakkal átszőtt, szép, sötét hajadat, hová a meim előtt a mély szemüregü csontkoponyák mii- kos ködög éjszaka következett A tüskés szeges
levegő, a ragyogó kék ég, melyet félszázadon át liói vibráltak szakadatlanul. Kicsi kis árkomat, drólok
'{6 rtrak*nl meredtek az égbe’s a felsimogatott mély pillantású szemed sugara!
melybe schrapnel-gránát özönök idején reszkető 1бгШ fzúron.,ü Horckparlok úgy á|,lak e|6llük
Hová lett tőled az Élet?! Hová két erős lélekkel beletemettem fáradt Magamat, körülcsip- minl valami kísérteties, élő szobrok,
karod világa, melyben mozogtál, é>tél, szenvedtél, kézték н háborús fergeteg gránátsrilánkú nyilai s
J xi a
l. i u a
reméltél?! Hová lettél magad, jó A p á m ? !-------én az életöszlön ez utolsó fájdalmas megrezzené. В^ п1».а barlangok mélyén, tábortüzek lobogó
Fmlékszel mikor nem is olvan réeen resr- sében ls Te reád gondoltam szegény, jó Apám. — fényénél misztikus alakok mozogtak; boronlos s*aI.
»
, “f 1? *e 01Уап regen rész
.
kálukkal, izmos karjaikkal, villogó szemeikkel úgy
kelő kezekbe kebledre öleltél; a gyilkos betegség
Aztán . . . jól emlékszem! Szép, szomorú» festettek< mint az alvilágHerculesei.Suttogva.halmár befészkelte magát fárad tagjaidba ■
«rőt- hervadásos őszi nap volt. A kis akác melynek kan be32éitek, ,asgan lábújhegyen lépkedtek. Éjlenül, halványan feküdtél puha ágyadban ? Emlék- háborútól tépett ágai panaszként lógtak le tábori g2aka volt
T61önk ali pár 8z4z lépésnyire
szel, mikor kezedre nyomtam a fiúi szeretet utolsó lakásom fölé, egyre hullatta apró, elsárgult leveleit. ott feküdt Ä müszka csendben, némán suttogva,
1

Mjó emlékek

• • . •
Irta: Kelemen F erenc.

6 csókját?... olyani fájdalmasan, szenvedő' volt
az arcod, de a szemeidben még égett férfias ha á- jfti
rozottságod mély tüze, még ott csillogott az élet

éltető sugara: a remény! Akkor én messze indultam el tő le d ... messze messze. . . Galicia schrapnejtiszta földjére hol akkor egy egész ellenséges
világ felbőszült haragját verték vissza hős véreink,
Te fehér, puha ágyadban, én fellobogózott,
virágos vasúti kocsiban... mindkettőnkben aggódalom egymásért; az apa aggodalma fiáért, a fiúé
az apjáért s mindkettőnk előtt: a szenvedő emberi élet közös sorsának fájdalmas szimbóluma:
a ködfátylas, kaszás H alál! Te halálos ágyadon
is fiadért reszketve, én hazafias lelkesedésemben
ie apámért aggódva egy közös veszedelem előtt
álltunk: a Halál, a Megsemmisülés, azö rü k E n jéezet előtt. . .
’
T

Hátam megett a Strypa búsan locsogó hab- tábortűznél melegedve, ép úgy, mint mi. Sehol,
0,
8zomorú olyan hervadt volt minderi, semmi ne8z sehol egy lövés. . .
. . . . .
...

Az állásunk egy burgonyaföldön vonult véOlyan meghatók, olyan édesek erek az éjg'g. hosszú fekete kígyó vonalban. A burgonyáié- szakák odakint a fronton. A hősök pihennek, a
ve!<* is elszáradtak már, rémesen zörögtek, ha hősök suttognak, a poskák acélcsövei pedig hidevégig suhant rajtuk az őszi szellő. Minden olyan gén, némán bámúlnak egymásra. A Halál szelleme
fájdalmas volt, minden olyan ném a---- Az októ- lábhoz állított kaszával pihen a két állás közölt. . .
ber*i naP utolsó sugarai Buceacz tornyát csókolKzen az éjszakán sehogysem tudtam lepihenni,
gatték, én pedig kint üldögéltem a nedves Deckun- a megható, misztikus képek folyton szemeim elölt
g°ra H ő it... ügy emlékszem, egy szép, puha ágy lebegtek... Kimentem a dróthoz. Sohasem felejvolt előttem, benne sápadt, jajgató, megtört, öreg lem e», úgy álltam a iflrü tűskesövény előtt, mint
ember: az én jó Apám. Láttam beesett, barázdás valamikor a kék Adria partján, mikor egy korlátba
arcodat, megőszttlt fürteidet, fénytelen szemeidet, kapaszkodva először néztem szét a fenségesen, hámelyben csak akkor gyúlt ki a remény szikrája, borgó tengeren. Akkor megijedtem a félelmetesen
ha reám, fiadra gondoltál Láttalak, jól emlékszem hatalmas víztömeg egetverő hullámzásától s test— október 9-e volt. — nem-nem képzelet puszta ben-lélekben megreszkettem gyengeségem érzésén.
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kiabálják túl a kinxott emberek nyögését
É sa frá w s e legtelbetetlenebb bálvány
— oltárán áldozták fel az emberek békatomb4jt
________
. _.
. ,,
,
, ,
.
A D e u t s c h la n d m e g e rK e z e se .
л . . „ . __. , .
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nek eddig csupán • német okosolt világra
ssótó, szinte hihetetlen meglepeléseketA
Möwe, a legendás és csodahajé; az Emden
cirkáló héetette, a Zeppelinek félelmetes megjelenése London feleli a most a Deutschland
amerikai útja a világtörténelem örökké dicső
ég fényjö ропда marad és vezetőinek hal
hatatlanságot biztosít.
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torkolatánál vetett horgonyt. Ötszáz Ionná- dúlt oda a nyilván ugyanazon az utón érH a é e e g é lje a ő
nyi nikkelt és gummit és 2 millió frank kezelt oda viasza ia Az odautazás dicsőaé- ÍÁra> K ép v is e lő b á r.
.
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MértföldM utakal mrgtenni « e r és ezer
mmdenféle bravúrnál nagyobb.
A németek őrömében mi is osztozunk.
A dicsőség, melyet nagy szövetségesünk elért,
minket ia ér. Ez a hőstett a mi gyözelmünkét ia hirdeti, a mi nymbúszunkat is emeli.
Közösen harcolunk, közösen vérzünk s kö-

aranyat hozott. Az emberek óriási tömege
ellepte a kikötőt és a hozzájutó útvonalakat.
Minden ház ünnepi díszt öltött. Az egész
városban ünnepi hangulat uralkodik. A né-

gél némileg elhomályosíthatja nagy titokbaIwláa, a figyelem elkerülése stb., de a viszszalérés annál nagyobb és fényesebb cselekedelnek bizonyult. Huszonkét napig tartott

mel tfchmka vivmánvál eueraiáiát és vakmerő-égét ünnepük. Ismeretlen férfiak- nők
összeölelkeztek, örömkönnyeket hullattak. Az
Pffée* német birodalom leenaevobb hőse és
ünnepeltje m í König kapltán? Neveodakerül aV eddingenek neve mellé. Vilmos csá
azár külön kihallgatáson fogadta a hős kapítányt és beszédet intézett hozzá: »...G yőzhetetlen és utolérhetetlen az az ország, mely
nek ilyen fiai vannak «
*
‘
.
A Deutschland megérkezése megsemmisftette az angolok tengeri uralm át Az ellenséges cirkálók egész hálózatát törte át. A
k,t j « * íetéSI Politika^ ezutlal ^végérvényesen
csődött mondott. Megteremtette a rendes
összekóttetést a német birodalom és * semleges országok közölt. Ez a siker csak bűzdltja a németeket újabb és újabb tettekre.

az uUa- Nem lehetetlen, hogy előbb érkezett,
nehogy az ellenség pontoa számítás alapján
a gépek erősségéből az útvonalat mégismerje. Mindenki tudott róla. Mindenki leste
az indulását. Egész hajórajok fogták körül
a kikötői és őriz'ék és lesték A balt.more.
kikötőtől 50 mértföldnyire hálókat vetett ki
elleuség. Kisiklott. Egész hajórajokat mozgósíloltak ellene. Ötven és százszoros oddsokat kínáltak, ha Brémát eléri. Elindulása
diadalmenethez volt hasonló. Az indulás
j4t é8 percst a vj|ág összes lapjai közöl(ék ég h
ennek dacára sikerült a ten
gera|„nj4f<j naij Démet kikötőbe jutni — a
C9e|ekedelDek e(jdig mindenben fölülmúló
hösteUe yjtjáról kevés hirt hallottunk. Au
gU32,U8 4.én a Xaagier szigetek, majd Norfo|k e,ÖU láttálc. Augusztus 12-én az ujfund,aodj z4tonyok magasságában járt.
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— A király ajándékai. 0 Felsege a király özvegy Csikvándi . Mártonná született
Lerner M ám c^ kto ru ya nagybirlokosnönek,
akinek ót fia katonatiszti á láshan kuönösen kitüntette magát nevének kezdőbetűivel
díszíte t em léktárgyat és Kvakan Tamás muraszentmár.ai község, esküdtnek, földm.veanek, mint hét hadbavonult fiú atyjának, l e 
gánpénztárából ötszáz korona pénzadományt
s em lékjelul nevének kezdőbetűivel díszített
ezüst órát ajándékozott. A kitüntetett uraszszony fiai közül Csikvándi Ernő huszárfőhadnagyot — Przemysl elestével orosz fogságba került — a katonai érdemkereszttel
s a Signum Laudissal; — Béla honvéd tábori ágyús kapitányt a katonai érdemkereszttel, Signum L»udissal s a vaskereszt
II. osztályával; — Ödön közös tábori ágyús
főhadnsgyot a Signum Laudissal; — Márton

kideímMárato V e sz e l Ti r f íá k V e o é a V vT
Egy nagy és báfalmas flottát, — mely- honv. huszárfőhadnagyot a Signum Laudissal
láíot A naví német elárakban lázasan do - Гв1 az e8ész vi,á8 lud,a és elismerte> h°8Y 8 U sz l6 közös huszárzászlóst (1915. májas
goznák az újabb és hatalmasabb tengeralatt- hatalmánál fogva minden hajót tétlenségre J®
Д
a
járókon és a nagy kereskedelmi Zeppelineken. Kárhoztathat, minden vizet okkupálhat ésezüst vttézségi éremmel tüntették ki.
minden kereskedelmi járatot megszüntethet,
— Halálozás. Szenteh Dezső breznóbáA németek eddigi vállalkozása fényesen — egy n^met tengeralattjáró által tehetet- nyai földmivesiakolai igazgatót ftulyos csapás
sikerült.
lenségre bírni, oly sérelem és megsemmisítő érte: édesatyja, Szenteh Gábor, volt nagyHa a háború edd gi eredményét vizs* hatású, hogy elvesztette tengeri uralmának bábonyi evang. lelkész, életének 78. évében,
gátjuk, úgy azt tapasztaljuk, bogy a világ- minden jogcímét és létalapját.
48 éven át hűséggel végzett lelkipásztori

Mo^ megijedlem a fenségesen szép, hideg ködös — ----- ---------- -------------- — ------- — dók, ha visszagondolok, hogy mily közelről érezéjszüától. Ügy éreztem magam, mintha élve eileA kedvező köd felhasználásával támadást kó- tem 0 naPon feÍera föIött a Ha,ál zuhanását,
meüettem ^°l”aí de gondolataim ^kor is csak 8гцецек elő az огозгпак. Lassan, észrevétlen a
Csak késő éjjel csendesedett le a zaj s már
Tenálad ^°ltak jő Apám s én nem tudtam, hogy drótankig csúsztak s egy jelre — rá egy órára, három óra volt, mikor fáradtan, kimerülve bevánTe már 2 hete benne va8Ye8Tennél sokkal bor- ^gy |e(j6item — eget verő »hurráival reánk ro- szorogtam kicsiny kunyhómba. A gyertya pislogó
zalmasabb sötétségben, az örök sírban.......
hantak. így veti magát a leszakadt szikla a bóké- lángja rezegve lobbant a dohos lyukban s kisérteAztán beültem magam is a tábortűz méllé* sen alvó bogárra. így támad százezer farkas egy tiesen világította meg azt a kis fehér levélkét,
Nincs érzés, mely ezzel vetekedhetne. Apró kis pihenő bárányra. így ront egy égig érő hullám a meg a »Muraköz« legutóbbi számát, melyek ott
tűzrakás, melyből vöröses lángocskák csapkodnak törékeny halászbárkára ...
vártak rám.
felfelé s néma, hallgatag, szenvedő emberek, kik
В irzalmas volt ez a sok ezer torokból kiáApám, szegény jó Apám! Ez volt első gontt csendes, hideg éjszakában belebámulnak az él- Га(ц ordftAa. Remegve ugrottam fel helyemről s dolatom s aztán mohón, remegve felbontottam a
tető, melegítő lángokba. OlTan színesek, olyan né- egy p0fC ajatt olt voltam hősökként küzdő derék kis levelet. »Apa él, jól van, s nemsokára soropesek ezek a lángok! Nini I itt egy anya látszik bakáimnál. Már ropogott a puska, kattogott a gép- zásra kerül«. Egy pillanat alatt feledve volt roinbennük, apró gyermekét ölében tartva; amott egy fegyver s a hátunk mögül irtózatos sívítással csap- den fáradtság, minden izgalom; nyugodtan elfokönnyező asszony törölgeti fiáért kisírt szemeit, kodtak elő éber ágyúink gyilkos schrapneljei. A gyaszlottam szerény ebédemet s aztán felbontotitt meg egy bús dalokat éneklő szerető, csókol- békés csendes éjbe sebesültek jajkiáltása, haldok- tam a Muraközt. A legelső sor, ami szemembe
gatja hervadó rózsaszálát. Csupa színes, érzéssel
hörgé3©vegyült bele a a pokoli zavarban meg- ötlött, gyászkeretben az édee anyám neve volL
téli képek, melyeket a rájuk bámuló néma hősök semmisítően dolgoztak hős katonáink acélkarjai. Mindent megértettem. A levéllel csak félre vezetcsillogó könnycseppjei táplálnak. Szerettem volna Egymásután vertük vissza a felbőszült fenevad ö- tek. Szegény apám nincs többé! Szegény apám,
sírni ezen a szomorú éjszakán ott a melegítő tá- kölcsapásait; de az sem nyugodott, hanem újból meghalt. A szolgám emelt fel deckungom aljáról
bortűz mellett. Olyan érzések fogtak el, mint a és újból ránk szabadította vérengző ebeit. Irtóza- s helyezett el a zizegő szalma ágyra....
vallásos embert, ki templomában sírva panaszko- tos harc volt aznap reggel s mikor a kissé későn
сз mnef лплу hirbo eirmt «lőtt mint vadik Istenének, s a tábortűz, az tényleg templom, ébredő nap sugarai a köd fátyolén át remegve .amikor halálos áevad előtt álltam Akkor a ki*
a szenvedő hősök temploma. Amellett beszélgetni hozzánk értek, akkor már tele volt a drótmező ' - éietben т дг8Ууоц reménv most a porladó
nem illik. Némán ültünk tehát tovább is én, meg orosz hullákkal. Ott, ahol én az éjszaka a sötétség в{гл,акЯп nin^ öjL m;
_J hAk« f
a bakáim, akiknek szemeiből oly tisztán ragyogott fenséges érzésétől meghatva álldogáltam, most egy 81
. * „ . -„.хл
elő a kölcsönös megértés és részvét fájdalmas kis hulladomb tetején fájdalmasan nyöszörgött egy
Aggődsz-e még értem, kit küny g
érzése.
haldokló cserkesz ....
reszkető félelmed százezer veszélyen átsegített.
Négy óra Tolt reggel, amikor arcai a szent
Délutin és este újabb tömegtámadások vol“ *r nem sg g ó d o ratö b b é.. . .
.
áhítattal, amellyel az ember a templomot szokta t*k 8 * bős védőknek oroszlánok módjára kellett
Fáradt, szenvedő életed fölött, m08t csena
elhagyni, elbúcsúztam bakáimtól s pihenni tértem, verekedniük, hogy feltartóztassák a reájuk szakadó illatos virágok nyílnak s háborgó, nj ü8ia,an’

Még mindig sűrű, nehéz köd ült a dróton s ez a orosz sziklát.
gódó, szerető apai lelkeden anyánk és fiaid ns
köd ólonbullyat nehezedett az én telkemre is, peEgész nap tartott a pokoli koncert s a Ha8zeret®t®Őrködik---dig akkor még nem tudtam, hogy Te édes, jó A- tál szelleme mérgezett kaszájával dús rendeket a1916. aug. 29.
P*m, már kát hete itt hagytad érted aggódó fiadat. Íratott a küzdők soraiban. Még most is megborza-í
_______

Csáktornya, 1916. szeptember 8.

munkásság

után, nyugalomba vonulásának
Ötödik évében, f. é. augusztus 27én, d.e. 9
Örskor Tabon az Orbán csendesen elhunyt
Hült tetemét 29 én d. u. 9 órakor helyezték
Tabon örök nyugalma helyére. A boldogul
tat kiterjedt rokonság siratja. Nyugodjék bé

kében!
— Elvitték a harangokat. Fájdalmas
érzés hatotta át lelkünket csütörtökön, au
gusztus 31-én délelölt 8 órakor, amidőn a
szent Ferenciek Csáktornyái templomának
összes harangjai megszólaltak, hogy elbú
csúzzanak tőlünk s megváljanak egymástól
is. Az a néhány kisebb harang, mely itt
fog maradni s a háború legkomolyabb ide
jében meg meg szólal templomaink tornyai
ról, együtt szólalt meg utoljára azokkal, amelyeket most besorozták hadimunkára,
irontszolgálatra, hogy a Hazát védjék, az
ellenséget távoltartsák, mint véezthozó, haláltöntő ágyúk. A katonai bizottság megér
kezett, az emelőgépeket, csgák at elökészi
tették s megkezdték a harangok leszedését.
Levágták koronáikat, megfúrták festőket, ékekkel szétrepesztelték ércbordáikat s dara
bokban lebocsátották a tőidre. Az aktust
ünnepies szent mise eiő2le meg, amelynek
keretében buzgó imádság száll az Egek Urához, hogy övezze áldással harcimunkáját
a búcsúzó harangoknak. S mintha szimbo
lizálni akarta volua az Ég is a harangok
metamorfózisát, áldásthozó szakadó jótékony
eső kíséretében megszólaltak az Ég harsonái
s az Ég dörgése preludiumja volt annak a
harcizenének, melynek földet rázkődtató
bömbölése nemsokára a harcmezején je
lezni fogja a munkát a Haza szolgálatában
a békés munka folytatásakép, mely tizede
ken keresztül az áhítatot, harmóniát, magábaszállást és vallásosságot hirdette. A nagy
idők komolysága, talán most érintette a vá
ros apraját nagyját a legérzékenyebben, 8mikor a harangokat is besorozták.
— GyáSZhir. Mánczos Zoltán sárospa
taki áll. lanitóképző-intézeti rendes tanár a
katonai szolgálat állal súlyosbított hosszas
betegség következtében életének 33. évében
augusztus 24 én elhunyt. Mánczos Zoltán
tanár 4 évvel ezelőtt a csóktornyai áll. ta
nítóképző-intézethez nevezték ki, de egyide
jűleg a sárospataki intézethez helyezték át.
Nyugodjék békében!
— Adomány. A helybeli Szent Antal
perselyből Pálya Mihály né úrnő 40 К-t volt
szíves adományozni a Csáktornyái Kér. Nőegyletnek, amiért az egyesület elnöksége há
lás köszönetét mond.
— Kérelem. A > Csáktornyái Kereske
d ő in k Önképző E gyesületiének elnöksége
ez utón kéri azon t4 egyéneket, a kiknél az
egyesületi könyviárból kivett köoyvek van
nak, hogy a könyveket haladéktalanul a
könyvtárosnak beszo'gáltatni szíveskedjenek
— Beiratás. A helybeli alsófokú ipa*
rostanonciskolában a 93200. sz. min. ren
delet alapján a tanév szeptemberben meg
nyitandó. Ezért a behatások szeptember
3 án, 4 én és 5 én d. u. 2—4 óráig a tanitóképzö-intézet egyik emeleti helyiségében
fognak megtartatni. A Tanév szeptember 15 én
nyílik meg. A rendelet szerint a tanszerző
désben álló Összes iparoe- és kereskedő tanoncok tartoznak beiratkozni, tehát azok a
tanoncok is, akik az előző tanévben az is
kolalátogatás alól egészben vagy részben
íölmentést kaptak. A tanonciskola látoga
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tása alól az idén is egészben vagy részben la folyamodhatnak. A kir. tanfelügyelő úrhoz
felmentendők mindazok a tanoncok, akik cimsett kérvényt, —»m elyhez iskolai és aaeerre az iskolai tanulmányi időre is nélkü gényeégi bisonyltv&ny csatolandó, beiratáslözhetetleneknek bizonyulnak. Evégből fel kor az igazgatónál kel benyújtani. Az igaz
mentetnek azok a tanoncok, akiknek gazdái gatóság*
— A » V a s á r n a p i Ú js á g « a z ö s s z e s h a r c s t e katonai szállításokkal vannak igénybe véve,
akiknek gardái katonai szolgálatot teljesíte r e i n k n e k n a g y s z á m ú k é p e i m e l l e i t b e m u t a t j a a
nek, vagy ahol a segédek nagyobb részének mS z ue nl l t h I és tl v aá kn tn ú a a p l ii t ák sö a r i mt : e na e tT e et ,m ae s L hu ad zo a v é i rk ká eb z a é n s é tt ,a r a
badbavonulása miatt az üzem fenntartása t o t t t f s z t a r a t á s t . E g y r e n d k í v ü l i b e c s e s k é p s o r o z a t ,
érdekéből a tanoncok bizonyos időre is nél G é r e v i c h T i b o r c s i k k é v e l , b e m u t a t j a a z e s z t e r g o m i
külözhetetlenek. A felmentést a gazdák Írás p r i m á s i k é p t é r r é g i é s ú j a b b m a g y a r f e s t m é n y e i t
ban vagy a beiratkozás alkalmával szemé S z é p i r o d a l m i o l v a s m á n y o k : H a v a s A l i s z é s W a l t e r
lyesen tartoznak kérni. Enélkül leimentés Bk öi o z el em m ér ne gy ée nk y: eJ ,á Sk 2ó Ő lJ láő ns i o sZ sc i sg i mk ko én d B r tu á s r zc i zl oá vj ar .ó l E (g a y r éc b
nincs. A szóbeli kérés kapcsán jegyzőköny k é p p e l ) s a r e n d e s h e t i r o v a t o k . A » V a s á r n a p i
vet vesz fel az igazgató s a felmentettekről Ú j s á g « e l ő f i z e t é s i á r a n e g y e d é v r e ö t k o r o n a , a
egyáltalában névszerinti kimutatást tartozik » V i l á g k r ó n i k á i v a l e g y ü t t h a t k o r o n a . ( B u d a 
vezetni. A felmentés legíölebb egy félévre p e s t , I V . , E g y e t e m - u t c a 4 . s z . )
— A háború. A világháborúnak ránk
történhetik, de megújítható. A felmentés alapjáúl szolgáló körülményekről az igazgató nézve legszomorúbb, egyben leggyülöltebb
maga is személyesen, vagy az iparhatóság fejezetéhez ériünk. Románia augusztus 27-én
véleménye alapján győződhetik meg. Amely hadat üzent. Hosszas képmutatás, utánoz
tanoncok felmentve nincsenek, tanonciskolába hatatlan ravaszság, porhintés s alattomos
tartoznak járni. Ebben a tekintetben kivétel kodás után Románia behódolt az antántnak
nincs. Az ily mulasztók elten a min. ren s megüzente a hadat a Monarchiának a as
delet érteimében az iparhatóság a legszigo ellenségeskedést nyomban meg is kezdte.
Ez a hadüzenet nem egyéb, mint egy szö
rúbban tartozik eljárni.
vetségessel szemben, mindenféle előzetes
— Adomány. A tartalék katonakórház
tárgyalás nélkül elkövetett példátlan rablóban elhelyezett perselygyűjtés eredményeké
támadás. A barátság áh rca alatt fegyverke
pen 25 60 К folyt be a Vörös Kereszt Csák
zett az alattomos szomszéd. A csapatmoz
tornyái fiókegylete javára. A nemescélú adó
dulatok, mozgósítás az orosz határon ré
mányért ez utón is bálás köszönetét nyil
szükről azért történtek, hogy határaikat Ovánítja az elnökség.
roszország leié biztosítsák, azalatt pedig e— Színészet. Rácz Djzső színtársulata, gyezkedtek, az orosszal a fegyverbarátságot
mely tavaly is játszott Csáktornyán, tegnap megkötötték s Utókban minden intézkedést
este a Tiszavirág joperett előadását egyné megtettek arra nézve, hogy я hadüzenet
hány hétre tervezett helybeli szezonját meg percében az összes szorosokon keresztül a
kezdte. Rácz Dezső színtársulata eddigi út támadást ellenünk megkezdjék. S a támadás
jában mindenütt, legutóbb Alsólendván igen aznap éjjel meg is történt. Részünkről csak
szép sikert ért el előadásaival s különösen a rendes határőrségek voltak a szorosokban,
ének tekintetében (Gyulai G zella) nyújtott amikor a románbáború megkezdődött. A
uívó9 előadásokat Járm i Emil ügyee kar határőrök persze védekeztek, de a túlerő
mester gondos betanításával. Az előadásokat elől visszavonultak s igy a románok a lörcsÁgotái rendezi, akit Csáktornyán mint kiváló vári, tömösi és vöröstoronyi szorosokon át
komikust régóta ismernek. A színtársulat haladva Kézdiváeárhely, Brassó és Pehozsény
többek közölt Lyon Lea, Timár Liza, Mozi birtokába jutottak. Orsovánál is megkísérel
tündér, Lengyel vér, Mágnás Miska, Legény- ték a betörést, de itt kudarcot vallottak.
búcsú darabokat is felvette műsorába s c- Ennél szemtelenebb és arcátlanabb lámadás
gyelőre 12 előadásra nyitott szelvénybérletet. nem történt ebben a világháborúban. Ra
— Állandó mozi. A R íkócziulcai moz vaszság és undok cudarság tekintetében fe
gó színház mai előadásainak egyetlen da lülmúlták a románok аж olaszokat is Szö
rabja van: Vergődő szívek, dráma 5 felvo vetséges viszonyban voltak velünk s borznásban. A magyar mozidarabot Guthy Soma szas ámítások után kezet fogtak százados
elbeszélése alapján dr. Janovics Jenő írta. ellenségeikkel, hogy a gyalázatos árulás te
A magyar fiimszenzáció az egész előadást jében Erdélyt s a Bánságot kapják meg.
tölti be Előjátékúl a szokásos hadifelvéte Eddig ugyan rövid sikerekre mutathatnak,
lek szolgálnak. Az előadások 6 és 8 órakor de minket ez el nem csüggeszt. A harcot
szövetségesünkkel együtt hidegvérrel, önbi
kezdődnek.
— Iskolai értetitéi. A Csáktornyái áll. zalommal Erdély védelmére felvesszük. A
polgári fiú- és leányiskolában az 1916—17-ik közrend és nyugalom fenntartására az el
tanévre vonatkozó beiratások szeptember lenség által netalán fenyegetett lakosság biz
hó 24, 25, 26 és 27. napjain reggel 8 órá tonságba helyezésére minden megtörtént.
tól 11-ig eszközöltetnek. A javító és telvételi Fejetlenség támadt ugyan a váratlan táma
vizsgálatok a fiúiskolában szeptember 25 én dás következtében, de a belügyminisztérium
á.p. 11 órától, a leányiskolában pedig 26 án intézkedett, hogy ez Erdélyből menekült
szintén d. e. 11 órától kezdve kéznek meg hontalanok az országban ideiglenes otthonra
tartva. Szeptember 28 án magánvizsgálat a találjanak. Ideiglenesen, mert míg egyetlen
fiúiskolában. A Veni Sáncte s sz iskolai egy magyar él e földön, szó sem lebet ar
év ünnepélyes megnyitása szeptember 30 án ról, hogy az oláh Erdélybe lábát megvesse.
d. e. 9 órakor tartatik meg. Beiratáskor Kiverjük onnan véres fejjel, hogy emléke
minden tanuló szülei kíséretében tartozik zetében maradjon, mikor tört ránk útonálló
megjelenni s iskolai, születési és ujraoltási briganti módjára.
— BÚCSÚ. Molnár Károly azakaasvesető
bizonyítványát az igazgatónak bemutatni.
Tan-, behatási és egyéb dijak fejében ösa^ a ságrebi Militarkommandóhoz praktizálta
9 zesen 14 korona fizetendő. Azon szegény- céljából történt beosztása s Csáktornyáról
sorsú, jómagaviseletü és szorgalmas tanu való távozása alkalm ával es utón vess bú
lók, — akiknek bizonyítványukban egy két -csút barátaitól éa ismerőseitől.
elégségesnél több nincsen, land jelengedésért I

Rat s R um unjskom .
Nasi seregi vu Erdeljskih Karpatih odusevljeno cekaju nase nőve uep.
rijatelje. - Nikaj se nebojimo od rumunjov. - Borba s rusom pri Kar
patih. - Na ruskim bojnom polju smo opet mi gospoda. - Nemske podvodne ladjc zdravo voziju robu vu Ameriku i vu Nemsku. - Kriticni
dnevi se priblizuju, ali se nebojimo!

JMstojino na bojnompoljn?

na noge skoCil i odusevljeno ide proti no- ro za njih Rusi su se stiha na breg dovvomu Calarnoniu neprijatelju, da ga pogazi lekli, a onda s velikcm larmom juridali na
naSe vojnike. Nádi su jih Cekali. Niti jeden
(M. J.) Rumunjeka je 27 ga augustuSa i vunidti.
Rumunjska je triput menjda, как Mag- nije znal, как je drugi jaki. 2uhka borba
vu 9 vur na veCer v neprijateljstvo stupila
8 Austria Magjarskom monarchiom. Tp je jarska. Vide neima, как 500 jezer vojnikov. je nastala med njimi. Nádi Stufci su poCüe
dokonCala vu Bukarestu rumunjska vlada Рак ako bi i Cetiri put tuliko imela, niti delati. Vide vur dugó je trajala bitka, a on
vu prodlu nedelju, tojest 27 ga augustuSa. onda se ju nebi bojali. Nádi savezniki: ne da sve zatihnulo. Neprijatelj je preobladan
Nikakve neprilike nesmo s Rumunjskom mec, bulgar, pak turCin. su vre takaj na bil Moral se je nazaj potegnuti. Rusi nesu
imeli, nikaj nesmu proti njemu zagredili, rumunjskoj granici svojimi Seregi. Budu mogli na vrhunec Kapula dospeti.
Te bitke su do 20 ga juliuda trajale.
pák je ipák vu tabor stupil proti nam. Da nam \ ovi poroagali jraCuna Dapraviti s noje to vCinil, tomu je zrok, prviC: ar su ga vim neprijateljem. Do zadnje krvi se bude* Tri ruski regi menti su atrahovite zgubicke
nádi neprijatelji nahujstili, a drugoC, ar bi mo branili. Od zemlje Svetoga Stefana tol imeli.
Onda smo mi proti njim isii, da jih
rad jeden lépi falat zemlje odtrgnuti od vajom, pak razbojnikom niti pol mekote
iztiramo iz bukovinske Sumske Kar pale. Menadega orsaga i to Erdélja.
nedamo!
Rumunj je ravno tak napravil s nami,
Pravica je s nami, pak i gospodin Bog seca augustuSa, dneva l i ga smo poCeli
как je tálján, ar smo mi s Rumunjskom je s nami, как je i do vezda s nami bil. offenzivu, tojest navalu proti rusu. DoSli su
vu savezu bili. Kontrakts smo imeli d rijim, SvemoguCi joS nikada nije tolvajom, raz nam na pomoC nemdki Seregi. Od Kapnia
da budemo jeden drugoga proti rusu poma- bojnikom, ladljivcom I vkanljivcom na po- su nádi i nemdki deregi naprej isii i do
gali, ako bi gda rus na nas, ili na njega moC bil, pak niti vezda nebude rumunjom. brega Magúra zvanoga dodli, gdé su rusi
vdrl. I rumunj nas je vkanil, tak как tálján.
Zato vu ime Boga za kralja i za do- svoje regimente drdali. Rusi su se jako drRumuoj je jod gorje napravil s nami, movinu s odudevljenjem idemo svi proti 2ali. Jeden tijeden dugó je ovdi b tka tra
jala. Slrahovito su ovdi nádi dtuki deleli.
как tálján. Ov se je pogadjal, da bi mu je novomu neprijatelju!
Célé Sume smo morali poslrelati, velike
den dél Tirola, pak jeden dél mórja dali,
*
hraste i bukve reztrelati, poruditi, da zezonda nebude proti nam delal. Ali rumunj
Svaki vojnik je hvalje vrőden, koj je
nas je hotel za nos voditi. Так je kazal, da vu Karpatih vojuval. Koj je videl, как se namo, gde se ruske Cete zadríavaju. Augusa nami drii. Zbog toga smo mi i nemei za je trebalo tarn vojuvati, on nam more os- tuda 19 ga smo iz brega Magáré odtirali
neprijatelja. Ali 8 tem jód nisu bili Sumskidobre peneze od njega kupuvali pdenicu, vedoCiti, kakve su tam jaké borbe bile.
Karpati Cisti od rusov. Rusi su se na 1313
petróleuma. A pod tern se je spravljal za
Pri bukovinskimi, tak zvanimi Sütne- metrov visoki Bobeica zvani breg potegnuli.
tabor. Gda je golov bil, onda je za nadem
brbtom noia potegnul iz depa, pak nas je kimi Kárpáti ne vojuju veliki Seregi proti Ov breg je s 300 metrov viSeSi, как je
dtel smrtno oraniti, da odzeme od nas lépi jeden drugomu. Ovdi Clovek proti Cioveku IvandCica. Vezda proti ovomu bregu dturs bajonetom, s sekirkom, pak s ruénimi miraju nádi i nemdki dereg>.
Erdelj i к tomu jód dvé tri varmegjije.
bombami vojujeju.
Jeden ruski, vlovljeni vojnik ic rekel,
Ali niti mi nesmo spali. Vidli smo, kaj
Rusi su zadojih dnevov juniuSi dodli
on hoőe, pak smo vre pred nekolikimi me- vu Bukovinu, do Kapui zvanog brega. O^i da su se rusi navék bojali od Karpatov.
Pripovéda rus, da je vre i leni vu zimi bil
boci na rnmunjsku granicu jaké Serege possu vre poznali ovu okolicu i znali su, как pri Karpatskih planinah. »Samo nekoliko
tavili i tvrdjave zazidali.
daleko se moreju podufati dojti. Nekoliko nas je oetalo zmed nas. NaS zapovednik se
Nikaj se nebojimo od ovih vkanljivcov. dnevov su tiho bili, ali onda su poöeli pro- ie plakal. gda (e zaCul, da bude moral vo
Dobro je to ta k ! Bar jedenput za céli divol bati, da bi kapui zvanoga brega prevzeli.
juvati. Pak je í vumrl tu,« — véli polovobraCun&mo s ovim nepodtenim narodom. Do Kapula smo jih pustili, ali na vrhunca
Ijeni rus.
Bulgari su komaj Cekali, da se rumonj vu Kapule vre ne, ar je to kljuC Karpatov.
S jednom reCjom: prek karpatskih piatabor méSa. I öve su vkanili. Gda je BulOd destoga juliuda poCemdi su ru 3 i vno- ninah nemre rus prek dojti, makar s kuligarska pred Cetiremi leti s Srbijom tabor g»put navalili na Kapulu. Vu nőéi su stiha
kimi jezer vojniki bude próbál. Íz toga se
imala, onda su Cekali, dók budu bulgari svoje dtuke i derege pocb lem visokim brevidi, как je spameten kralj bil Sveti Stefan
oslabili, onda su rumunji odzeli od bulga- gom naméstili. V jutro rano su poCeli etreprvi magjarski kralj, koj je granicu naSega
rov jeden lépi falat zemlje. Vezda budu jim lati i dturmirati ovoga brega. Ali nafle maorsaga
na severu i na izhodu tak si izebbulgari povrnuli njihovo sramotno ponada- Sinaste puSke su jih pokosili. Так je to idlo
ral, da prek granice neprijatelj s nikakvom
nie^C^la Bulgarska je na noge skoCila proti nekoliko dnevov.
silóm dojti nemre.
Ramunjskoj. A Mngjarska? Svaki domoroOnda se je jeden den velika m eglase-l
Vu proálim tijednu su nádi, nemSk),
uec Migjarske в jednom duffom i télom je la na breg. Rusi su m;slili, da bude to dob-1
turCinski i bulgarski Seregi na ruse navalili
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ekorom po cötcj liniji i tiraju jih nazaj, log svojemu poslovodji Izidora, da dade na
odkud su dodli. Hvalja budi Bogu, opet emo hambaru leZede Zito premedati, s t da se istiniU ; pak anda au ixpitkivali prisludkivaii
i na evaki nádin se trsili saznati piaca te
mi gospoda na ruskim bojnom potja!
nestuhtene ili nesplesnive. Da je to preve- néeretne prijave.
Ne eamo kre Bukovinei i Galicije, negp jan;e véé na bambaru za silu, zna! je dobro
I eto n ut! Nekoliko nesmotrenih ried.h
\ pri drugih möstih nepustimo гиэе naprej. poslovodja Izidor, ali mu je bilo dal za one gospodina Kleina, kojimi je aposobnosti eveGeneral Hmdenburg nemdki vodja, pak nadi novee, kője bi táj posel kostái. On je raCu- jega aluZbenika Izidora nad zelenilo hvalil,
vodje drZiju svoje dance vu rukah.
nal i и radunu nadel, da bi teZaki, koji bi dovele su na pravu stazu, pak poklamkam
Na francuzkim frontu ee koljeju ljudi. na hambaru zito prevejadili, najmanje do je po posnavalci pisanih slovah bilo besNajvekde zgubicke imaju francuzi, pak eng- eto krunah kodtatí mogli. Ove novee, to jest dvojbeno ustanovljeno, da ja to piamo, kolezi, ali nikaj nemreju nazad odzeti od táj trodak je on svojemu gazdi hotel prid- jim je prijava piaana, akoprem izkrivljeno,
nemäkih Seregov.
parati. On je dobro póznál gospodina Kleina, za da se nebi moglo prepoznati, poave siEnglezi su jako srditi zbog Deutschland pak je znal, da gospodin Klein nije nezah- gurno Izidorovom rukom pisano, i tak je
(Nemdka) zvane trgoveCke ladje, ko jajep od valan, ved da de on njemu od tih pridpa- onda Kleinov najsposobniji sluZbenib na a r a
vodom idla vu Ameriku, pad odnut nazaj ranih novae bar polovicu kakti povoljar Zalost Kleinovu dospel и refit. Gospodin
(trinkgeld) dati.
Klein pak je imái ave troflkove, koje su
vu Nemdku.
Anda si je Izidor Markus premidljaval, fioanci laZnom prijavom pretrpeli, naplatiti.
Vu pro3lim broju nadih novinah smo
Kad pak je Izidor avojn kafitigu odse*
vre od sreCnoga dolazka ove ladje pisali. как bi on to jeftino iz peljal. — »Imam
Vezda jod к tomu dodajemo, da je morska g a!« — krikne i vzeme arkud papira tesa del, vzel ga je gospodin Klein opet к sebi
ladja »Deutschland« zvana 63 metrov duga izvrnutim pismom, koje njegvomu trgovad- и sluZbu, ali pod tim uvietom, da и budude
odvifle aposobnosti nekaZe. Sposobnost za
! 9 metrov diroka. Svaki si more izmeriti komu nikaj nije nalidilo, napidé:
»Slavni financialni kommissariat!«
zvanje pojedinoga je vrlo liepa stvar, ali
duZnu ove ladje.
»Ovdednji trgovac Zitom Klein, vodi odvifie aposobnosti moZe dovieka i и tem*
Da Amerike njoj je treba 7000 kilo*
metrov dugoga puta napraviti. Ova ladja je polag svoje trgovine Zitom i unosnu trgo- nicu dovesti.
Em. Kollay.
23 dni trebala do Amerike i tuliko od onud vinu swärcanimi cigarami. Za sada lede na
nazaj. Iz Amerike je dopeljala sobom za70 njegovem hambaru trideset jezer takovih
vagonov robe. Jedna druga podvodna ladja c garah sakriti и Zitu. О őem se slavni komHonvédi pri Zlota-Lipi.
je vezda na putu vu Ameriku, a devet dru mesariat mode pretragom osviedoCiti. Sa poCitanjem
K.
R.
M.«
Kad su rusi pri Horozanki vu nade
gih vezda delaju nemei, s kojimi budu trPri finaneih je na tu prijavu nastalo pozicije fiteli vdrti. skazalo se je, da Ser*
govinu tirati mogli s Amerikom, a englez
pak bude se mogel dalje premidljavati, da silno gibanje. To bi bil luv, koj bi se iz- bacsev generala ofTenziva proti Bothmer de*
platil! Komidar je svoje finance sakupil, regu postala je. Savezni deregi od Zlota—
s uemcom niti na morju nikaj nemre.
Tálján dalje próba proti nam vu tirols- pojaCal je nje sa nekolikemi teZaki i taj kup Lipe na zapad napré prepravlene pozicije
kih planinah, ali zab&dava. Taljane su med ljudih je mardiral, oboruZan lopatami izra- po fiumah i breZuljkih su obstali i eve je r
ke napuoili s nademi i nemfikami fituki. Na
tem iz Tripolisa, koja vu Afriki leZi iztirali ven к gospodinu Kleinu.
Ov se nije mato osupnul, kad je tu frontu jeden poleg drugoga stojiju magjari,
i koju ne dugo, da su si taljani osvojili od
malu vojsku videl, a protestiral pakjesvim i austrianCani, turdini, kojim se preklopi od
tarn ZivuCih ljudih.
Lépő napreduju nade, nemdke i bul silami proti zlobnoj potvori, da ou cigare Dnjeszter vode na drugim bregu stojedi Kö
garske Cete vu GrCkoj. Francuzki, englezki, dwärca. Ali to energidno protestiranje je jod vess generate Sereg, kojemu spadaju i nemfi*
taljanski i jod ostali srbski deregi budu sva bolje komissiju osviedoCivalo о krivnji pri- ke dete.
Proti saveznim fieregu stoji 3. turkeski den biti. Nadi deregi se pribliZuju prama javljenoga. Em svaki krivec táji, pak tako
tani vojni sbor, 26 vojni sbor, i , 3 i 37
Salonikiji, gde neprijatelji nadi gotovo imaju je i ovde.
Medjutim gospodinu Kleinu nije drugo fino9ki vojni sbori. Nade Cete ved pri Ölési
svoje ladje. ako bude jim treba, da budu
preostalo, как povdati se i pretraZivanje su proti pet ruskim vojnim sborom morale
mogli pobeCi
Nadi atari i novi neprijatelji na svakom dozvoliti te hambar и tu svrhu otvoriti. Fi vojuvati. Ovdi popriliki jednaki deregi stojiju
frontu probaju. Svu svoju jakost su skup nance sa pridieljenimi teZaki su se hitili na jeden, proti drugomu. Iz tuga opet je samo
pobrali, da kakvoga dob Ска dostigneju. Ali dielo te su vejadami sve Zito na hambaru to videti, da rnsi veC némaju toliko vojske,
nemreju, pak niti nebudu mogli, ar su oruZje prevejaii, dader njim je znoj z Cela curel da bi puno vekde Serege mogli proti nam
poslati. Doklam su rusi vnoZina ljudstva
s nepraviénim nakanenjem vu ruke vzeli. как deZdj, ali dwärcanih nisu nadli.
Dikako da se je fiaancialni komidar mogli alduvati, uadi su preeiljeni bili nazat
KritiCni dnevi se pribliZuju. Molimo se
gospodinu Bogu, da bude i dalje s nam i! strahovito srdil nad onim nepoznatim Saljiv- se potegnuti i poleg toga i Bothmer gene
Budimo dobri i delajmo marljivo na boj djijom, koj ga je tak grozomorno navodil, rala Sereg je moral svoje mesto ostaviti i a
nom polju i doma, da budemo vrédni Nje- te promidljavajudi, tko bi to mogel biti, od* menjSami bitkami rose zastavlati i njm
putil se je zajedno svojemi teZaki s lopa skim vekSega kvara delati.
gove milosti.
tami iz hambara. Gaspodin Klein pako se
Bothmer generala vojniki na gtas sa
je jod bolje srdil nad tim bezobraznim de- se plakali, kad su bez toga, da jedenput
Savráeni poslovodja.
nuneijantom, makar da je i laZljivo denun- sproZiju pufiku, ostaviti morali svoje dobra
Trgovac Zitom Klein и Veszprimu je ciral, ali ipak se je и podtenje mu zaletel, dekunge, koje su si sami napravili. Ova
»mal vrlo okretnoga poslovodju. Izidor Mar kad ga je kakti dwärcera fináncom prijavil sudbiua je Cekala i pre Strypi poleg Hajvo*
kus bilo je ime tomu jod mladomu Covie- te mu isle na vrat poslal.
ranke stojede dekunge. Ali neprijatelj ove
ku, kojemu na daleko i diroko nije bilo pa
Jadini Izidor Markus se je smejal. — euze svojom krvjom je naplatil. Kad su nafii
га и vodjenju trgovine i о kojem je gos* »Pak kaj zato?« — rekel je — »To bi nas podeli prazniti dekunge, skriti neprijateljski
podin Klein samosviestno znal reéi и spo bilo kodtalo gotovih dvie stotine krunah, a konjeniki napré su vdrli, da proganj&ju na
menku glede trgovafikoga posla: *Moj Izidor, ovak su to financiadka gospoda obavila, a de. Honvédi iznenada nazat su se obrnuti
to je Coviek kakovoga trgovac more trebati. nas nije nidta kodtalo как arkud papira i i pustili su se vu odprti boj, vu kojem je
neprijateljskoga derega Mikul general ua
On pri svakom gdeftu najde ono pravo, on deset filerov marka za podtarinu.«
»Anda vi ste bili taj Ginef« — krikne smrt bil plezérani. Vu ovim retiréranju is8e и svem znajde. Niti zlatom nije za naplatiti, moj Izidor!«
podpuno umiren gospodin Klein — »No, bilja nádi honvédi tak su vojuvali, как oroaPak izbilja. Izidor Markus je bil nekaj em ja viek uvelim : как je sposoban moj lani, как da niti nebi iz dude i iz téla sto
jeCi ljudi bili. Takvo harcuvanje samo vu
finoga и trgovini Kakovi goder bi odnodaji Izidor!«
Ali za ov put ipak taj majsterdtuk gos najstaredom vremenu su vidlí.
u trgovini na sajm u nastupili, to je njemu
bila sve samo jedna lahkoőa. On iesvigdar podina Izidora Márkusa uije tak giadko proNaprimer Rák József vu najvekdem
znal za svojegi gazda iz evega hasén iz- del, как je on to misül, jer svi prevareni ognju vu zrak je spuslil mosta na Strypa
vleő*, koj je onda zadovoljno ruke preko fi a a ne i, poCamdi od direktora, komidara, vodi, brvenje pak je vuZgal i samo onda
trbu^ca prekrstil i veselo se smiedad znal oberautsehera i prostoga finánca su se na je skoőil vu vodu i prék preplaval.
feCi: »Nat, kakova savrdenost i prefriganost osvetu zakleli nepoznatomu piscu prijave,
Poleg Porchove jeden flrer javil je, da
uslied koje su tak smiedno naseli, miesto trí dtuki su neprijatelju dodii vu ruke. Len
sakriva и mojem Izidorul«
Jjdnog dana je gospodin Klein dal na- da bi dobiü nagradu, kad bi prijava bila csés Pál straZ&meMer hilro je skup pobral
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deset honvédő* i nzz.t je zzdobil od roeov
и . tri ituko. U p lik Jánoz, k.d suveérosi
M ii i obkolili jedooga ttoka, bitro je kooj«
Hpregel i »n najvekdem ognju von jeakotil i Stukom akop iz ruakoga M a .
Gáspár Jósaefa i njegve pajdaöe takodjer au obkolili ruai, ali Gáspár, oiii pak njegvi pajdafli né au ae predali, neg a bajonetami au ia kola vun vdrli. Poleg Barissa
gde au honvédi alali, jednoga auaednoga regimenta na dvoje au ruai pretrgli.
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neje doäla neprijatelju vu ru« .
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Kambana glaaovilne aoldaCke novine piseju.
_ Devet meaecov ae je prepravlal antant zesvim, kaj same denes poleg tecnn,«e
modi napraviti, da zadrii gröko Maceaoniu,
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, odmah 8e и1е]е Takvomu na pomotüfe!
Demore jtj. Soldati an male Сипе rekvi.
rérali i elemi probaju po nevaroi moivari
se vozili, ali énnek ae vnog put prehili i
koji vu njim aed.ju, nemoreju iz moevara
vj9e уцп dojti Vnogo ruekjhpatro|eh
.
(ak vuniStj|0
>
_ K a k d u g o S(J tr8ja ,.
bo|,
z a d n ,0 , sto tjn k j. ,800 ga ieta med Ans,.

Vtdel |e to Trojaoovica Andor strait- koju je bez avakoga aldova posvoiU. Antant ria.Francuakom 247 danov 1 8 0 6 ga ^
mester, hitro je svojim cugom napré akoCil néje imel volu na Baikanu no
med Austria, R usija—Francuzkom 6 8 dai vu atrahovitnom ognju zaatavil je ruae. poCeti, all ie preailjeni bil na .
ÜOv.' 1806 ga Ieta med Pruaz, R usija—FranRuai au dvé maflinpuäke naatavili proti hon- garci tak fletno apodrli e^e , lyrdovine, koje cuzkom 2 5 4 , danov. 1812 ga Ieta med Ruvédom i obkolili au je, ali vitekka mala Ceta je antant devet meaecov dela1' 8®®°
sijom—Francuzkom 191 danov. 18 1 3 -1 4 .
prék rusov je vrla. Zs'gó István kaprot vi- dimo iz togj, da- bulgars a
J
P
ga jela med Savezuiki—Francuzkom щ
del je evője pajdafle vu zlotestim poloíaju, bolje harcaié, как francuzka_ di englezka. dgnoy I 8 l5 g a lela med Savezniki—Napoodmab je nekoje honvédé akup pobral 1 ToCno se zna, da (rancuzka Beher brigade ,ponom 1 7 danov 1831.ga И а med Rugj.
opet jih je vu ogenj pelal. Né je moCi, da ,1 7 6 regiment na,menje 750 mrtvib, 1 do jom_ Po|gkom 2 1 4 danov. ,8 6 4 ga Ieta med
bi ее apozabili Cziczer András jednoga ofi 2150 plezéranih vojmkov su imali. Veliki AugJrig р ге,,к я —D.tnia 104 danov. 1866cirskoga pucera, koj je triput plezéran, bil stratégioski hasén je bulgarcom, da au buk ^ Ыа med A a 8 trjom—Pruskom 36 danov.
poleg gazde, pak itak avikam je iäel za demirhiszarsku ieljeznicu zadobili. Po svi 1870_ 71.ga ,ela med Nemäkom—Francuzgazdom, i kad je gazda teéko plezéran, bil, ieljeznici hitro moreju bulgarc, Cete , mu- kom i g 6 danov , 87 7 _ 7 8 ga Ieta med Ruon je zadnju zapoved
odnesel. Na ovim nciju voziti na bojnopolje. I к tomu pak U ^ T u r s k o m 281 danov. 1899-1902putu jeden granat Cisto ga je zakopal, all je stém front 150 kilometrov krajSi nastal ^ ,eta med Bnri—Englezijom 962 danov.
on joS je imel tuliko jakosti, da se odkopa
Na zapadnom m?cedonskom frontu
1905 ga Ieta med Japanorn—Rusijom
i da zapoved odneee. Zatem je opet va ogenj bulgarski Sereg proti trim veliknn Seregom
danov.
ее Éuril.
mora vojuvati. Vu Kastoria, Oslrovo i MagTo pak jp§ |liflCi пегпа? kak dug0 bu.
Ruske Corde vu velikom brojn deset- lenica dolini srbske Cete openraju, pred de traja] deneSnii svétni boj.
put jeden za drugim su se navalile na hon- KruSa bregom i Struma dolini francuzi har_ Pustotovina vu Francuzklin.
véde. Magjarski i nemSki Stuki dvé strani cujeju, od Tacbino rnlake na ishod i od Vy Ffancuzkjm je 36 jezer 247 obcinah
su strélali na ruse. To je veC né bila bitka, Drame na poldan pak engtezkeCete stojiju. jz med oyjh nemcom je vu rukah 2554
neg strahovitna krvoloCnost. Pred mHvi se Na ave tri mesta bulgarske Cete dobro sto obcjne Vu MarRe varmegjiji do vezda vuvéé gibati né bilo moCi. Sad su nemcepoe- jiju i moguCno jim je sim—tarn se vijati, nj^ jj 0 se ^ 5 j Pzer 106 h;S Trijezero Cetirilali na pomoö, koji su po cugu doöli i taki как je ravno potrébno. Vu syakoj bitki su alodvadei,et j devet hi2 je vu drum spodrsu je vu ogenj poslali. Ali honvédi veC su bolgáréi velikcgs pliena imali.
(ih p fi nag vu S ä r 0 8 varmegjiji se je najpuDO bole bili zmuCeni i veC néje bilo moCi
Neprijatelj se je poCel, ali sad su bul- yiSe obcjn8h vuniStilo. Prinas se je samo
rase zastaviti, da nebi bili vu Kutozoyo garci napré doöli i neprijatelja nebode se pe|na|8t obCinah do kraja vuniStilo, koje
svano selo vdrli. Honvédé su opet obkolili, minula njegva sudbina.
gad budu nazat zazidali iz onih penez, koje
koji su sad na dvé strani vun vdrli i opet
Samo vu Vardar dolini je probal nep* 8U na ov cilj po oreagu dobili.
________ _
su luknje zaleknuli, koje su rusi med nji* ri ja lei j vun vdrli, ali zabadav, bulgarske
mi napravili. Ali luknje su poCele veköe ie |jezne kiéísCe ga nepustiju. Pol kola zmirr
т_
Q
biti i kozaki su veC na Stuke Starmali. Po- rom na rnenjSe ide okoto neprijatelja. Vu
K A J J K JN U V U u A .
lofaj je etrahovitno nevaren bil.
0Vim p0j коц gmrtDa borba je za francuze
-----Vu ovim zloCestim poloíaju, vu zad- j engleze. Srbski zadnji Sereg ovdi se bude
B ra t,
njoj minuti doSel je D. brigadéroS zadnjom vunistil. Med njimi su i nekoje ruske Cete,
rezervora i nekak je za hrbet doSel koza- da elém céli cirkus nastane. Vujti nemoreju,
Jo§ jedenput odpre oöi temne,
kom. Svom jakostjom su isii sad hotivédi jerbo niti morje nemore na jedenput sve
OCi Crne, ali vezda trodne.
na Sturma pri Grilovodi napré je sam bri- „a sebe zeti. Oslati pak jim je smrtna ne?°«le<}a
luino
gadéroS bit, vlovili au kozáké i s velikom Volja i néma nikakvoga cilja. Morebili, da
UoveCanstvo se na kojem J •
teSkoCom nazat su sloiili liniju, как je pre- j0§ avrho poätenja ostaneju jeden Cas tarn,
Néma traga ovdi veő áivoto,
di bila. Oficiri i unleroficiri vtekali su se, ako je bulgarci predi nebudu pretirali.
RuSevine vidi, dim. golutu.
koji bude na vekSu pomoC brigadéruSu.
_ O sem sto i ezer ru s a n a ko S 2alostnim pogledom dalje se2e,
ScU . I M
»rer, M I . .d „ IM m t
f
p l” . , 5 .
T*' ‘ - 4
“ l"“ “ poCetka na bojnom polju, skoCil je na kon] jy anoy general je rekel, da na kovelskim
Gdé njegva sestrica ve prebiva,
i vu velikom neprijaleljskom ognju céli Se- frontu 08em8,0 jcaer voj DÍk!1 etl „askupljali
Od ratne tage se premiSUava
reg raztepenih honvédov je skup nabral s , od|uCili 80) da m tkar ek8kvim god zgu.
A onsestnkak
stane.
kojemi ,e onda nazat iSel vu ogenj.
biékom moraju nemSkoga fronta prcdrti.
’
Takodjer vu teékom poloíaju su bili gpanjolski poslanik pak véli, da sloga br3
»A1 ne CujeS, nemreS mi pomoíi !—
honvédi pri jednom kaSlelju. Ovu poziciju ляя nikaj nebude, jerbo ruski svi Spitali su
1 on zaPre sv0i e trudne oői.
vu najvekSem ognju su dr ia li honvédi, ali tak puni, da skorom sve privatne hiíe su
S j S m
»n
nazadnje proti vekAoj jakoslj? rnorali su po- morali za öpitale zeti. Rusom jeveCgrozno
JJ 1
f
pustiti. Magjaraki honvédi i ovdi su velike gledati toliko plezércov.
Stridóvár.
Druiko Stefamj*cude deleli, doklam su nazadnje i tak prék
— T a lija n i z a r o b lje n ik e vu F ran -----Zlota Lipa vode morali oditi. Neprijatelj po c u z k u v o z iju , Talijaoske novine piöeju,
— R o m a n ia b ó ja je poruCH»
aoci vu Cetiri jerke se je aakopal pred hon da one austro-magjarske zarobljenike, koji A u s tr ia - M a g ja r s k i. AugustuSa 27 ga povédskami droti. Vjutro na veliki ogenj su 8U vu Srbiji bili zarobljeni i koje su prék noCi vu beCki ministerium doSel je romans ^
ae prebud li rusi, med kojemi su granati, Albanije na Aainara otok spravili, sad je vu poslanik i jedno pismo je dal prék jedooSrapnelli i druge kuglié vnogo krvi prele- Francuzku budu odpeljali zvun onih 159 mu Cinovniku vu kojem Romanija naznanj
ja!e. Zadoje dva dane vnogo rusoy je prék oficirov i do 200 prostih vojnikov, koji tál- nam da, da nam je augustuSa 27-ga_n*
akoCdo к honvédőm s med ovih je naj vifle janski znaju. Ovi i nadalje vu Italiji os- veCer ob devet? vuri bója poruCila. Vu be *
bilo fiooov, afganov, urménov, turkeatanov, taneju.
tin takodjer po noCi je doSel glas, da )*
kozakov, béli rusov i íldovov iz Sziberie.
— R u s k e p a tro le vu p ln s k i m o á- Romania Austria Magjarski bója poruCHaNiti jeden je od tridesetosem lét né atareSl. v a r a h . Novoje Vremja ruske novine piSeju, OrsaCku spravisce odmah su skup po*va
Sad po priliki je mir. NaSim je sad как su vu zloCe9t»m poloíaju one ruske I
— P red b o jo m . VeC vsubotu céli dán
aamo to cilj, da outer pospraviju pSenicuJcete, koje okolo pinski zvane moCvare zvr |velika amcSarija je b.la p o célim BukaresW-
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Csáktornya, 1916 3 ga aeptembra.
Catili au stanovniki, da nekaj odluCnoga se
bude pripetilo na kaj veC dugó vremena
áekaju. Vu politiCnim okrugo au zoali, da
vu naj bli2ojeSim vremenu poóela se bude
rezpr&va vu kraljakim kaStelju, kam su svi
zanemiteSi politiCari pozvanj bili. Novineau
pisaié, da na kraj ovoga mescca bude odluöila Romania ili nam bude bója poruCila
ili né. Poleg toga svakojacki glast su ae
euli P° vulicah. Dakle Romania nam je po
ruCila bója. VeC pred nekojim tjednom je s
tnirom glas bil od toga. Vu parlamentu, takodjer i po novinah je viäeput od toga réC
bila. Itak smo se za vezda jóé né nadjali
toga
Ali za to navala romanska nas je pripravne naSla. Cieto mirno stojimo pred Cinőm. Opet nam je takva dríava poruCila
bója skojom smo savezni bili, dakle to je
jód hitvalneSe delo od Romanije, как od
Italije. Taljani su nam napré povedali kaj
hoCeju i pogajali su se znami, ali Romania
nikaj je né zahtévala od nas, pák itak bez
svakoga zroka nam je bója poruCila. Do
zadnje kaple krvi se budemo i proti ovomu
faitvalnomu neprijatelju branili.
S nami budo i nádi verni savezniki.
Od jedne strani nemei, od drogé strani pák
bulg*rci i turCioi. Sad bude iőlo za 2ivot
Erdélja, naSega orsaga lépoga gjungja ho
Ceju nam románéi zeti. Svi budemo na nogah, da obranimo naSega orsaga. Erdélya oroslani i tigriéi budo branili.
— Как se je pocel b o j? Vu Pét*
rozsénju vnedelju ob pol uoCi alarma su
puhali. Stanovniki. koji su znali, da romani
naj predi na Petrozsénj se budo navali,
naravski prestraSili su se i svi su se na
pijacu shajali. Sad je veC pijac pun bil s
trénom, soldati i stuki pák su be2eC isii na
granicn, da lam braniju orsaga. Komaj za
pol vure veC su doSli prvi romanski zarob
íjeniki, na veliko veselje stanovnikom. Ro
mani au veC vnedelju ob polnoCi na 2d
okolici stali i odonut su delali s maSinpuSkami, ali odovud su je naSi vojniki pretirali. Vnedelju na veCer veC su strélali na
euge. íz Petroiénj obCine na soldaCko zapoved vpondeljek opoldan su ostavili sta
novniki. Prvi vlak, koj je begunce vozil ob
dvema vurami je odiSel iz Petrozsenja. Ro
manski stanovniki takodjer su ostavili va
rasa.

— Grcko bója poruői Bulgariji.
Venizelosz dán, na dán rezprave derSi vu
evoji palaCi, da presili kormana na on koraCaj, kad veC GrCka nemore neutralna os
táti. Svrho toga Venizelosza partija odluCiia
je, da vu vide mestah velike demonSlracije
budeju skojemi presiliju kormana, Bulgariji
bója poruói. Как se Cuje, jako za kratko
vréme se bude to pripetilo.

— Kad se pogodlla Romania s
antantom . íz Pariéa piéeju, da Romanija
augustoSa sedemnajstoga se je pogodila a
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— Talijani takodjer su bója po- ne, itak je zapoved dodla, da ae oaaat vu
ru d ili nemeom. Talijani uekojo vuru pre- napré prepravleoe dekunge moraja poteét
tekli au Romaniju i predi au bojt poruCili jerbo tarn se puno Ie2i moreju proti iadajninemeom, как Romanija nam. Vu Rím vnt* kom braniti.
delju na veCer je doSel glas, da au nemeom
— B itk e na granici. Vnedelju na
bója poruCili. Kormán je tak raCuoaJ, da na veCer ob oami vuri uzbuna je nastala v a
to veliko veselje naataoe vu glavnim vara- Predealu. VeC ob osmi vuri na on vlak au
flu. Vu tem se je vkauil, jerbo sve skupa strélali romani, kojega su is Brafifió vu Pre
nekoji mladifi je poCel demonltrérati. Sta deal poslali, da odonud sadnje Cinovnike
novniki su mirni ostali.
odpelja. Na вгеСа з а т о jeden je is med
— Kak je jaka Romanija. Céla njih plezérani bil. Jeden kapitan predi, как
Romania 131 jezer 353 kvadrat kilometrov je glas doSel, da su nam romani boja po
je velika i 7 milljun 300 jezer stanovnika ruCili, na antomobilo je prék vu Predeal
ima, dakle malo je vekSa, как célé Mag- odiSel. Na ovoga antonobila takodjer oStro
su stélali romani. Komaj je mogel nasat
jarske jedna tretja stran.
" Vu Romaniji od 21-ga leta do 42 ga vujti anlomobil.
Med tem toga vu Predealu magjarski
sluCiju soldaCiju. PeäiCki dvé leti, pri kojeniki tri, pri marineri pak Cetiri leti slu2ijij. 2andari i romanske Cete pograbile su se.
Od obedvé stani puno rajenikov je bilo.
Romauska vojska vu bojnim vremenu
Ovdi su romani prve mrtve imali. 2andari
218 bataljuuov ima, popriliki 218 jezer voj- dugo su se vitezki der2ali proti velikim
nika. Od toga aktivnomu äeregu spada 120
Cetam, ali nazadnje morali su odvinuti i
peSiCkih i 9 vadaskih bataljuuov; к rezervi
pomalem nazat se poteCi. .
pak 40 peäickih i 9 vadaskih bataljunov к
— Romani su ulazili vu B r a iio .
milieiji (garda) pak 40 bUaljunov.
Naäe menjSe Cete, koje su na granici bile,
83 Skadronih kojenikov iraaju s dva- veC vnedelju na veCer morale sn se vu boj
najstami maSinpuSka kompanijih.
pustiti s romanci. Slavno su se brande, ali
Imaju nadalje 20 taborskih kanonérskih pred velikom romanjskom moCjom morale
regimentov, 4 rezerva divizijih, 5 2mehkih su se nazat poteci i vu bolSe mesto se
divizijih, sve3kupa 157 taborskih batrijih i epraviti. Svrho toga BraSSo varaSa morali
26 rezerve batrijih. Pri kanonéri 30 jezer su na soldaCko zapoved sprazniti. Sva va2na
vojnika slu2i. Razmi se ktomu jód pionéri piama, takodjer i vredneSe blagu veC so
i druge Cete spadaju.
predi drugam spravili, как je soldaCija osSvaka kompanija ima 116 lopatih, 40 tavila varaSa. Kak su nf Si vun odiSli iz va
sekirih, 16 2agih i osetn Skarnjih za drot raSa, taki su vebke romanske Cete doSle vu
rezati. Svaki vojnik na dva dana stroSka varad, kojega su naSi za vremena sprazoili i
ima, na dva dana pak pri trénu. Pri svaki sve vu segurSCino spravili.
kompaniji je jeden biciklista i tri koji tete— Dem onitracfja vu Bukare&tu.
fonérati znaju.
Na kraljevski glavni sednici samo Carp Peter je
Kojeniki sablju, landZu i karabinera proti boju bil i on jeskrasnemiréCmiStel nagoimaju. Karabinu 60 patronov munieije spada. voriti kralja, da naj Romanija i nadalje neutraINove Stuke su 1904 ga i 1913 ga leta dobili. na ostane. Medtem toga vnoZina ljudstva se je
Imaju 15, 12, 10, 8 i 7 centimeterne Stuke. ziSlo po vulicah i velika demonStracija je bila
Vojniki su dobro zveZbani, ali né su kre boja, takodjer i proti boju Da je iz sednice
tak sterplivni, как naprimer rusi. Fletno glas doSel, da nam Romanija boja bude poruCi
vpeäaju.
la, poCeli su se kervavo po vulicah tuCi i poleg
— Gróf Andrássy Gyula od Roma toga soldaCija je morala vun zrukovati : nanije. Romanija je ravoo takva, как svaki, roda Sirom reztirati.
— Neutralni orsagf i Hfndenburg.
tolvaj, ali za to se nesmemo prestraSiti od
nje. Erdélja visoki bregi braniju. Misrao na Sve neulralne novine tak piSeju, da Romanija
to veC zdavnja pripravni bili. Mi magjari, néje imala nikakvoga zroka, da Austria-Magznamo, da se za 2ivot branimo. Bez Erdélja. jarski boja poruCi. Romanija je svrho toga
Magjarskoga orsaga niti misliti néje moCi. tak napravila, как svaki tojvaj.
Nadalje piSeju, da Romanija nebude na
Svrho toga do zadojega Cloveka ga budemo
veliko Skodu centralnim orsagom i Hindenbranili.
Romanija néje vu dobrim polo2aju, burgova pamet i na ovim frontu bude pojerbo med nami i med Buigarium stoji i kazala svoju znanost neprijateljom, koji sad
na jedeput nebude se mogla na dveju fronti misliju, da od denes, do zutra sve centralneSeregebudo preobladali.Dalkosu joSod toga
braniti, makar i rus ji bude na pomoC.
Romaniji za kratko vréme 2al bude i H ndenburgove plame nebudo zméSali.
da nas je tak tajno izdala.
T Ä B O R SK A P O S T A . Z« tu b o ra — Bulgarci dalje napredujeju. Na km po ä tu aotovi kuw erii aammpiaот,
désnom krilo na lerinei doimi stojeCe erbe ta k o d je r i TA B O R S K B K A R T E §
opet su bulgarci dobro sbili. Takojer na gkmia/Je va ko jih 3/50 grata mo v modi
Moglena okolici srbi su podrugoC Stell iz p o a ia ti ; ae dobija k o d P ia e k e i F ü iö p
kola vun vujti, ali kervavo su biti bili i ( S ir штат S á ador) k a jiiá r ié i, C ie a a t
veri — 2 HU. — ta b o r акт k a r im
velikoga zgubsCka su i'naii. Bulgarske Cete km
— 1 U li. — s k a tu l Je 30 HU.
elavno napredujeju i z&vzele su Zboroeko
zvane brege na kojih su srbe dobre pozieije
Рёзгаа junaőka.
imali.

antantom i on dan su podpisali kontrakta.
Dakle puno predi, как smo se mi nadjati
raogli.
— Rusko oruzje Romaniji. Vu Italiju su javili iz Bukaresta, da vnogo vlakov
— Crn) vragi proti Románcom.
dojde dán na dán vu Romaniju iz Rusije.
Cugi зат о oruijo i svakojaCko municiju Prve bitke s Romanijom vu brassói i vövoziju.
röltoronjskim klanjeu su bile. Néje moCi,
— Как su obedali Romaniji Er- premisliti, как viteSki su vojuvali prém oni,
oelya, Diplomaliéku rezpravu su dokon- koji svoju menjSo domovinu braniju. To
^ali. Rusija i naravski Eoglezija zavezale pak je 82 peSiCki regiment, sami erdéljski
*u 8e»
Erdélja odmah Romanija dobi, sékclji, kője romani za Crne vrage zoveju.
Barem su dvaput kervavo uazat «bili romatak ulazi vu Szofiju.
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S s o m b a th e ly u v e lik e su k a s& rn e ,
o je je s u z a ju n a k e Z a lo s tn e .
o ji т о г а к h u s a r o m ru k o v a ti,
o d ite lje , b r a C a s v o ju s t a v iti.

Je d e n a js t i r e g im e n t je n a g la s u ,
J e r j e p r v i od s v i g d a r v u v i t e Z t v u ,
O d e s u o v i ju n a k i v o ju v a li,
N e p r ija t e lja s u s v ig d i p o tu k li.

Csáktornya, 1916. augusztus 27.
StraSno jeeo т strähn stí pred hasán,
Gdm nje spazija, beiija как nori,
Jer hnsari milo&őa uepoznaju,
Strahovito pred sobom sre kolejo.
Rnsi so hasa rom íme zebrali,
Da an oni stí őrleni vragovi,
Ima oo posla s nami dost teZkoga,
Ar nam hoée TnoiStiti orsaga.
Neéemarna ruska za тёк prokleta,
Ar sí ti zrok preUeranja krrnoga,
Nesi mogla ▼sroji koii ostati,
Stelo se ti r nafioj krri kopati.

B ró d y -fé ie

Srbe jesi Rnska ti podvuéala,
К torna Francaz i Englezka pristala,
Miloga nam para dali Tmoriti,
A h! nesreöui bili yí krvoloki.
Gospodin Bog Tidel je on ото вте,
Zato nje i denes tak kaätignje,
Straäne Tojske smo pjim теб TnniStili,
Vnogo StakoT i paSek od njih zeli.

■

Tnljanska iz svojimi polentari,
Crnagora iz kozjimi pastiri,
I 0Ti su se na nas postaYili,
Radi bi se s naSom krrjom napili.
Ferencz József, oh ti na§ kralj presvetli!
Koji si теб tak та Ijépaj starosti,
MoraS SToja sablja van potegnuti,
Neprijatelje na moraä табШ.

Da so na§i Stuki se oglasili.
StraSni fesiungi se odmah ruSili,
Так как potres, zemlja se je zibala,
Pnno Tojske odmah je voniStila.
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B ú z a ............. PSenica............. 4150
R o z s ............. Hr i ..................34*—
Árpa . . . . . . . Jeőrnen........... 33 —
Z a b ............... Z o b ................. 40.—
Kukorica uj . . . Kuruza su h a. . . 29 25
Fehér bab uj . . Grah beli.........40.—
Sárga bab . . . . Grah 2uli.........40.—
Vegyes bab . . . Grah zmeéen. . . 40.—
Kendermag. . . . Konopljeno seme 52 —
Lenmag........... L e n ....................7 0 ~
Tökmag...........KoSőice............. 100 —
B ü kk ö n y.........Grahorka........... 35.—
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Ve pák stí skup Boga se pomolimo,
Da mi slavno tabora dokonőamo,
Bog po2iTi na§e verne vladare,
A T taboru na§e hrabre janake!

1 METERCENT
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Budejn nas otí za mir prosili,
Onda budemo njim ovak diktali:
Ako vu miru kiveti hoóejo,
ZbantuTati nas теб naj neprobajn.

MÉTER MÁZSA
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Savezntk na§ Nemec, TurCin i Bnlgar,
S OYimi zgubiti neőemo nigdar
Lépő naSu magjarsku domovina,
Нта1а badi патёк Bogu YiSnjema.

Szombathely.

EGYPTOM és a NÍLUS
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Drávaszilas község képviselőtestületének 1916 évi au^ gusztus hó 28-án hozott határozata, alapján ezennel közhírré ^
^ tétetik, hogy Drávaszilas községhez tartozó Szentkereszt <2^
puszta határában gyakorolható
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1916. évi szeptember hó 15-én délelőtt 10 órakor
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В 6 (hat) egymásután következő évre Drávaszilas községben #

a községbiró házánál nyilvános árverésen bérbeadatik.
éfo
^
Árverési feltételek a drávadiósi körjegyzői irodában a
hivatalos órák alatt betekinthetők.
^
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to papírlurceludcettxn, könyv
m
nyomdájában Csáktornyán.

Drávadiós, 1916. augusztus 29-én.

Pálinkás Sán d or^
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Nyomatott Fischel Fülöp (Strauss Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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