
Menekülés az igazság hajlékába.
A negyedik görög hadtestnek német 

védelem alá menekülése a legnagyobb meg
lepetés volt, melyet ez a fordulatokban any- 
nyira gazdag háború hozott. Éh&églől és be
tegségektől fenyegetve a negyedik görög had
test parancsnoka, aki az antánt minden erő
szakoskodása dacára a királya és kormánya 
által tanúsított semlegességet meg akarta 
őrizni, kénytelen volt vitéz, kormányhü csa
patait Németország oltalma alá állítani. Az 
állítólag kis nemzeteket védő antánt Ьйпоз 
erőszakoskodásai fölött megsemmisílőbb íté
letet alig lehetett hozni.

Az antánt semmiféle eszköztől nem 
riadt viasza, hogy Görögországot jelenlegi 
magatartásának megváltoztatására kénysze
rítse és a maga részére megnyerje. Minden 
csábítás, minden fenyegetés, minden erőszak 
dacára sem érhette el célját. Semlegesség! 
akaratában erősen és megtántoríthatatlanul 
állja a király népével együtt ezt a csúnya 
megrohanást, mert legszigorúbb kötelességé
nek tartja, Görögország jelenlegi és jővén 
dőbeli boldogulásáról gondoskodni. A király 
tudja, hogy népének többsége, Venizelosz 
minden ármánykodása ellenére, hű maradt 
hozzá és bízik abban, hogy hadserege — a 
Szalonikiban rendezett puccs dacára — sem 
fogja megszegni a neki megfogadott hűséget. 
A görög hadseregben uralkodó hangulatról 
a negyedik hadtest parancsnokló tábornoká
nak önálló cselekedete adja a leghívebb fel
világosítást. Minthogy a tábornoknak a saját

hazájában nem akarták megengedni, hogy 
semleges maradhasson, minlhogy ellene és 
derék csapatai ellen az antántnál annyira 
kedvelt kiéheztetési módszert akarták alkal
mazni, nem maradi részére más hátra, mint 
sokat zaklatott hazáját elhagyni.

Ez oly esemény, melyhez hasonlót a 
világtörténelem eddig nem jegyzett fel. A 
görög lábornck Németországhoz fordul, vé
delmet kérve. A bizalomnak ez a megnyil
vánulása elégtételül szolgál a központi ha
talmaknak. A tábornok és a görög nép bi
zalmukban bizonyára nem fognak csalat
kozni. Méltányolni tudjuk azt a kálváriát, 
melyet Görögországnak el kell szenvedni 
és a negyedik hadtest tábornoka és katonái 
előreláthaíólrg meg lesznek elégedve azzal 
a vendégszeretettel, amiben a német földön 
részök lesz, mindaddig, m;g hazájukból a 
betolakodók ki lesznek kergetve.

Ami rajtunk múlik, hogy ez mielőbb 
megtörténjék, az meg fog történni.

Kimutatás az erdélyi menekültek részére 
gyűjtött й л ш ш ш пуо кг0 1.

Múlt számunkban megemlékeztünk a 
lelkes felbuzdulásról, melynek eredménye a 
közel 5000 K, mit a nálunk elszállásolt er
délyi menekültek részére Csáktornyán és 
Perlakon hirtelenében gyűjtöttek.

Ehhez az összeghez Csáktornyán ada
koztak :

100—100 K t: Csáktornyái Takarék- 
pénztár, Csáktornyavidéki Tkptár, Muraközi

Tkptár, Posludni Jánosné; 50—50 K t: An- 
tonovics József, Neumann S. utóda, özv. dr. 
Krasovecz Igoácné, dr. Isoó Viktor, Csik- 
vándi Mártonná, Magyar Bank és Kereek. 
r. t. Csáktornyái kirendeltsége, dr. Hajós Fe
renc, Heilig József, Grnner, Pethő Jenő; 
30—30 K t :  Hodosi ViImo3né, Graner Csa- 
kathurner, dr. Wolf Béla, dr. Viola Vilmos, 
Székely Vilmos; 20—20 К-t: Szerb, Bencsák 
Sztána, Földes Mór, Neufeld Lajosné, Bene
dikt Béla, Mayer testvérek, Pátkai Jákóné, 
Straus*z, Schtff«.г Rezső, Pollák Gyula, Mee- 
terich Aledár, Kovács, Nagy Elemér, Weis* 
hadnagy, Szabó főhadnagy, dr. Pőcze, Bauer 
százados, Lach, Mózes B., Proszlenik, Sztra- 
hia testvérek, Löbl Rezsőné; 15—15 K*t: 
Rozman R , Gold Ferencné; 10—10 K t: 
Kayser, Duzs, Heiszenberger, Tomka, Murai 
Róbert, Hirschmann Leo, Weisz Sándorné, 
Hirschmann Adolf, Kertészné, Deutsch Je- 
nőné, Schwarz Henriette, Charmatz, Heinrich 
Miksa, Voght Albin, özv. Tersztenyák Bó- 
dogné, Alszeghy Alajos, Krausz Ferencné, 
dr. Gänger Jenőné, Lökéné, Kotzig Károly, 
Rosenfeld Jakabné, Rosenberg Rikárd, Slias- 
ser Vilmos, Antonovics Anfafné, Bezerédy 
nővérek, Kcblenczer Belt», N N, Benedikt 
Irma, Hencsey Gáborné, Szilágyi Dezsöné, 
Dokler, dr. Sikte József, Engel, Kell, Czikkel, 
Schmidt János, Szekulicsné, Baumsteiger Sa- 
muné, Hampamer István, Fejér Jenőné, Stein- 
berger F., Peitlné, dr. Schwerz Lajos, Her- 
zer I., Szentbe Ferenc, Lehoczky Zoltánná, 
Guttmann Lipótné, Czvetkov cs Antalné, Dé
nes Béláné, Meider Flóra, Binder Károlyoé,

Mt. Szt. Katharina.
Irt»: G y a r m a t i  J ó z s e f .

Szép teli arccal kelt föl a Nap Nagyboldog
asszony napján, augusztus 15-én. Fényes sugarai 
bearanyozták a hegyek oldalán hnzódó üde sző!ő3 
kerteket.

A bakák vidáman hancuroztak a gyümölcs
fák között, — s dacára a szigorú tilalomnak — 
majd minden fán lehetett egy-egy embert látni, 
aki a sárguló körtét dézsmálta.

Néha-néha gránát csapódott le közelükbe, de 
azt észre sem vették igen. Ügyet sem vetettek 
reá! — Viharedzett, bátor gyerekek voltak mind
annyian. — Legnagyobb részük végig verekedte 
Szerbiát, Montenegrót. — Voltak Albániában is s 
most néhány hónap óta pedig a taliánnal vias
kodnak.

Tizenegy óra felé megérkeznek a konyhák is 
8 a jóizű paprikás gulyás, majd utána a bor még 
magasabb kedvre hangolja őket.

Egyik-másik öreg róka jósolgat.
— Meglátjátok, hogy még ma elmegyünk 

innen Meglátjátok, hogy az éjjel már nem fogunk 
itt aludni, vagy talán sehol sem !

Lehurrogják a többiek :
— Nem kell az ördögöt a falra festeni! Már 

miért mennénk el innen, mikor csendes minden
felé a front. Az olasz nem fog támadni, örül, ha 
békében lehet.

— Na, na, majd elválik — feleli a sötéten 
- l á t ó !

Osztják már a napi kenyéradagot is. Csak 
még a dohány és cigaretta van h átra . . .

Jön az ordonánc! — A tapasztalt öreg ba
kák összenéznek. Hossz jel, ha az ordonánc mu
tatkozik. Az mindig valami változást jelent. Ha 
pihen a csapat, bizonyos, hogy az ordonánc za
varja ki őket nyugalmukból.

Nemsokára szétnyílik a parancsnok fáira s 
jön ki a napos. Jelenti a szakaszparancsnokoknak 
a parancsot, hogy a századok félóra múlva telje
sen fölkészülve állnak.

Egy pillanat alatt szét van osztva dohány, 
cigaretta. A legénység már szedelőzködik is össze. 
A sátrakat lebontják s mindenüket összepakkolva 
várják a további parancsot.

FergatltTung, — hallatszik az erélyes parancs. 
A századok néhány perc alatt készen állnak tel
jes felszereléseikkel.

A távolabbi szölőskérték felől erős puskaro
pogás vegyül a mind sűrűbben hulló gránátok 
robbanása közé.

Megindult ц támadás! — Csak azt nem tud
juk még, hogy a ialián támad e, avagy a mi csa
pataink mentek támadásba?

Na ez nem olyan nagy baj; hamar megtud
juk azt i s !

Rajonkinl megyünk az úton fölfelé, amelyet 
eltakarnak az ellenség elől a két oldalán ültetett 
fák és bokrok. Mindig gyorsabb és gyorsabb »tem
póban« megyünk fölfelé a kanyargós hegyi utón. 
— A fegyverropogás és gépfegyverkattogás mindig 
erősebb és erősebb lesz t Jön a parancs: Hüstun- 
gokat lerakni, csak fegyver és patrontasebe és ke
nyérzsákot kell vinni, amely utóbbiba kenyeret,

konzervet és muníciót kell tenni. Rüstung itt 
m arad!

Л II—IV század rajvonalba írj'ödik, I és III 
század tartalék. Irány a magaslat bal szélén lévő 
kápolna. Villámgyorsan fejlődnek a századok raj
vonalba. Fegyverüket balkarjukra akasztva gyors 
léptekkel nyomulnak előre a sűiű, bokros hegyol
dalon. — Most kiérnek a tisztásra, őrült golyó
zápor és srapnelleső fogadja őket. De ők rendü
letlenül mennek előre.

Jönnek is már az első sebesüllek! Egyik
másik vidáman, fütyürészve. A többi pedig törtet 
előre, mindig сэак fölfe’é. — Jön sebesülten Rho- 
sóczy Rudi aki szakaszát már jó előre vitte, ami
kor megsebesült. Majd dr. Kovács kadett, aki már 
a hegyoldal közepén volt szakaszával, amikor grá
náttól megsebesült, s most igyekszik hátrafelé. 
Majd Huszágh hadnagy jön két sebével. — Szeren
csére mindhármuk sebesülése könnyű természetű.

Most fölhangzik a küitszó: Rohamra! Hurrá, 
hurrá kiáltják a hős 48-asok, s elszánt vakmerő
séggel kapaszkodnak a sziklákba, hogy minél gyor
sabban elérjék az olasz állásokat.

Vitéz, bátor kapitányunk, Tschepen, hősiesen 
viszi előre az egész ostromló csapatot. Egy ellen
séges liszt integet feléje: »Bravó kapflán, bravó« ! 
(Gratuláltak is kapitányunknak, amikor foglyok 
lettek hogy mily hős katonákat vezet a bátor 
kapitány).

Oly közel vannak már katonáink az erői 
olasz állásokhoz, hogy majdnem kézzel fogják egy
mást. Nagy köveket dobálnak rájuk. Egyik-másik 
kő leüti lábáról a feltörtétől; do a másik pilla
natban már ismét talpra ugiik és szalad föl a
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Mráz Jenöné, Pecsornik Oltó Zrínyi Károlyné, 
Grósz Ernöné, Heiszig Ferenc, id. Heinrich 
Mórné, Bolgár Benő, Berlin Ágoston, Meskó 
Bálint, dr. Grünwald Illés, Wollák Rezső; 
8 K t Hári Józseíné; 6 —6 K t: Blau Sán
dor, Rosenberg Kálmán, Baron Dezső, Déri, 
Wettendorfer, Hajas, Luitenbergerné (Petlau); 
5—6 K t: Kelemen Béla, Wagner, Pogány 
Ernöné, Schubert, Seifried, Czukor György, 
N. N., dr. KovHcsicsné, Weingartner Györgyué, 
Horváth, Hoffmann, Ziner R, Biekei, Kol 
linóé, Hoffmann Lpót, Morandini, dr. László 
Béláné, Hábel Kálmánná, Váradi Antalné, 
Csabay Kálmán, Petries Viktorné, Tömör 
Boldizsár, Pálya Mihályné, Hirschsohn Er 
nőné; 4 —4 К-t: dr. Siegel Nándorné, Tár
nái, Zakál, Kacun Mihály, özv. Sálon Pé
tim é, Tolazzi Dániel, özv. Weisz M ksáné, 
Kolmenics Ferenc, özv. Pulaiué, Löwenstein, 
Schelli Mihály, Zárda, Hir^chler, N. N, Bayer 
S , N.umann Józsa, Tauszig, H dvégiué, N. 
N , Ivacsicsné.Hoffmann Gyuláné, Szivoncsik, 
Grau Géza, Pálinkás Sándorné, Zdelár Mik
lós, Fischer Endréné, Zrínyi Viklorné; 3—3 
K t : Prückler Károlyné, Graner Gertrude, 
Kristofics, Pékár Sándor, Máté, Thordayné, 
Patakyné, Pólyák, Sárosiné, Makovecz Ká
rolyné, Reiter Lajoené, Tóthné, Plichta Bé
láné, Nuzsy SUfánia, Schwarz Jakabné; 2 70 
К-t Zadravec Rókus; 2 60 К-t Pölcz István; 
2 50 К t Kovácsics Józseíné; 2 40 К l Wam- 
bergerné; 2—2 К-t: Jugh Mária, Polesinszky 
Emilné, Sáírán Károly, Dobosy, Krizsán Fe- 
rencné, Laitin Dánielné, Mencsey, Senry, 
Karancsyné, Horváth István, Hirschsohnné, 
Santek, Masztnak, Kreutz L;pótné, Nyíri, 
Mal&tinszkyné, Koch, Friedenthal, Martin- 
csevics Juícsa, Anhalt Lajos, Jobban Jó
zsefeié, özv. Edelsteinné, Deutsch Zsigmondné, 
Spitzer Lajosné, Hering, Mekovecz István, 
Lukácsné, Kreutz, Hirschmann Miksa, Szu 
decz Istvánné, Bzikné, Pollák, Sidonic Z, 
Ziegler Gusztáv, Harmat Sándorné, N. N., 
Persa János, Koszti Mátyás, Bors Mátyás, 
Petries Ágostonná, Friedrich Emma, Sansch, 
Czilli, Petries Ignác, Baumanné, Hepp Edéné, 
dr Huszár Pálné, N. N, Mezeiné, N. N., 
Szugfill János, Wohlsein Károly, Schlesinger

Lajosáé, Sinkó Mihály, Wechtersbach Antal, 
Pakaicza Flórián, Kunstek István, N. N., 
Kornfeind Nándor, Ivacsics Ignác, B. S., 
Mofceán Istvánné, Mayercsak Béláné, Maries 
Viktorné, Takács Józseíné, Magyar Gizella, 
Megla Antal, Weberné, Simon Lsjosné, Hüli 
Cili, Krizsanics Dezsőné, Kümmert Sándorné, 
Seligmann Edéné, Stingl János, Deutsch 
Edéné, Szeppelfeld, Branilovicsné, Wranna 
Győzőné, Schwagel Mór, Reisig Ferenc, Né
meth István, id. Stingl Ferencné, Mihálicz 
Mátyás, Rajtkó Elemér, Vampl Imre, Kropek 
Rudolf, Fischer lgnácné, Stefán, Villányiné, 
Hajdú Irma, Székelyné, özv. Mikk Szilárdné, 
N. N, Tislér, Kovács Emil, Özv. Bernyák 
Károlyné; 1 §0 К özv. Bedics Ferencné; 1 40 
К-t Magyar József; 1 20 K t N. N ; 1—1 K t: 
Hosztin, Molnár, N. N, Kopácsi Ferenc, 
Hirschsohn H., Teubl Edéné, Poredos Já 
nosné, Salaries Gáspár, Finkné, özv. Hoch 
sladtercé,' Stolczer József, Ehmann, N. N, j 
Dornikné, Honfeld, Dőring Emilné, Krizeánné, 
Bisztrovicsné, Stingl István, Kollar ce Má- 
tyáené, Stingl Ferencné, Hübsch Manóné, 
Slöaer József, Szinkovicsné, Schmidt Ede, 
Burgolits István, Brauner Lsjosné, Woliner 
Márkné, Klein Józsa, Kalzné, Prsztecz Fe
renc, Ács J ,  Doffarné, Markó Mari, Dómján 
József, Horváth Lajos, Gerencsémé, Novákné, 
Behojnikné, Zakricsné, Nádasdi Nándorné, 
Király Lajosné, Kumi Józsefné, Szentbaiázsi 
Jánosné, Martincsevicsné, Kernicz Józseíné, 
Weinstanglné, Horváth Józsefné, Novoszel 
István, Lipics Istvánné, Czeszár Józseíné, 
Medvedné, Buczolics Jánosné, özv. Sáfrán 
Károlyné, Kohn Irén, iíj. Kovács, id. Kovács, 
Goriczai Péter, Ve»**' 'Mihály, özv. Klobosza 
Jánosné, Lukács István, Granicz L pót, Hor
váth Antalné, Senig Antalné, Zeman Vince, 
Pálinkás Györgyné, Katona Mihályné, Hor
váth Alajos, К. M, Tróják János, Simicz 
Emil, N. N, N. N., Matanovics, Magyarics 
Mária, N N, Janics Istvánné, Kerlezsa Fe
renc, Schulteisz, Juranics Gy., Kövesiné, 
Wortmanné, Fischer Erzsébet, Megla Antalné, 
Kropek József, Herczigonya Alajos, Munczi 
Antal, Stefaicsné, Honfi Lőrinc, Puhr Má- 
tyásné, Deutsch Salamon, Kelemen János,

többi után. — Bürger freiternek majdnem fél láb
fejét elviszi a gránát, de alig kötik be sebét, már 
Í9 fát, bár sántítva, föl az olasz állásokhoz. Nem 
akar elmaradni az utolsó kenetről. — Lobi Jenő 
kadettet fején éri egy nagy kődarab. Egy pilla
natra megtándorodik, de a következő percben már 
ismét az elsők közölt van s revolverét magasra 
tartva egy lépésről lövi !e azt a taliánt, aki fejbe 
dobta. Még egy másodperc csak, s már is benn 
van az olasz kővárban, e revolverét rájuk sze
gezve megadásra kényszeríti az oly szívósan, u- 
tolsó percig védekező ellenséget.

A tisztek revolvereiket, katonák pedig fegy
vereiket dobálják el. Kezüket magasra tartva jel
zik, hogy megadják magukat.

Tovább a kőrakásoknál szintén foglyok cso
portja látszik. A 48-ások közé beosztott bosnyá- 
kok közül hirtelen előre Ogrik egy katona s a 
harci mámortól megittasodva, nekiront szuronyos 
fegyverével egy szikla mellett mereven álló olasz 
ezredesnek, hogy keresztül szúrja. — Csak egy 
másodperc még, 8 az ezredes halott! De hirtelen 
egy kéz parancsolóan visszainti a magáról meg
feledkezett katonát, aki bár boszankodva, de en
gedelmesen vonni vissza.

Most azonban egy olyan jelenetnek voltam 
szemtanúja, amelyre büszke leszek, amíg élek: 
A 30 éves hűtlen szövetségesünknek, az olasz 
nagyhatalom büszke hadseregének ezredese, leha
jolt egy kézhez, egy magyar parasztfiu kérges, dol
gos kezéhez és azt megcsókolta egyszer, kétszer, 
— tízszer. — A felszabadító büszke olasz hadse
regnek büszke ezredese nem emelte föl ajkához a 
parasztfiu kezét, hanem alázatosan lehajolt hozzá,

hogy megköszönje Gál Sándor zalai parasztimból 
lett 48-as tiszthelyettesnek, hogy megmentette az 
é le tét!

így fizet a magyar, még a rosszért is i
Amikor ezt a jelenetet láttam, oly nagyon 

boldog voltam ! Büszke voltam eddig is magyar 
voltomra, de ezután százszorta büszkébb, leszek, 
hogy magyarnak születtem.

Sok foglyot ejtettünk, köztük sok tiszt is 
volt. Ezredes és alezredes meg egy őrnagy is. U- 
tóbbit én találtam meg súlyosan sebesülve a ha
lottak között s midőn erősítő italt adtam neki és 
sebét bekötöztem, csodálkozva hálálkodott a nem 
remélt bánásmódért.

A küzdelem rövid volt, alig 3 óráig tartott 
csak, s már birtokában voltunk e fontos magas
latnak, amelynek birtokosa pedig ura a környéknek.

Most már a rommá lőtt Görz a taliáné lehet 
egyelőre; de a Mte. Szt. katharinai magaslaton a 
mi vitéz katonáink állnak őrt s egy tappodtat sem 
eresztik tovább a gaz és csalfa taliánnak maka- 
rónis hadseregét!

Annál fényesebb volt a fölöttük aratott dia
dal, mert amint az ezredeinktől megtudtuk később, 
három zászlóalj olasz, válogatott csapat állt ve
lünk, a mi egy 48-as zászlóaljunkkal szemben.

Fényes dicséretet kaptunk, s legfelsőbb hely
ről is megérkezett másnap már az elismerés a 
nagy teljesítményért, amelyet katonáink oly hő
siesen kivívtak.

Déli harctér, 1916. aug. 27.

Kermek Károly; 90—90 fillért: Stern, Má- 
tyán Ferencné; 80—80 fillért: Rosenberger 
Dávidoé, Meskó Bálintné; 70 fillért: Meko- 
vecz Márton; 60—60 f-t: Aigner Józsefné 
Steiner Mór, Ferencsina Istvánné, Hirschler 
Gottlieb, N. N., Rambró Ferenc, Tarnary Fe
rencné, Lukácsné, Mikláczné, Sírahunya, Bér- 
nátné, Grábár Pál, Tál Lőrincné, Kabjanecz, 
Mayer Ede, Mediczné, Rózsa Ernöné, Megla 
József; 50—50 f t: Végh Józsefné, EisensUid- 
ter, Hirschsohn Jenő, N. N, Kúszik, Petek 
Antalné; 42 M: Yrerhár József; 40 — 40 ft: 
N. N, Kücsán, Gáspár, Spitzer Berta, Burtl 
Ade), Zadraveczné, Zsifkovics Antal, Szitko- 
vice Péter, Petrov csné, Mátyáu, Seserkóné 
Czirkovicsné, Zsemlics Antab Morc András* 
Benkő János, N. N., iíj. Verhár József, özv! 
Doklea Istvánné, Pollák István, Szőke Ádolf- 
né, Vidovics Jánosné, К pke hhánr.ő , Lov- 
rencsics Pál, Holenberger Mihályné, Horváth 

I Ferenc, Leszkovec András, Slingl Jánosné; 
30 — 30 f-t: Kareszné, Spolár Emilia, Ková
csba Antalné, N. N., N. N., N. N, Stingl 
Istvánné, Szabó Pálné; 24 í t N. N; 20 — 20 
f-t: Csányi, Hampamer, Balog Béla, Dobsa 
Feienc, lvanicsné, Vég Ferenc, Kovacsics 
Ferenc, Mikácz, Fiiszár Jánosné, N. N., N. N., 
Németh Jánosné, Kölkedyné, N. N, N. n! 
N. N., N. N., Btsztrovics Eiekné, Vargáné; 
10—10 f t :  Hunyák Andrásné, egy kis fiú, 
Furies Viktor, N. N, N. N.

P e r  la  k o n :  200 K: Perlak község; 
100—100 K: Alsómuraközi Takarékpénztár, 
dr. Zakál Lajos, Kuhár János, Perlaki Ta
karékpénztár; 50—50 K: Belies Flórián, dr. 
Reményi Zoltán, Hir&chsohn Viktor, Krarna- 
rits Viktor, Lauge Kelemen, Svastics Ödön; 
20 — 20 K: Bálint Béla, Banelly László, dr. 
Noszlopi Gáspár, dr. Grész Gyula, Guelmino 
Alajos, Gájásy Lajos, Horváth Pál, Kósz Jó
zsef, Novák Mátyás, Petries Mihály, Singer 
Lajos. Spitzer József, Szabó Győző, Szecsár 
Balázs, Tóth Sándor, dr. Düh Ferenc, dr. 
Böhm Sidney, Ebenspanger Miksa, Fövé- 
nyesy Sándor, Heimer Lipót, Hirechsohn 
Mtksáné, Herman János, Komár István, Ma- 
káry Vilmos. Persies Ferenc, Ripszám S., 
Sipos Elek, Szűcs Miklós, Vida Teréz, özv. 
Babies Sándorné; 6 —6 K: Kolarics Lénárd, 
Ruzsman Antal, Sós Frigyesné: 5 —5 K: 
Dénesi Istvánné, Glavina János, Kávrán An
tal, Némelh Gyuláné, Pintarics Tamás, Varga 
Jakab, Zorice Antal; 3 —3 K: Fekete Gizella, 
Pintarics János; 2—2 K: Csárics Gyula, Do- 
lencsics Lukács, Horváth Vince, Kavrán Ig
nác, Kolarek Miklós, Karzag Béla, Kovacsics 
János, Komár Jánosné, Lukacsics Miksa, 
Lisziák Janka, Mayercsák, Németh Clarisse, 
Svenda Jakab, Sosterics Péter, Tomasics Ta
más, Vizer János, Várallyi Dezsöné; 1—1 K: 
Deutsch Lipót, Mattersdorfer Vilmosné, Pcd- 
vezanfc György, Záborszky Ferenc.

A dakoznunk лж e le s e tt  bősök  ö z 
v e g y e i  és Á rv á i J a v á ru  t

H ad seg é ljező  H iv a ta l főpénz
tára* K ép vise lőb án . ________  _
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Ám°!iAilknem tímár Eanddőktí éinT’ hatják belőle, de nagyobb támogatásra lesz tátják ezt a jutalom játék ok is, melyek &
МШ \uii*azmgg*i Megtanulták ők mir szükségük, ha tüzelőanyag, ruhanemű, láb- múlt héten soron voltak. A héten külömben
van tele л hat&r. istenüket félni. beli beszerzésére kerül a sor, mert szegé- a Mágnás Miekát (ismételve), Van-e babája

. t . nyék bizony nagyon fogyatékosa láthatták (énekes bohózat), Az obsitos (operett), A
Momioüs,^L!L. « ‘ magukat m k  kel a swkségleiekkeL Egye- táDCoenö (eainmü), Iglói diákok (diáktörté-
Obi népek Istene, Forró hálaima ,öre dr HaJds Fererc orsz. gy. képviselő net) kerültek színre a színészek közül a
щи téss a népekkel? Száll Hozzád яг Égbe! közbenjárására az erdélyrészi orsz. gyűl. szokásos igyekezet s a  közönség részéről

képviselők segítő bizottsága 5000 K t jut- mérsékelt látogatás mellett. Csak még egy-
Ki k̂et̂ teremtede<*' fa l°R a C3áktornyai járásban elhelyezett me nehány estén lépnek fel színészeink. A szin-
Kegyeimes istenünk. neküllek támogatására, valamint Kayser La- társulat innen Somogycsurgóra megy.
Add nékünk a bókét! jós grófi titkár cs&fádja a beliczai menekül- — A márkát el kell fogadni. A nagy-

Herboly Zoltán . tek segélyezésére tűzifát, ágyneműt és fehér- váradi pénzügyigazgatóságot értesítette a mi-
. . —— nemüt adományozott. Mások is gyakoroltak niszterelnök, hogy szeptember 15-től kezdő-

Királyi adomány. Egyik múlt szá- jótékonyságot, akiknek adományairól csak dőleg a német márkát éppen olyan pénznek 
inunkban inegemlítetlük, hogy Ofeíbége a j 5 VÖ számunkban számolhatunk be. Csák- kell elfogadni, mint a mi pénzünket. A né- 
király özv. Csikvándi Mártonná, szül. Ler- tornyán ez idő szerint egyébiránt 104 me- met márka a mai érték szerint egy korona 
ner Mária úrasszonynak, Csáktornyái föld- nekült van elhelyezve, miután az eredetileg negyvennégy fillért ér. A miniszterelnök kö- 
birtokosnak, mert 5 fia katonatiszti állásban letelepítettek közül eddig húszán hozzátar- zöite a pénzügyigazgafósággal, hogy a már- 
különö3en kitüntette magát, értékes emlék- tozóik után már elutaztak Csáktornyáról. kát el kell fogadni minden állami intéz- 
tárgyat adományozott. Az emléktárgyat, mely _  Дцап(|5 mozi. A Rákóczi utcai ál- ménynek, postának, adóhivatalnak. Ez az 
négyszögü márványlapon elhelyezelt ezüst landó mozgó színház mai előadásainak mű intézkedés azonban csak a háború tartamára 
dombormű a vármegye főispánja megbizá sora. harctéri feIvételek; A szerelem uzso- áll fenn.
sából dr. Hajós Ferenc kér. orsz. gy. képvi- rága ( pűp03 leány regénye Dégy felvo. — ZÖldszinU tábori levelezőlap. A had- 
selő és Szilágyi Dezső járási főszolgabíró пд8Ьап\. Léni néni (vígját. 2 felv.). seregfőparancsnokság uj, zöld papírból ké-
adták át e hó 18-án a megajándékozott _ iétAWiinvaán Somién пг 10 koronát szítéit tábori postai levelezőlapot hozolt for-
úrasszony kivánságára teljesen biialmas csa- Gold Fe^ ncné uYrnö 10 körönét éa HríTmann «»'ómba, a melyet akadálytalanul további- 
lám keretben. Az ezüst piakei két honvédet koronát küldöttek az izr. nö- laliak és kézbesítenek. A levelezőlapon a
ábrázol, alatta Őfelsége a király aranybelus * elru,k JóiZÍVÜ adományukért fogadják monarchia összes nyelvén a következő szó- 
monogramjával. ** , • nő^cvtet leithátásabb köszö ve8 van nYomva: »Egészséges vagyok én jó

— Kirendelés. A földművelésügyi m. ' einöksée dolgom van.« Egyéb közleményt nem sza-
kir. miniszter Csabai Kálmán Csáktornyái! ' bad a levelezőlapra írni, de igy módja vau
áll. tanítóképző intézeti gazdasági tanárt a ! Az erdeilyii menekUltiBk pyermekeiert. g kalonának mindig éleljelt adni magáról,
somogyszentimrei földmivesiskolához a s z o l- !^ ult vasánapon Ke.emen Bélaué úrnő la- — д  bab horsó- Ó8 lencse term ái
gálát érdekében további intézkedésig kireu- j “ «*“ « «  № zár a ,á vé,e,e- A kormány legújabb rende-deite. nielöadast Weisz Sárika rendezésével az er И е gKrin, az 1916 évi bab) borsó 64 ,tn .

— Látogatás. Pogány Frigyes dr. min. d é . y im  e n e kulié к gy r m eke i) a ára .. S z i n re cset£rmé3 zár M  helyeztetik. A közélelme-
osztálytanácsos és Petróczy István közp. kir. került Murai Károly »Buohodés« czimu .gy- z£g ég ^özszükséglet célszerű biztcsitésa 
tanfelügyelő t. hó 17 én Csáktornyára érkéz- felvonáfeoo vígjátéka Aiinueka, eisz éfdekében fezabályo2 za a íorgalombahozatalt
tek, hogy az itteni áll. elemi iskola és ovo- Annuska, Kelemen Kiirt, Go.d Lmke Nym ég árU8ftásf A sajá( ée gazdaeági szükség
dák építkezési ügyeit vizsgálatuk tárgyává Magduska, Kálmán Rózsiké és Kelemen ,e(ének s im ításb a vételén fölül a termelő 
tegyék. A kiküldött min. főtisztviselök első- Zsuzsi szereplésével. Bajos , gadó 1916. dec. 15-ig kisebb mennyipégten áru
sorban a tanítóképző intézel igazgatóját Iá- volt ezen piczi művésznőknek fesztelen bátor büve)yesekeli azonban csakis az illető
lógatták meg, akinek kalauzolásával azután feliepése ез kedves játéka. A nagy siker várop yggy község területén lakó fogyasz'ók 
az iskolákat keresték fel. A látogatás az orosz.ánrésze Weisz Anuuskát illeti ki elő- rб82ёге< továbbá közvetlen fogyasztás céljára 
elemi iskola kiépítésével, illetőleg egyelőre adásával a közönséget bámulatba ejtel e. A .ц pjaconi V8gy helybeli kereskedőknek, 
uj helyiség kibérlésével állott összelüggés szinieiőadás után Weisz Anuuska, Kosenberg g hüve!ye8ek kicsinyben való árusítá-
ben, ami 2 párhuzamos osztály felállítását M&gdus és Kálmán Bozsike szavalatukká pávaj |og|a|koznak £;zen 1(jön |Uj a készlet 
s 2 tanerő szervezését vonja maga után. araltak nagy sikert, üzv. Weisz Miksáné es fe|e(| egyedü, a Hldi termény г.-l. rendet- 
Kiküldöttek úgy az elemi iskola, mint a Kelemen Bélané úrnők fáradozása az erkol- keidk
meglátogatott első számú ovucU hbiyiségei- esi sikeren felül /0 koronát jUitaloli a ne- __ д  hadifénykép-kiállitásra, melyet a 
ben tapasztaltak felett megelégedésüket fe- mes czélra, т е  у összeget a kedves \s m * j j , d8egéiyező Hivatal októberben rendez, a 
jezték ki, az árnyékszéktt kivéve, melyet vészgárda Wollák hezsőne urasszonynaK frOD(okrói egyre érkeznek a szebbnél szebb 
okvetetlenül orvoslandónbk talállak. Pogány adott át, a ki ezen összegért meleg ruha- fö|véle|ek д  kjéUílás a háború egész törté- 
min. oszt. tanácsos és Petróczy kir. tanfelü nemüeket vásárolt fs a menekültek gyér- ne^ j  kjv^nja  bemutatni, azért fontos, hogy 
gyelő Csáktornyáról Nagykanizsára utaztak, mekei közölt szétosztotta. . mindenki beküldje fölvételeit, amelyek n ma-

— Nikkelpénz bevonása. A pénzügymi- mIno“ uMe,5 titok már, pSá KAROLY ES gyarBág háborús szereplését megörökítik. A 
niszter rendelete értelmében 20 filléres nik- ^ ^ n ic a ^ V e g y ’ egé'st' katön^MtiSljt’ létesiteit hivatal minden nagyságban és kivitelben el- 
kelpénzt magánforgalomban fizetés eszköz- a kaiönféle kabalisztikus szerencse-sorsjegyek ke- fogad képeket vagy filmeket, az esetleg szűk
ként csak 1916. december 31-ig lehet hasz* zeiésére. Bővebb felvilágosítást azonnal küld in- séges előhívást és nagyítást maga végzi, 
nálni, az állami pénztárak és befizetéseket gyen e kitűnő hírnévnek örvendő bankház, csak £jm. у  Akadémia-utca 17.
elfogadó állami hivatalok pedig ezeket az egy levelezőlapot kell neki írni. > — Uj bélyeg. A magyar kir. posta 10
érmeket csak 1917. április 30 ig fogadják — Adomány. Szekeres önk őrmester, fi||érP8 bélyeget bocsátott ki, melyeket a
el fizetés és bevállásképen. f- hó 22 én az erdélyi meneküllek részére p08jajakarékl8pra ragasztanak föl. A bélyeg

— A menekültek ellátása. Az erdélyi 9 drb. szinházi jegyet küldölt, am«t a közp. barna 9Zinnen, kettős keresztes vizjelti pa-
menekültek ellátása e hó 20 ig házilag tör- iroda szétoszlott közöttük. Hálás köszönet pjrra Vftn nyomva> д  rajZOn legfelül az ér
tént. A lakáson kívül ugyanis ellátást i9 érte. . . .  . .  tékjelzés, alant egy kas látható.
kaptak. Miután azonban a központi ellátás -  Mindent a hadseregnek1 A m. k«r. -------------------- ---------------------------------------
lehetősége megszünl, fenti naptól kezdve a honvédelmi fninislerium Hadsegélyező Hí-
meneküllek pénzbeli segélyt kapnak. Fórrá- vatala kéri az áldozatkész magyar társa- A köze lgő  izr. ú jév  a lk a lm á v a l
eúl szolgál az állami 1 К segély naponként dalma!, hogy a számára használhatatlan Ka tz  L ipót fő k á n to r  ez  u tón  k ív án
és fejenként amihez a helyi bizottság pénz- vagy nélkülözhető harisnyát, esetleg gyapjú bo ldog uj é v e t  a  h itk ö z s é g b e , t a g -
bei. adománya járul. Ezt a bizottság a 14 és vászonrongyokat minél nagyobb mennyi- ja in a k .
éven fölüli menekülteknél fejenként 1 ко- ségben küldjön be Átvételi különítményhez ......................................— .......................... ...........
rónában 8 « o n  alul 50 fillérben Állapította (IV, Váczi utca 38) a harctéren WhasinA- УШ ГС  « r o h a f e s t ő
meg. A segélyt a menekültek 10 naponként lás végett. A »Szereletadomány. jelíéeü eso- H A A 5  V I N t t  S Z O D a te S tO
előre kapják. A* ily módon való segélye magok *“*][*" “ " ““ J * (örekvö 8lin. SZ filiba TÜgÓ m u n k á t  V á l la l .

Ä S 5 . I ... . ««•«— . * —  « — —
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StraboViti zpbicel; ntmtrajoV i mset
Rumunji i rusi su izgubili vu eetiri dni trajucem boju do 180 jezer 
vojnikov. - íz  Bukaresta je kraljevska íamilija i vlada pobegla. - Лги 
Erdelju su se bitke pocele s rumunjom. - I nasi seregi bijeju rumunje 
vu Erdelju. - Ruse bijeju nase i nemske eete i vu karpatskih planinah.

Greka neée s nasimi neprijatelji drzati.

Ы  stojimo na tojnom pol ja?
(M . J .)  Ojvéta proti Rumunjskoj se je 

zapoCela. NaSi vern i savezniki bulgari, pák 
turöini su na onoj strani navalili na izda- 
jieu rumunja, gde on nije misül. Bulgari su 
vu DobrudSi navalili na rumunje. Ovu kra- 
jevinu je rumunj s Calarnim naCinom pred 
tremi téli odzel od svojega suseda bulgara. 
Kak smo vre pisait vu proSlim broju naSih 
novin, bulgari su e nemSkom, pák s turskom 
pomodjom tak hilro i takvom silóm poCeli 
evoju navalu, da su rumunjske Serege pri 
DobriCu, a za tem pri Tutrakanu zbili. Ru
munji su pri ovih méstih s zarobljenimi, 
mrtvimi i oranjenimi sveskupa do petdeset- 
jezer vojnikov izgubili prvi tijeden.

К tomu su na hitroma zavzéli pol jég 
Dunává le2edu Silistra zvanu tvrdjavu. Ru- 
munjski Seregi su lak biti bili pri ovih mes- 
tih, da su moraü hitro prék Dunává pobedi, 
koji su mogli, ali vnogo jih se je vu Du- 
navu vlopilo.

Pukanje Stukov se vre vu BukareStu, 
v glavnim varadu Rumunjske Cuje. Vu Bu- 
karesti su ljudi mislili, da je to pukanje pa- 
radno btrélanje zbog njihovog dubidka. Ali 
gda su na Serege doäli iz poljeg Dunava !e- 
2eCih mestah ljudi, koji su vu srédinu or- 
saga be2aü,pakod njih Cuü, kaj se je pri Tutra
kanu, pak pri Silistri pripetilo, onda je strah 
nastal vu BukareStu Bogatuäi su taki paku- 
vali, pak Bukarest ostavili. Drugi, pak tretji 
den su i siromaäkeSi ostavili poCeli glavni 
varad. Vezda ljudstvo po jezerah be2i iz Bu
karesta, ar zna, ako budu bulgari prék Du
nava preiSli, onda eu za tri, Cetiri dnevov 
vu BukareStu.

Rumunjska vlada je odrekla, da sta- 
novnietvo ostaviti mora glavni varas. Pobegia 
je i i  Bakareeta kraljevska íamilija vlada, 
oreaCki i drugi banki s penezi.

Za de3et dnevov pollam, kak je  rumunj- 
ska vlada 8 Calarnim i nemilosrdnim naCi- 
nom navalila na Megjarsku, koja je S njom 
vu mirnom eusedstvu 2ivila, je Romanjsku 
dostigla bo2ja kaStiga. Kak je on s nami 
pred deaetemi dnevi napravil, da je moral 
iz osem erdfiljskih varmegjijah puk pobedi, 
je boSanska sudbina ono isto 8 njim nap-

ravila. Vezda ba2i rumunj od dunavskestrane, 
a za malo vréme bude moral be2ati iz kar- 
patske strane. Opet se je dokazalo, da je 
istinita ona starinska poslovica: »Kaj sebi 
neCeS, to naj tvojemu bli2njemu vCiniti!«

Ód onih bitkah, kője su rumunji izgu- 
bili vu DobrudSi, sljededa se Cujeju:

Pri Kambana zvanom mestu jeden ruski 
konjeniCki brigád (dva regimenti) koj je po- 
magat doSel rum iR^m, je proti buigarom 
s attakom jahal, da jih pogazi. Bulgari su 
konjenike blizo puatili, a onda str^bovito 
poCeli na njih pucati, lak da su ruske kon 
jenike s kugljami tak postrelali, da su ovi 
iz konjov kakli vrabei kapali. Koji su 2ivi 
09tali, oni su se nazaj obrnuli i be2ali do 
Pdelarovo zvanog mésta. Koji su oranjeni vu 
ruke bulgarov opali, oni su za milost pro 
siti. Ali bulgari su njih odgovoriti, da jih 
nigdo nije pozval na gosluvanje. N komu 
nesu pardona dali. К tomu su zrok imeti. 
Bulgari su zbog toga nemilosrdni bili prama 
rusu ar su ovi vu dobruCkoj kasarni zaklali 
Sestdeset mirnih bulgarcov, koji nisu bili voj- 
niki.

Pri Tutrakanu su céli rumunjski regi
menti vu vodu skoCili, da prepiivaju Dunava, 
ali najved izmed njih se je vtopilo.

Vu Dobrudzi, gde vnogo bulgarov 2ivi, 
su rumunjski vojniki bulgarsku Skolsku decu 
vu Skolu zaprli, Skolsku hi2u ober njih vu2 
gáti. Svi mali dijaki su vu ognju vumrli.

Ova velika navala, koju su bulgarska, 
nemSka i turCinska zjedinjeva voj&ka 12 ga 
septembra poCela vu Dobrud2i proti rumun- 
jom i njim na pomod doSlim rusom, se je 
14 ga dokonCala. Sirahovito su rumunji i 
rusi biti bili vu tem boju. Okolo 200 jezer 
rumunjskib, ruskib i srbskih vojnikov bilo 
je skupljenu na tem bojnom polju, a morti 
malo menje nemäkih, bulgar3kib i lurskib 
vojnikof Ali svega skupa bilo jih je do 300 
jezer zasigurno, koji su jeden proli drugomu 
vojuvali. Bulgari, nemei i turCini su se tak 
brabro dr2ali proti svojim neprijateljem, da 
su njihove Serege do kraja rezbili. Rumunj
ski i ruski Seregi su se vu bég pustili. Céla 
rumunjska i ruska vojska, koja je vu tem bö
jti prieulna bila, je rezatepena i rezbita do 
kraja.

Friäkoje dost:gla Bo2ja kaStiga rumunje I 
Deset dni, pak je jedou tretinu svoje voj- 
ske izgubila, Gda ove rede piSemo, joS nisu 
doäli glasi, koliko je opaüh i zarobljenih 
neprijateljov. К tomu je viäe dnevov treba, 
da se sazoaje broj mrtvih, oranjenih i za- 
robljenikov, pak odzetih Stukov, ali vre vezda 
moremo redi, da je zgubidek rumunjov, pak 
rusov okolo 180 jener vojnikov.

Vu Erdélju nevupaju rumunji naprej. 
Blizo granice Ie2eda mesta su skorom sva 
prazna, ar je ljudstvo ostaviti moralo svoje 
h 2e i svoja sela. Oni, koji su pobedi morali, 
su po celoj Magjarskoj mesto dobili. Vlada 
se je pobrinila za njih. I vu Medjimurje je 
vlada poslala takve nesredne, koji su svoj 
dom ostaviti morali. Vu preloCki kotar su 
500, a vu Cakovedki kotar takaj 500 erdelj- 
cov poslali, koje budu po selab rezdelili. 
Ovi budu dotCas tu ostali, dok rumunje iz 
Erdélja iztiramo. Medjimurci budu jih zasi
gurno dobro prijeli i njim na pomod se 
2urili. Ovi eiromaki sve, kaj su imali, mo
rali su ostaviti rumunjom, samo su si 2ivot 
obCuvati mogli.

Rusi su pri karpatskih planinah pró
bálj sredii, pak su opet s velikom silóm ho- 
teli predréti n&Su frontu, da bi vu Magjar- 
sku vdrli, ali tak naSi, kak nemSki Seregi 
su jih nazaj porinuli i velike kvare jim zro- 
kuvali. Pri Karpatib je ruska navala dva 
tijedne trajala.

Vu Francuzkoj su se takaj velike bitke 
poCele proSli tijeden, koje joS trajaju. — Na 
taljanskom bojnom polju je lak rekuC mir. 
Tak se Cuje, da se taljani vezda pripravlaju, 
pak bi s vekSom silóm raüi nekaj dosligli. 
Тейко bude kaj iz toga.

NaSi neprijatelji su hoteli, da bi GrCka 
Э njim harcuvala proti nam, proti nemcu, 
proti bulgaru i proti turCinu. NaSi neprija
telji su svoje Serege poslali vu grCki varaä 
Saloniki. Grozili su se grdkomu kralju i 
Bog zna s kakvimi naöinami su grke pri9i- 
liti hoteli, da bi on S njim dr2al. Ali gr^11 
kralj, pak grCka vlada i cöli narod su rekli, 
da se oni s nikim nedeju posvaditi, ar su 
mali narod, pak su preslabi. Nedeju tak ob- 
hoditi, kak drugi menjSi narodi, srbi, Crno* 
gorci, belgiauci, koji su evoju domovinu



gubili i kralji njihovi odtiraoi bili, kaj bude 
se i s rumunjom i s njegovim kraljem do- 
godilo. Gda je Gröka vídla, da jim nádi nép* 
rijatelji nedaju mira s puntanjem drugaö 
sa si premislili. Kajti niti s nadimi neprija* 
telji, niti pák s nami neöeju drZati, vu prod 
lim tijednu se je jeden céli gröki vojniöki 
kor (Sereg), okolo 40 jezer vojuikov svojemi 
vodjami i ofíciri zamolilo nemdkoga cesara, 
naj jim dopusti, da Ы se oni nemcom prek- 
dali. Nemei su tomu privoljili i vezda bade 
ov gröki Sereg vu NemSku odpeljan, gdé budu 
jim slan i koStu dali.

íz toga, kaj smo vezda naáim öitatel- 
jem na znanje dal», je videti modi, da je 
sreöa naSim i saveznidkim prijateljem jako 
posluZila vu proSlim tijednu. Ako bu sreda 
i BoZja pomod i dalje s nami ostala, onda 
bude i mlrna skorom doSel.

Bog daj, da bude tak !

Csáktornya, 1916 24 ga septerabra.

Predstavljaö i kralj.
Ferdinand Lang bil je u petdesetih godinah 
predstavljaö u kazalistu u Monakovu u Ba- 
varskom glavnom gradu. On je bil igraö 
Salnih rolah, tako nazvani »komiker.« pak 
je med ostalemi razmel majstorski nasliedo- 
vati za onda Zivuöega dobrodudnoga kralja 
bavarskoga Ljudevita I, u hodu, u kretnji, 
dapaöe i u govoru je kraljevim glasom go- 
voril tak, как da sam kralj govori. Kralj 
mu je radi tog svojstva bil nagnjen i on si 
je puno toga smel dopnstiti, kaj bi mu inadé 
bilo za zlo prijeto. Pak radi toga se je kralj 
grohotom nasmejal, kad je sazna), da ga 
komiöar Lang svaké veöeri u zadnjoj sobici 
pri Larapl-wirtu, pred sakupljenimi svaké 
vrsti umietnici oponada, a oni da se nad 
tim bad liepo i od srdca zabavljaju.

Nieke vederi su se opet sakupiii u zad
njoj sobici pri Lamplvirtu, как navadno, kad 
se na jedan krat vrata sobe otvore i — kralj 
stupi u sobu.

Zaniemelo preseneöeno druZtvo se iz 
svojih sedalah digne, kad zapazi kralja, ali 
kralj Ljudevit onom svojom prirodjenom 
dobroöadnostju stupi u njihovu sredinu, te 
se je osobito veselil, kad je med tim druZt- 
vom opazil i svojega tajnika, dvorskog sa 
vietnika Riedela, koj je baS tik do äaljivd- 
jije Langa sedel.

»Tu sam baS one prave zajedno na* 
Sei!« — veli kralj smieäeöi se poglednuvSi 
svojega tajnika i komidara Langa. — »Ja 
sam öul, dragi Lang, da me znate posve 
öisto i Zivo oponaSati, как da sam ja  sam, pak 
sam se Zelel о tom osviedcöiti. Ü\ de vam 
dragi Lang nevalja nikakav izgovor, ovde 
ja hodu mojega duplitnjaka videti i dtudi- 
rati. Anda neka predstava zapoöne! Poka2ile 
Vi, kako ja kraljujem, a vi dragi Riedl dete 
mu pri torn baS tak asistirati, как meni!«

Svi se na kraljev mig okolo stola po- 
sednu, a on sam se sedne na koncu stola 
Lang se nieko vrieme donrräljava, onda se 
pred kraljem ponizno nakloni i veli: »Vaäe 
Veliöanstvo zapovieda, a ja se pokoravam.« 
Zatim priäaptne nekaj Riedelu u uho te 
Snjim zajedno otide van iz sobe.

Dvie kelnerice zatim donesu u sobu 
jednoga stola i dva stoica, kője sve postave 
na sredinu sobe. T.hoöa nastane u sobi, как 
ono kad angel preleti kroz sobu. Sad se na 
jedan krat vrata sobe otvore i komiöar Lang 
dojde u sobu, a za njim u zamiernoj dalo
ln i  njegov tobo2nji tajnik. Lang dakako
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cieli kralj Ljudevit I. Obojica se sednu к 
etolu, Riedl meine na sol sve2anj spisah i 
sad je poöelo kraljevanje. — Tajnik Riedel 
préda krivokralju jedan spis, kralj ga hitro 
pregleda, a onda v e li: »Evo tuj prosi thea-
terski sluga M -----koj je otac sedmero
diece, za povidenje plaöe. Sedmero diece od* 
gojivati i opravljati bogme nije dala. Dozna* 
öite <nu na poboljdanje njegove plaöe jod 
petdeset forinti.« Kralj Ljudevit se nad Lan- 
govom dosietljivostju glasno nasmije.

Tajnik mu sad préda drugo pismo. U 
torn je stala pritu2ba kraljevog tielesnog 
krojaöa radi slabe zaslu2be i pomanjkanja 
diela. Kralj Ljudevit I je najme prekomemo 
svojom odieöom dparal, te je i pouodeno 
dalje nosil. Lang sad odredi: »Moj kammer* 
diener neka mojemu krojaöu préda sve ka- 
pute od prodle godine, a ov je neka preo- 
brne i izöisti.« Sada se kralj Ljudevit samo 
malo, potiho, nasmiedi.

Sada préda opet tajnik pseudokralju 
pismo od kriegsministra, u kojem ov prosi, 
da se soldaölvo u dr2avi pomnoZi, jer to 
bo2 makar je i mirno vrieme, vojniötvo je 
ipák potrebno. Ali sad skoöi pseudokralj 
srdilo iz svog stoica, te po navadi pravoga 
kralja, kojega je sad predstavljal, priöme 
velikemi koraki mieriti sobu i glasno rogo- 
boriti proti tobo2njem minislrovem zahtievu 
za viée aoldatov, jer sad u mirno vrieme 
su njemu i ovi soldati, koji sada slu2e od* 
vise i nepotriebni. Njemu je samo stalo do 
mira i zadovoljnosli gradjanah i on öe se 
samo briniti za svietski mir, za umietnost i 
napredak dr2ave, za poliepdanje grada Mo* 
nakova, a soldati neka radje doma na polju 
rade, negoli da se po ^aradth Spaociraju i 
paradne stra2e obdrZavaju. Na taj govor, ko- 
jim je Lang podpuuo oponadal kralja, digne 
se cielo dru2tvo tezajuhuáőe pravomu kralju : 
»Vivat nad premilostivi kralj ! « * — Vidljivo 
ganut nad ovaeijom, zaaplaudiral je i sam 
kralj Ljudevit I veleC: »Bravo Lang, — tako 
je moja misei i 2elja!>

Ovaj »Bravo,« kojega je kralj doviknul 
Langu, bil je skupi za kralja. Predstava je 
bila golova, Riedl je pokupil po slolu raz- 
prdena pisma te se je hotel oduljiti, как je 
to uviek Cinil, kad je sa pravim kraljem 
svoj dogovor* dovrdil. U to ga pseudokralj 
natrag pozove te mu umiljatim glasom ve li: 
»Da, — izbilja! — Skoro sam zaboravil 
dragi Riedt, moj theater intendant mi je pri* 
javil, £a moj dvorski predstavljaö Lang mora 
iti nekam u kupelj zaradi poremeöenoga zdrav- 
Ija, doktori su ga naputili da ide u Kf3sin- 
gen, a tarn je etradna skupoöa, za Langa 
pak se zna, da nema nikada dosta novae, 
pak mu onda moramo pomoöi. Nuderte mu 
dragi Riedl dajte na znanje, da öu mu ja 
iz moje privatne kasse áest sto forintih doz- 
naöit», kője si more pri mojem blagajniku 
veö sutra zdiöi!«

Sad pak je bil pravi kralj, koj je iz 
svog sedaia naglo skoöil te posegnuvdi za 
Sesirom svojomu oponadatelju rekel: »Ja 
sam se sada podpuno osviedoöil, da me 
znate izvretoo oponaSati, ali sad mi ga je 
dosta, — zbogom moja gospoda, — zabav- 
Ijajte se dalje sami medjusobno, ugodno, — 
lahku ned!«

Stara garda.
1848-ga lieta bil je rat. Ima ib, koji su 

joä na 2ivolu od onoga rata, te se mnogihl 
dogodjajah od onda sieöaju. Takov red as-l

sentiranja, kakov ja danas, dakako, da onda 
nije bil. I ja  ее jofl sieöam, kako sam videl, 
da su panduri stranjske decke, koji au ovde 
kaktj sluge iii kuöiái e!u2ili, lovili, te je а  
nieki repnjsk zatvarali, poslie u monduru 
sold»öku oblekli, pudkom iii kosom iii seki- 
rom oboru2ali i na bojno polje poslali. To 
je sve iölo ónak po domaöi, jer doma sa  
opet domaöi oböinari stra2e obavljali, a to 
je takaj idlo po domaöi. Oberster je bii bi- 
rov, major notariuä, kapitan pisar, lientenanl 
domaöi Stacunar iii krömar i t. d. —

Bilo je jedne zimske noöi, kad je nieki 
kraljevöan — mislil atari Ko2njak, — imal 
pri Dravi pred jednim \elikim kánonom, iii 
как se po medjimurski veli, dtukom, na straii 
stati. U ratno vrieme takovestra2e nisu ma
lenkost, a tko straZu samovljno u ratu ostavi, 
kadtiguje se smrtju. Medjutim pri naäem 
dravskem kanonu je to idlo bolje podomaöi.

Jer nad kraljevöan stra2ar je za dobro 
pronadel, liepo potajno se od kanona pri 
Dravi, gde je one noöi bad mrzli sever pu- 
hal, odduljati i doma se u toplu postelju 
leöi.

Kad je anda dodla patrola za izmieniti 
straZu, nadla je staroga kanona na obali 
Drave posve samoga samcatoga stati, a od 
kakove straZe nit tora nit glasa na daleko 
i diroko. Dikako, da je to odmah gospodinu 
birovu — obersteru prijavljeno, a on dado 
bezsaviestnoga straZara na oböinske hiZe 
pred se dozvati. Kad je okrivljeni slraZar 
onamo doSel, prijel ga je birovoberstar vrlo 
nemilostivo te mu je ves zaörljenjeni u licu 
od srditosti dovikhul.:

»Cujete vi domobranec, pak vi nemate 
nikakovo dudno spoznanje? Pak vi neznate, 
da ste vadu sluZbu zanemarili i da se ta- 
kova nemarnost na ovom i na drugim svi- 
etu smrtju kadtiguje. Kak öete se sada izgo- 
voriti i öim öete se braniti; da ste to uöi- 
nili? Zar na to niste mislili, ha?«

Polag svib tih odtrih rieöih se nad kral
jevöan nije nikaj prestradil, veö je kuraZno 
svojemu predpostavljenomu gledal u lice i 
odgovoril pun osviedoöenja:

»Nuderte me malo posluhmite dragi 
gospodine. Bad zato, jer sam mislil i zrelo 
mislil, sam otiöel domov, a braniti pak se 
morém tim, kad velim, da sam na dravskoj 
obali u ljutom vietru sevru stal sam как 
prst, a jod к tomu zveöera u tmini, pak 
sam si toga velikoga kanona od svib stra- 
nah pregledaval, a pri torn sam si m islil: 
vragometna madina je takova kanona, to 
jedan nemre od nesti, ako po nju dojde, — 
ab, kaj velim, jedan — niti dva, niti Uri, — 
öetiri bi morti veö mogli, ako bi dodli. — 
no, pak kaj sem ja sam proti öetirem! — 
Anda vidite, а к tomu je bila zima, da sa  
mi zubi cokotali, a trudan sem bil takaj, no 
— pak onda sam otide! domov!«

Proti toj logiki se nije moglo nikaj reCi 
i tak se straZara, koj je napustil strsZu, 
nije nikaj dogodilo.

Em. Kollay.

_________________________ broj. 39

Mackensen odludno je zbil rumuje.
Minuöi tijeden savezni bulgaraki — nem- 

dki — turski deregi odluöno su zbili rumunj- 
ski — ruski dereg vu DobrudZi, neprijatelja 
dalko su pretirali i vnogo su jih polovili. 
Kad je nemdki cesar prijavu dobit od bitke, 
vu koji su ruse i rumunje savezni Seregi 

Ispotrli, odmah je telegrafiral septembra 15- 
Iga svojoj Zeni: »Mackensen general ravno
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aad mi je telegrafiral, da bulgarski, töreki i 
nernSki Seregi odluCno eu «bili i spotrli vu 
Dobiadat ruake i romunjeke Serege.«

Od pofiam, как au lak slavne bitke 
bile pri Masari moCvari i pri Gorlici, nega 
takvoga veselja bilo vu Berlinu, как vezda. 
Po ovoj bitki odprti je put profi KouStansa 
raorskomu postajaliéCu. Ako savezni Seregi 
prevzemeju KonStanzu, odkut va2ni pufi 
vodiju prék Medaidje, onda ruski — rumunj- 
eki Sereg célú liniju krej Dunavi mora oe- 
taviti bez svaké bitke.

Velika uzbuna je pri naöih neprijateljih 
i puCeli an zahtévati od korma no v, da naj 
ostaviju Romaniju, koja poleg plama néje 
Stela proti Szcfij ifi, neg как zgrabeSljiva 
zvér vu Erdélj je vdrla. Romanija poleg svo- 
jih prijateljov za malo vrémetak bude shodila, 
как eu i druge maledríave, lojest sama se bu- 
de morala braniti proti centralnim orsagom. 
Vu Bukarestu stopram sad su se prebudili 
i Surno su nazat odredili iz Erdélja ramunj* 
ske regimente. Mi znemo, da Mackensen 
néje navaden na pol puta postati i poleg 
toga puno pri je bude bo2ja sudbina postigla 
Romania, как emo sami mislili.

Strahovitna uzbuna je nastala vu Bu
karestu v petek opoldan, kad je glas doáel, 
da rumúnjske — ruske Serege su Sírom 
razbili i Konstanza je vu najvekSem pogi- 
belju. Kervave demonStracije su bile, kad 
su prvi begunci iz KonStanze doSli, kője su 
do vezda pod siloma tam zadrSali. Od ple- 
zéranih oficirov i od prostih vojnikov su 
poöuli stanovniki Bukarest», kaj se je pri* 
petilo i kakov je polo2aj. Ov 2aIosten glas 
vu orijaSki strab je natiral Bukarests. Na 
rod je Bratianu ministerpredsedniku i vise 
generálom obloke spotrl i zahtéval je, da 
se odmah zahvaliju na slu2b\ Talijanske 
novine odprto piSeju, da Romanija veC onda 
je zgubila boja, kad se vu boj pustila, jerbo 
к tomu néje bila pripravna. Sad Sinfaju 
ruse, zakaj su predi presilili Romaniu vu boj, 
neg je ktomu se pripravila. Zahtévaju od 
rusov, da iz Karpatov i s Gabcije, gde itak 
nikaj nemoreju proti monarchiji, naj barem 
pet ruskih vojnili sborov poSleju vu Roma, 
niju, koja je sad vu tak zloCestim poioSaju 
Romanija zgubila je boja, kad nam ga je 
poruCila.

Bolgarsko soldaCko zapovedui&vo pre- 
javilo je septembra 16-ga, kakov poloSaj je 
bil na bojnom polju.

Na romanskim frontu, krej Dunaja mir 
je  bil i samo Tutrakan varasa bez svakoga 
hasna bombardirali. Na DobrudZa fronlu od 
dvauajstoga vu kervavim boju stojiju bul- 
garske Cete, sjedjijenami ruske srbske i ro- 
manakami Cetami. Na Oitina-Parakoj-Aplat- 
Muszubej-Karaomer liuiji trajuCem boju ovo* 
ga ineseca jedenajstoga Cisto do kraja smo 
«bili neprijólelja. Neprijateij poCel je retiré- 
rati. NaSe Cete sporno ga tiraju. Zarobljeuike 
i piiena sad su poCeli skup zbrajati.

Vu ovoj bitki od neprijatelja aledtC 
bataljuni su bili vu ognju: 2, 9 i 13 ro 
manski bataljun, 61-vi ruski bataljun,jeden 
erbiki-ruski bataljun i 3 ruski konjaniCki 
bataljuni.

Pri Tutrakanu vluvleui oficiri povédaju, 
da pri Tutrakanu céli 16 i 17*ti rumunjski 
bataljuni su doli deli oru2je. Ovi dva ba
taljuni brojili su devet peSiCkih regimentov, 
jednoga kanonérskoga regiments, pet mo- 
farsk'h i o*em Smehkih kanonerskih regi
mentov i 8ve íestungs kanonére.

Pri Tutrakanu 462 zdravib oflc rov

smo vlovili, nadalje Rascanu i Marjeecu 
brigadérode, 40 doktorov, pet bandih i 25 
jezer prostih vojnikov.

Pri Dobricsu i Szilisztriji potlam smo 
jod 16 oficivov, 3 jezer vojnikov i trideset 
fttukov vlovili.

Do septembra 12*ga sve skupa vlovili 
smo 522 oficirov i dvajstiosem jezer pros
tih vojnikov. Zaplienili smo dvé zagtave, 
130 Stukov, 62 msSinpuSkih i nezmerno 
svakojaCkoga oruija, municije i drugoga 
blaga.

Vu Berlin su veC prejavili, da po slav- 
noj bitki, neméki, bulgarski i turski Se
regi silno proganjaju neprijatelja i nigdi 
mu nedaju poCinka i vu ovim vremenu 
dodli su i negdi su véé i prestupili Cérna* 
voda Konätanza liniju. KonStanzu jeden mo- 
Cen rumunjski Sereg brani, takodjer i od 
mórja céla ruska flotta, koja na Cruirn morju 
stoji. NemSke-bu!gar3ke i turske Cete pod- 
jednoma proganjaju neprijatelja i z mirnom 
su mn pod pets mi.

Velika bilka je to bila vu ovim stra- 
hovitnom boju. Stopetdeset jezer vojnika je 
zbil Mackensen i to tak odluCno, da céli 
Sereg moral je proti severu pobeCti i vu 
ovim bégu nigdi se петого zastav^ti. JoS 
néje zr.atl kaj bude za о vom bitkom doSlo, 
samo toliko znamo, da Mackensen uebude 
postal sad, kad je céloga romanskoga voj- 
niClva jednu trélju stran Cisto vunistil.

S V A K O J A Ö K E  n o v o s t l
— Strahovitna krvolocnost vu 

Sreberniku. Romania sve one krvoloCnosti 
je prestupila, koje^su vu о vom svétnom 
boju dogodile se. Stem, da nasje  tak prosto 
bez svakoga zroka za hrbtom sbantuvala, | 
pretekla je Taljauskoga orsaga, s neCimur- 
nami Cini, skojemi mirno ljudstvo mrcvari, 
dalko je prestupila naj divjeSe kozaCke Cor
de. Vu Szofiji na glas su zahtévali po vu- 
licah od kormána, da naj naplati rumunjom 
za svu nedu2no pretuCenu krv. Bulgarske 
2anske pak su rekviema imala za nesreCne 
muCenike.

Za neareCnu siroCu i za nesreCne do- 
vice pak su dare prosili, da je skim predi 
pomoreju. Romani, kad su retirérati morali, 
takve psine su delali s narodom, da Iasi 
gori idejű, kad Clovek Cita ili Cuje. Bulgare 
ki Cinovniki od svega toga zapisnike su spi- 
sali i vnogo totografijsh napravili, koje za 
n&véke kazalé budu, kakvi bcStialci su ru- 
munji. Romanski vojniki, koje vu Bulgariji 
za hiéne zoveju, od Szilisztrije na zapad 
vu Szreberniku su naj etrahovitneSu krvno 
kupelj slozili.

Septembra sedmogi jedna rumunjska 
Ceta je ulazila vu Srebernik obCinu, koju 
su vekSe Sar2e oficiri vodili. Ova divja Ceta 
strahovitno krvno kupelj je napravila. Sve 
mu2karce, mlade i stare, koji né su ili pak 
veC su né vu takvoj dobi, da bi pod oru2* 
jem mogli svoju domovinu slu2iti, na pijac 
su je natirali i tam sve do jednoga zmerc 
varili. Niti jeden je né 2iv ostal. Svu drobno 
deöicu su vu Skolu zaklenuli i onda su 
stanje s petróleumom polejali i vu2gali. 
Zenske su takodjer zaprli i 2ive skurili. 
Célú obCinu su vunifltili. Vu Srebernik ob- 
Cini jedna duSa je né 2iva ostala.

— Bulgare! povrneju rumunjom 
sve krvoloénosti. Takve krvoloCnosti vu 
célim bőin né su se joS dogodile. kakve su I 
rumunji napravili vu DobrudSi, Szilistriji i

Balcsiku. Slrahovilne psine eu delali sona* 
mi bulgarci, koji su pod njihovii dr2avu a 
padali. Sve posud su robili, vu2 gali, гепаке 
osramotili i klali. íz svaké obcine su na 
stotine stanovnikov sobom odtirali i sad 
jofl né je znati, kaj su s njimi napravili 
Bulgarski korinán je vezda po jednom ne- 
utralnom orssgom na glas dal románom 
ako i na dalje budu tak necimurne psine 
delali, onda si bulgarci nad onemi romans* 
kami oficiri spuniju srebu, koji su jim sad 
vu rukah. Sve je daju dőli postrélati.

— Nemski zrakoplivci dvé vure 
su bombardirali Konátanzu. Vu Kons* 
tanzi rumunji s velikom sveCanostjom i pa- 
radom su Cekali rusku floltu. Ravno, kad 
Ы se parada bila morala zapoCeti, doleteli 
su neméki zrakoplivci i dvé vure dugo su 
bombe hitali na varad i poieg toga nikakva 
parada né je mogla biti, jerbo svaki se je 
2uril, da se skim predi nekam skrije. Med- 
tem toga ruska flotta, koja se je s romans- 
kom sjedinila, obrnula se nazat i ostavila 
je KonStanzu, gde su jim nemei paradu 
slo2ili.

Glas je dodel, da i peSiCke rumunjske 
Serege su ruski generali zeli prék.

— Veliki strah vu Rusiji. Na caro* 
vu z3poved veliku sedaicu su pozvali skup. 
Na to su veC vu Szenlpétervaru pripravni 
bili, jerbo med ruskem soldaCkom zapoved- 
nictvom veC nekoji dan predi je bilo videti, 
da se je jako splaSilo, kad su glas dobili, 
da nemei i bulgarci odluCno su zb'li ro
máné i ruse vu Dobrud2i poleg toga lehko 
bi céli ruski front vu pogibelj b 1 mogel 
dojti. Romaniju kriviju svrho nesreCe, jerbo 
je né dosta se к boju prepravile, barem je 
dosta vremena imala. Car je jako srdito 

|zaSpolal romanskoga kormana. z^kajjenaj- 
bolSe Cete vu Erdélj poslal, od druge stran» 
pak se je né nikaj brinil s granicom.

— Talijanska krv na Karsziu. Ta- 
liiani opet su se poceii gibati i opet su 
offenzivu zapoCeli na Isonzo lrontu. Tali- 
janski cilj je, как veC to znamo, Trieszt. 
Talijanske navale prvi dan je samo straho- 
vilno stréíanje bilo od mórja poCemäi do 
Salcanoa, dakle po priliki na Ceterdeset ki- 
lometrov dugom frontu

Talijani opet su puno slabeSi bili к 
tomu, da bi naée pretirati bili mogli. Kad 
su to talijani previdli, Serege su samo na 
jednom frontu, na Sest kilometrov dugi li- 
niii naskupljali i tam su se hitili na naSe 
vite2ke Cete, kojih ga desetput menje bilo, 
как talijanov. Stém se je zapoCela talijans
ka ofTenziva na Irelji dan, na Doberdo bre-* 
gu, gde su veC toliko krvi prelejali talijani 
i jo9 denes su nikam dalje né doäli. Ova 
navala se je opet §potlivo zakljuCila. Proti 
Karsztu i Doberdo bregu su najjakáe navale 
bile. Dan i noC su Slurmali talijani, ali za- 
badav jerbo niti iz jedne pozicije su né 
mogli naSe vitéze vun spraviti.

Naái kánoni laki od poCetka straho
vitno su strélali tali jane i jim nezmernoga 
zgubiCka zrokuvali. Negdi su vdrli vu pryi 
jarek, ali onda su stopram znali, kaj je 
magjarski fokoä i как je treba s krvavom 
glavom nazat pobeCti. Pred naSemi Stellungi 
céli bregi su stali iz falijanskih mrtvih. Sa
mo na Karszt planini sedem céli talijanski 
regimenti su doli opali. Poleg ovoga slra- 
hovitnoga zgubiCka talijani opet su mirn» 
nastali.

— Veliku bitku j*e zadobil Ters- 
tyansky g e n e ra l. Od Lucka na zapad a
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orijadkim Seregom su se navalili rusi na on 
front, nad kojem je Terstyanszky general 
japovednik. Najmre pak med Pustamity i 
med Zaturci, gde su Marwitz nemökoga ge
nerals Cete stale. Ovdi je najkrvaveöa bitka 
bila. Dva regimentov gardistov je ovdi Stur- 
malo. VeC su je s polovinili naSi fltuki, kad 
an s velikom vile2tvom vu na9e jarke vdrli. 
Sad se je stopram krvava bitka zapoCela. 
Nazadnje su ilak nemei i honvédi jakäi os* 
tali. OJ gardistov malo átéri je 2iv ostal. 
Strahovitnoga zgubicka su imali ovi dva 
regimenti. Kad su to caru na glas dali, da 
ravno njegve dva regimente su uaäi vuniö- 
rili, gardistov zapovednikä odmah je slu2be 
vuu hitil.

KAJ JE NOVOGA?

Iz ruskog ironta.
Kozaki su doSli rezat drota,
Be2ali su nazad svi od fronta.

Jer smo svoje puSke naperili,
Ruöne bombe na njih smo hitali.

Ne su oni meli velki kura£,
Ar su fasuvali mali menaz.

Muska, muska fini, »Jak se ti mag?« 
Francuz ti je jako slabi pajdaS.

Englez je  pak v jako velkoj tugi,
Ar su mu vre preveC velki dugi.

Так veliju. tabor Cuda koäta,
Dok bu svét stal, bu njim ga za dosta.

Taljan se pobira iz sve strani,
Nedaju mu mira eroplani.

Leto dana как je  poőel bója,
Premiäljava, как de to do kraja?

Njegvi savezniki tak veliju:
»Zakaj smo ga vzeli v kompaniju!«

Bolje bilo svim njim v miru biti,
Kak pak boj sramotno izgubiti.

Kaj ste si vi skupa nakuhali,
To smo mi vám dobro nasolili.

Cujte ljudi dragi, stari, mladi,
Magjar honvéd rusa dobro mlati.

Na ruskim frontu. V ese lko  Lajos vojnik.

— Slavna smrt. Czar Gjura szentilo- 
inski gospodar vu Ceterdeset Cetrtim letu, 
minuCi Cetrtek slavnu smrt je podnesel za 
domovinu vu vara2dinskom Spitalu. Dvoja 
deca i 2ena tugujeju za njega. Naj mu bude 
lehka Crna mater zemlja vu tudjem.

— Mackensen Vodi balkanske 
Serege. NemSka slu2bena prijava sad nam 
naznanje daje, da na Baikanu Macken
sen vodi savezne Serege. Маскепзеп, koj je 
pri Gorl ci tak neCemurno sbil ruse, koj je 
Srb'u preobladal i cilo zadobil. Naői savez
niki da!je napredujeju i как taijanske no- 
vine piáeju, Romania tijam pri Rasovi kon- 
centrira vojnictvo, to pak tuliku zlamcnuje, 
6a su romani strahovitno dalko retirérali. 
Poleg toga razmimo zakaj je takov strah 
nastal vu BukareStu prém, ako i to znamo, 
da i na célim danavskim frontu su se za* 
PoCele bitke i veC vu viSe mestah bulgarski 
kojeniki su prék Dunaja dcSli.

— Krvava uzbuna vu BukareStu, 
ban, na dán krvava uzbuna se dogadja vu 
BukareStu. Zanemito je to, da Romania je 
jedina, gde se narod buni proli boju. Sta-1 
novniki aami med sobom se koleju i Kor-!

man do vesda néje ufal soldaCiju vun ров-
lati, neg samo 2andare, koji su videput stre- 
lili med narod.

—- Dvésto sedemdeset jezer voj- 
nika Sturma. Vu Francuzkim strahovitna 
bitka se je zapoCela i na nemdke pozieije 
dán, na dán dvésto sedemdeset jezer voj- 
nika Sturma. Bitka je strahovitno kervava i 
joS né je znati, как se bude dokonéala. Nemei 
se trdo der2ijo i do vezda joS su je né mogli 
francuzi nazat slisnuti.

— Vu kritiönim polozaju su rusi. 
Englezki oficiri tak mialiju, ako bulgarci i 
nemei vu Dobrud2i dalje budo napreduvali, 
onda pri DobriCu stojeCe ruske Cete vu kri- 
tiCni polo2aj dojdeju. Ktomu pak Brusilov 
generala Sereg joS né je möge! s rumunj- 
skim Seregom se skup skapCiti. Rumunji 
sad iz Karpatov vekSe Cete su presiljene vun 
zeti, gde se je veC takodjer i naSa offenziva 
zapoCela. Za kratko vréme tak hitiju vun s 
Erdélja rumunje, как da niti nigdar tarn nebi 
bili.

— Centralni orsagov poslaniki. Iz
Athena piSeju, da austria-magjarski, nemSki, 
bulgarski i turski konzuli, poslaniki Zesemi 
Cinovniki oslavili su Athena i sad su vu 
Florini, kam je Zaimis ministerpredsednik 
je postal, jerbo tamsu vu najvekSoj segurSCini.

— Romaniu budemo povalili. Grof 
Tisza István ministerpredsednik, na pitanje, 
как stojimo s Romániám, ovak je odgovo- 
ril vu orsaCkim spaviSCu:

— Vu bojnim vremenu néje moCi pro- 
ricati, ali tak mislim, da Romania jako Spot 
livo bude boja zakljuCila. Romania vnogo 
bude trpéla, a zato nikaj nebude dobila. 
Romania samo zgubiti *-more. Romania veC 
vezda vidi, da jako vu zloCestom vremenu 
se je vu boj pustila к tomu pak antantu 
je samo na Skodu. Romaniu povalili bude
mo i kad se tarn naSi regimenti oslobodiju, 
proti rusom je poSlemo

Tisza je joS i to povedal ablegatom, da 
blizu je vjéme, kad magjarski, nemSki i 
ausztrianski regimenti iz Erdélja pretiraju 
nepozvane goste, rumunjske razbojnike.

— Talijani Trieszta hoceju. Tali- 
jani jako se zaufaju vu novu offenzivu s 
kojim Trieszta hoCeju zadobiti. Talijantke 
novine piSeju, da offenziva vu dobrom vre- 
menu se je zapoCela, ali stopram zatem 
dojdeju velike i krvave bitke. Talijani skup 
vu jednom vremenu su poCeli offenzivu onda, 
kad i francuzi, englezi, rusi i Sarrail general 
vu Macedoniji. Antant joS pred zimom hoCe 
odliCne bitke zadobiti i boja zakjluCiti.

— Sedem novi vojni sbori. Vu 
Francuzkim dalje trajaju strahovitno kervave 
bitke. Francuzi i englezi ravno stakvom tak- 
tikom su poCeli vojuvali, как i ruski Bru- 
szilov general, tojest pod siloma tiraju velike 
Serege vu ogenj. Ali, kaj je ruski general 
postigel, nemoreju to postici niti francuzi 
niti pak englezi. Vno2ina krvi aldujeju i 
stém su samo toliko postigli, da su nemSkoga 
fronta malo nazat stisnoli. Osemdeset danov 
traja óva stahovitna borba pri Somme vodi 
i vun ovim malom vremenu neprijatelji 
prék jeden millijun ljudstva su alduvali. 
Englezi i fracuzi veC su najnoveSe rezerve 
vu liniju poslali. Iz Eeglezie opet sedem 
novih vojnih sborov je doslo vu Francuzku, 
da vu pikardiai bitkah preobladaju nemee. 
Nemei vu dobrih pozieijah jih  Cekaju. Ako 
svaké osemdeset danov jeden milljun ljud
stva budu alduvali, onda za malo vréme ne-
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bude niti francuakoga, niti pak eoglexkoga 
Serega.

— Rusi pred zimom hoteju sn a-
m i sv r iit f.  Iz Pétervara doSli su glaai, da
rusi pred zimom hoCeju boja zakiuCiti, jerbo 
niti soldaCko zapovedniCtvo, niti pak ruski 
Sereg neCe joS jedenput vu Kárpáti vojuvati 
kroz zimu. Rueko soldaCko zapovedniCtvo 
joS néje pozabilo, koliku su rusi trpeli 1914— 
1915 ga leta pozimi vu Kárpáti. JoS i denes 
povédaju, da 191&-ga leta nebi se bila tak 
velika nesreCa pripetila pri Gorlici, ako rusi 
nebi bili veC как pol milljun vojnika zgu- 
bili vu Karpatih. Rusi sami veliju, ako nas 
nebudu Vezda preobladaii, onda ili se budu 
nazat potegli, ili pak boja zakljuCiju, jerbo 
neCeju na nikakvi uaCin joS jednu zimu vu 
Kárpáti biti.

— Bulgarci su prevzeli Mangaliu.
Bulgarsko soldaCko zapovedniCtvo javi sep
tembra 19-ga: Krej Dunaja nikaj va2neSega 
se né zgodilo. Vu Dobrud2i na Mora Lui 
Mamie-Arabagi-Cocargea- Copadinu Tuzla li- 
niji zapoCela bitka za nas dobro traja. Sa
tui lui Ghion Bascu selo smo zadobili, pet 
Stukov i Celiri maSinpuSke smo zaplienili, 
petnajstoga septembra po jednoj kratkoj 
bitki ulazili smo vu Mangalia varafi, kojega 
su stanovniki ostavili. Poleg Crnoga mórja 
mir je.

Bulgarci su veC od pollam i Tuzla 
morsko poslajaliSCe zavzeli.

Mangalia varaS krej' Crnoga mórja le2i, 
od Konstanza na Ceterdeset kitometrov na 
poldan, gde se Mangalia potok stéCe vu 
Crno morje. Deset jezer stanovnika im a: 
bulgarce, turCine i arméne.

— Nikita peneze iádé. Stari lukavni 
bivSi montenegrovski kralj, Nikita, minuCi 
lijeden pohodil je  Emanuel kralja, né sbog 
nikakve polilike, neg sbog toga je poiskai 
svojega zeta, da ga pomore vu Bili, jerbo 
Nikiti t&k su zmenjkali drobni i debeli pe- 
nezi, da si nikaj nemore kupiti, na porgu 
pak nedobi, jerbo denes vu stranjskih orsa- 
gib Nikiti za Montenegro nikaj nedaju. Jóé 
néje znati, ali je sreCom pohodil si zeta.

Pésem iz épitala.
Vu to ime Boga öve réCi piSem,
V lembergskim Spitalu suzne oCi briSem.
Junija meseca 2alost mi je bila,
Gda je za me domaj zadnjiC vura bila.
S Bogom mi ostante japek i mamicu,
S Bogom anda s Bogom bratei i sestriöka!
NaS kralj Ferenc Jo2ef cesar vu orsagu, 
Navék suze toöi za svu  ̂decu dragu.
On nam véke véli: vu to ime Boga,
Nikaj se ne bojté neprijatelja svoga.
Dalko nam je  bila ta öeska zemljica,
Gde nej nigdar bila medjimurska deca.
Nikaj pajdaS, nikaj naj se 2alostiti, 
Domovinu svoju moramo braniti.
V Medjimurju malim ruáice diSiju,
Za nas siromake vezda ne eveteju.
Vu Pilsen varaSu malo smo mi bili,
Tam smo se mi tu2ni v Rusiju spravljali.
Gda smo se peljali Cez karpatske gore 
Tarn smo poglednuli naSih milih grobe.
Qj ti ruska zemlja, kaj si napravila? 
Vnogoga junaka si nam ti pokrila.
Gospodjn kapitan Popovics se zvani, - 
Svoju milu decu navék lépő brani.
»Decica ljublena vu to íme Boga,
Moramo svi iti do dekunga svoga!«



Célú *imu T snegu dobro sprevadjali,Granate, Srapnele niét se ne bojali. ШШ L • I L _
Desetog aprila kuglja me dostigla, 1 Щ Г  IVIOSt J6l 6П1 ГП6Р • j B |Moju desnu nogu prek je prevrtela. щ * g
Moral bi tu2en nazad odbeiali, B*B ЦВЛВ BB НШЦ ВA1 na desne nogu B|B Я В B̂ BB BB IH  В MTA
Z moje desne noge krvöica Spricala, В В ВВВ Ш̂Ш ■ Ш уЯMa rodjena mejka za to neje znala. . _ . . rl r «• ,
ond. sem „ вш *».. részletes, pontos háborús térképé.Ja sem tve stvorenje, pomori ti menü Ára 1 К 50 f.
Oh majka Marija, ti si na§a mati,Nedaj svojoj deci vu krvi н BB В H ВРВ ВРЧВ ВВ ШШ
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