
Pünkösd.
Oh, Szentlélek jövel hozzánk! Felcsap

kodtak a tűzlángnyelvek, porrá égették az 
emberiességéből kivetkőzött gonoszságot és 
feltartóztathatlanul utat tör magának az 
igazság!

Pünkösd ünnepén teljesen megtörve 
ugyan még nem, de már megalázva látjuk 
azokat, kik önhittségükben, mohó terjeszke
dési és nyerészkedési vágyaikban megsem
misülésünkre számítottak. Erős életfentartási 
ösztönünk, közös akaratba való összeforra- 
dásunk, hazaszeretetünk hevítette lelkesedé
sünk, csapataink vitézsége és vezetőiknek 
zsenialitása szélzuzhatlan tömbbé kovácsol
ták a nemzetet és szövetségeseit. Minden 
támadás, amelyet sziklaszilárd tömb ellen 
intéznek, visszapattan róla és ádáz ellensé
geink legerősebb nekilendülése is visszaütő- 
dik róla a támadókra.

Lélekemelő látni a számbelileg óriásán 
fölényes hordáknak rémült, fejvesztett me
nekülését az igazság erejétől tüzelt kisebb
ség elől. A tüzes lángnyelvekből a futók 
gyehennája lesz, amelyből megtisztulva, újon 
ragyogással fog kikerülni a mi vérrel védett, 
szent és sérthetetlen szabadságunk!

A kikelet már elvégezte munkáját, szí
vet üdítő szinpompájában parádézik a ter
mészet. A reménység színe mezőkön, erdők
ben örvendezteti a szemet. Virágos a hár
mas bérc, piros virágok kandikálnak ki 
kövek közé férkőzött pázsitjaikból, lehet, 
hogy az elhulajtott vérből szívták életned

vüket —  és e véráztatta sziklák büszkén 
meredeznek ég felé, hirdetve a magyar ren- 
díthetlen bizalmát, a végleges győzelmébe 
vetett megingathatlan hitét. Nem lett semmi 
bántódásuk a sziklaóriásoknak, melyek any- 
nyi menydörgést, annyi ostromot állottak ki; 
oly stoikus, mindent lenéző, rettenthetlen 
nyugalommal állnak ott, mint azelőtt, csak 
a jelentőségük változott: örökös memento 
mórija leltek a muszkáknak, hogy el ne fe
lejthessék azt a nagy szégyent, ami itt érte 
őket.

Mint a sebes szél zúgása jött a Szel
lem, hogy a vészben és viharban egy szebb 
jövő derengését lássa derék, jó magyar né
pünk.

Pünkösd piros hajnalán zengjen érte 
halleluja a mindenható, igazságos Istennek!

A második hadi kölcsön.
Másodszor fordul a magyar állam köl

csönért polgáraihoz. A magyar állam bizo- 
dalommal szólítja föl a haza fiait, hogy 
anyagi javaikat illő kamat és haszon fejé
ben adják kölcsön a legfőbb célra, a háború 
diadalmas befejezésére És a magyar polgár
ság birodalommal tekint az államra, amely-; 
nek leghatalmasabb őre, legnagyobbszerű or
ganizmusa, a hadsereg, kilenc hónapi tusa
kodás után megdöntötte ősi ellenségünket, 
az oroszt.

A világraszóló győzelem, amely bámu
latba ejti barátainkat és halálos verejtékben 
füröszti meg ellenségeinket, teljesen egy időbe 
esik a második hadikölcsönre való felhívás

sal. Soha jobbkor ez a felhívás nem érkez
hetett volna. Soha ilyen késznek gazdasági 
erőnket, ilyen fogékonynak figyelmünket, 
ilyen bátorságosnak kockázatunkat nem ta
lálta volna.

A kormány fölhívása a magyar polgár
ság egyeteméhez szól, társadalmi, foglalko- 
zásbeli és oszlálykülönbség nélkül. De két
szeresen azokhoz, kik a nép közölt élvén, 
mint a nép szellemi vezetői, ennek irányí
tására predesztinálva vannak. Fordul a ta
nítókhoz, jegyzőkhöz, lelkészekhez, akik mint 
falusi lakók a nép leikéhez oly közel álla
nak. Egyszer arra szólítja fel őket, amire 
mindenki mást, hogy megtakarított fillérei
ket váltsák át hadikölcsönre, ezzel tegyék 
élővé, folyóvá, a nemzetvagyon forgalmának 
eleven részévé elzárt, gyümölcstelen tőkéiket.

A másik intelme azonban sokkal fon
tosabb Miniszterünk miként első ízben, most 
is sokat vár a nép természetes vezetőinek 
fölvilágosító, propagativ munkájától. Most is, 
miként első ízben, hivatkozik apostoli kül
detésükre, hogy elmenvén, tanítsanak és ve
zessenek minden népeket.

A magyar nemzeti vagyonnak egy te
kintélyes része az első hívó szóra már je
lentkezett volt; a társadalom bizonyos réte
gei önként és nagy tömegekben jegyezték 
az első hadikölcsönt. Szükség van az ő köz- 
remunkálásukra most is, a második hadi- 
kölcsönnél. Mégis azonban a kormány ezút
tal arra veti a fősúlyt, hogy az eddig moz- 
du atlanul tespedő rétegeket hozza mozgásba 
a nagy nemzeti ügy érdekében.

Van ebben az országban nagyon sok

Temetés.
M eg к on dalnak a hű rangok.

Miért szólnak olyan búsan?
Csengő szavuk mért bánatos?

Miért zokog ? . . . .  temetés van.

Hősi háláit halt a honért!
Bátran küzdött . . . .  honát védte 

Átkos orosz golyó fogta
Nem dobban többet már szive.

Hii kenyeres pajtásai
Zokogva búcsúznak tőle!

Egy utolsó, végtisztesség . . . .
Azután fö l . . . . . . . . és előre!

Megindul a gyászos menet,
Lépdel a kis tetem után

A jó  anya roskadozva . . . . . . . . . .
Egy könnycsepp sem gördül arcán.

Elnémult már a harangszó . . . . . . . .
Elhangzott már а „ Rekviem*

Háborúi a koporsóra . . . . . . . . . .
Két szót rebeg: . . . „Hős gyermekem*

F. D.

A hórakás.
Irta: Fenyves Dániel.

Valahol messze északon, ahol egykor a csön
des fenyvek és tölgyek ölén kicsiny dalos madár
kák énekeltek andalító dalt a tavaszról, a szere
lemről, boldogságról; valahol északon, hol egykor

a méla hold ezüstözte be a fák lorabkoronáját, 
ahol a misztikus homályban a suttogó levelek 
érthetetlen titkokat csevegtek el egymásnak. Ott, 
ahol csendes éjszakákon a szellemek ezrei hallat
ták síró panaszaikat, ahol az erdők mélyén a ma
nók tüzszemei ragyogtak s a boszorkányok gyűltek 
össze seprűnyélen, hogy nagyot, merészet határoz
zanak, hogy rászabadítsák öldöklő fúriáikat az
emberiségre, m ert.........mert az emberek nagyon
szerették egymást. Ki tudott erről ? ...........  A pi
ciny énekesek ! Elköltöztek hamar, nehogy tanúi 
legyenek a nagy tusának. Elhagyták a puha fész
ket ! S elmentek másik, boldogabb hazába. Csak 
a varjak gyűltek össze és elsírták : »Kár, kár, a 
szép időkért, kár a szép erdőkért!« És a kism a
daruknak igazuk vo lt! ...........  Az emberek is el
hagyták meleg fészküket, el, akiket szerettek, hogy
öldöklő vasat fogjanak egymásra, m ert.........mert
nagyon szerették egymást! A rigófüttyöt azután 
fegyverropogás, a kakuk csengő hangját ágyúk 
dörgése, s a kis nyulacskák, őzikék szelíd meke-
gését durva káromkodás váltotta f e l .........A régi
idő talán csak emlék volt, nem is igaz.

Lehullott a hó. Elszenderedtek a fák hosszú 
álomra, hogy ne lássák a rémes haláltáncot. Sokat 
kegyetlen ágyúgolyó tört derékon s most, mint a 
trónvesztett király, büszkesége, koronája oda van, 
belehalt, nem birta elviselni. De a halála fehér. 
Fehér saemfedőt borított rá a legjobb anya, a 
term észet...........

Az erdőszélen a nagy fehérségből kimagaslik 
egy szürke folt; mintha élne, mintha mozogna ? . . . .

A kibukkanó hold is kiváncsi s tekintetére egy 
büszke villanás s az acél hideg ragyogása a fele
let. Egy őrszem az éjben, egy őr, ki ezrek életére 
vigyáz. Rátámaszkodik fegyverére, dermedt kezeire 
lehel, hogy kissé melengesse, emelgeti félig fagyott 
lábait. Hideg van ! Csípős, velőthasogató hideg. 
Renyúl a zubbonyába, előhúz egy Üveget, szájához
em eli........... Talán orvosság ? ..............s őrzi ezer
orosz katona életét a szegény, a beteg........... az
őrszem. De »pszt«, hallga'! !  Valami nesz az éj
szakában ! Sötét alakok támadnak a földből, ör
dögök bújnak ki a pokolból, hogy bosszút állja
nak, hogy kiűzzék erről a szentföldről a betola
kodót Megroppan egy ág, az őrszem felüti fejét, 
kábult gondolatai megtisztulnak в kötelességtudón
kiáltja: »S to jt ............. « de torkán akad a szó,
. . . .  éles dörrenés s odabukik a fához, még egyet 
vonaglik, s ugyanakkor ezer és ezer fúria, nem 
emberek ! Nem ! Félistenek, Istenek ugrálnak elő 
a fák mögül, diadalmas >hurrá«-val rohannak oda, 
ahol az ellen van. Ezek magyarok! A mi édes 
hazánk hős, rettenthetetlen fia i! A ragyogó hold 
is mosolyg, büszkén táncoltatja sugarát a villogó 
fegyvereken, gyönyörrel nézi a haláltáncot, a po
koli valcert, mely az erdő alatt folyik. A magyar 
fiúk táncolnak ! A mi szeretett szülőföldünk fiai 
ujjongó kiáltással, dicsszomjasan, fáradhatatlanul 
tanítják az idegent a csárdásra, a magyar csár
dásra. Arra a páratlan táncra, ahol a fegyverdö
rej u taktus, szuronnyal mutatják a lépéseket s 
ahol, ha egy elfárad a párban, halálhörögve znhan 
le s járják fölötte a táncot tovább a gyönyörű, 
magyar fiúk ! Mint a fergeteg, rémesen tombol a 
h arc ,............. győzünk ü l  Ac ellen fut s utána
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gazdaember, aki bizalmatlan az állammal 
szemben; a túlságig konzervatív, teljesen hí
jával van minden gazdasági kultúrának és 
azt hiszi, hogy akkor teljesítette kötelességét 
önmaga és gyermekei iránt, ha a láda fene
kén őrzi pénzét. A tőke felhalmozásának ez 
a módja általános volt a primitiv gazdálko
dás régi idejében. ‘Mily vétkes korlátoltság 
és könnyelműség még békében is. Halálos 
bűn és hazaárulás a háború napjaiban, ami
kor a harcban álló nemzetnek a rendelke
zésére álló nemzeti vagyon egész erőkifejté
sére van szüksége. Aki eldugja a pénzét, az 
nem cselekszik tisztességesebben, mint aki 
eldugja az ép, egészséges, fegyverfogható fiát. 
Mert a háború idejében a pénz ь  fegyver, 
a leghatalmasabbak közül való

Ezt kell tehát megértetnünk a falu né
pével. És házról-házra járván, beszéljünk 
embereink eszéhez és szívére; magyarázzuk 
meg, hogy az első hadikölcsön nagyszerű 
sikere tette lehetővé a győzelem előkészíté
sét, a második hadikölcsönnek még nagyobb 
sikere fogja teljessé tenni győzelmünket és 
megteremteni a békét, amelyre győztesnek 
és legyőződnek egyaránt égető szüksége van 
Beszéljük el, hogy hatalmas ellenségeink ereje 
azért mondott csődöt, mert fegyvereik élét 
megtompította a gazdasági nyomorúság; a 
dúsgazdag Oroszországnak elfogyott a pénze, 
elfogyott a muníciója, rongyos ruhában járt 
és éhezett a katonája. Ellenben a mi kato
nánk el volt látva mindazzal, amire a leg- 
éberebb figyelem csak gondolhatott, mert az 
első hadikölcsön az államnak kezébe adta 
a gondoskodáshoz kellő eszközöket. Azért 
volt friss, erős, rugalmas, jókedvű é3 győzel
mes a mi katonánk.

Amit az első tisztességgel kezdett, fe
jezze be a második hadikölcsön teljes, ra
gyogó dicsőséggel. Soha olyan közel nem 
volt népünk az ígéret földjéhez, mint most. 
A mi örök szégyenünk, gyalázatunk, buká
sunk volna, ha most hagynók cserben ve
zéreinket. Ha merő fukarságból, rövidlátás
ból, butaságból tönkretennők azt. amit kato
náink hős lelke, halálmegvetése annyi vér, any- 
nyi munka, annyi küzdelem árán megszerzett!

harcizajtól bódult, puskaporfüstös ördögök rohan
nak .........Átengedte a helyét az ellen s ott büsz
kén lobogtatja a szél a rostává, ronggyá lőtt, de 
mégis szentséges, örömkönnyektől átitatott, forró- 
csókoktól átmelegedett magyar trikolórt.

Elült a harci z a j ! A fáradt had lepihent___
Az erdőszélen fekszik a halott, az ő r ! Ő nem hal
lotta a harcot, ő nem látta, nem tudja a mi di
csőségünket. Fekszik némán, az ajkán boldog mo
soly. Bizonyára utolsó gondolata hazaszállt a sze
rető feleséghez, a gyermekhez. A kis gügyögő em
berke csalta szájára a boldog mosolyt, hogy azu
tán feledve minden kint, elaludjék örökre. És. ő 
ela ludt...........

Beborult az ég. Komor, nehéz felhőket ho
zott a szél onnét északról. Lassan,.........lassan,
fehér, nagy pelyhekben esik a hó . . . .  esik ! Fehér 
a halála; fehér szemfedőt borít rá az anya, a leg
jobb anya, a természe’ . És a hó es ik ......... esik.
S ott, ahol nem rég még az őrszem vigyázott ez
rek életére, jeltelen, fehér sír domborul. Ki tudja,
csakugyan sírhalom-e ? ___ Csak egy hórakás . . . .
Minden csendes, csupán a hó zizeg és esik .........
esik . . . .  a sírdombra, a hórakásra.

Mura9zentmária.

A magyar honvédség múltjából.
Az elhunyt Habrovszky Fiigye8 magyar 

királyi honvédezredes mulatságos epizódról 
emlékezett meg a magyar honvédség múlt
jából, elmondva; hogyan fogadták Pozsony
ban a honvédeket a múlt század hatvanas 
éveinek vége felé.

Habrovszky ezredes, ki az első honvéd
tiszt volt Pozsony városában, azzal kezdi az 
elbeszélését, hogy amikor a magyar honvéd
séget felállították, eleinte verbuválás utján 
kellett összeíogdosni a legénységet.

A toborozásnak természetesen sok mu
latságos epizódja volt. Egyik toborzó-bizott- 
ság elnöke például komoly hangon azt je
lentette, hogy néhány napra meg kellett 
szüntetnie a toborzást, mert verbungos káp
lárja kidült a táncban.

A verbuvált honvédeket előbb Pesten 
gyűjtötték össze egy főtanzász’óaljba, azután 
szétosztották a kerületekbe, Pozsonyba is 
jutott közülök egy csapat, melyet el kellett 
szállásolni a mpgé-kezés napján.

Habrovszky írt tehál Pozsony városá
nak, hogy gondoskodjék a honvédek elhe
lyezéséről. De (a gutgerinnt) Jusli polgár-1 
mester nagyon megijedt a honvéd inváziótól 
és azt írta vissza a kerületi parancsnokság
nak, hogy mivel Pozsonyban elég katona 
van, nincsen hely a honvédek számára. 
Kerkápoly, az akkori honvédelmi miniszter, 
mikor megtávirozták neki ezt az esetet, 
nyomban válaszolt, hogy »meghatotlan vette 
tudomásul, miszerint Pozsony város nem 
akar hajlékot adni a hon védőinek «

Aschermann miniszteri tanácsost egy
úttal Pozsonyba küldte, hogy csináljon ren
det. De a polgármester hajthatatlan maradt. 
Esős idő lévén, a szabadban való táboro
zásra gondolni sem lehetett.

Habrovszky erre elhatározta, hogyha 
másképpen nem lehet, karhatalommal sze
rez szállást a honvédek számára.

Felosztották a legénységet a városi kép
viselők között, a polgármesternek julott kö
zülök negyven, az alpolgármesternek húsz 
és igy tovább

Az elszállásról szóló jegyzéket elküldöt- 
ték a városi tanácsnak azzal a hozzáadás
sal, hogy a holnap déli 2 órakor érkező 
honvédek a mellékelt kimutatás szerint fog
nak —  ha kell, karhatalommal —  elhe
lyeztetni.

Ez hatott!
A polgármester azt felelte, hál Isten 

nevében elhelyezik majd a honvédeket a 
régi vigadó épületében. Sőt annyira vendég- 
szerető lett egyszerre, hogy a honvédeknek 
a fogházban (!) ebédet főzetett.

Ilyen jelentéktelen kezdetlegességből fej
lődön és emelkedett a mi honvédségünk arra 
a magas katonai színvonalra, mely egyen
rangúvá teszi minden más rendes hadse
reggel. sőt többet közülök nagyon jelentéke
nyen felül is múl. A muszka hadsereg pél
dául a mostani világháború alatt keservesen 
tapasztalhatja, hogy ügyesség, lelkesedés, fe
gyelem és értelmiség tekintetében képtelen 
mérkőzni derék magyar honvédkatonasá
gunkkal.

Magyar Nők Korona-Alapja.
A honvédelmi ministerium Hadsegélyezö 

Hivatala a vitéz katonáink özvegyei és árvái 
érdekében a háború kitörése óta folytatott 
humanitárius munkájába aktiv munkatársul

kívánja bevonni a magyar női társadalmat. 
Az eddigi gyűjtés eredményétől teljesen kü
lön álló alapot óhajt teremteni a Hadsegé
lyező Hivatal. Az özvegyek és árvák életbe
vágóan fontos érdekeinek felkarolására

M a g y a r  N ő k  K o r o n a - A l a p ja  •

néven indul hódító útjára ez a nemes és 
szép akció, mely méltó kifejezője lesz a 
magyar társadalom asszonyai és leányai pél
dátlan nagylelkűségének, a nagy idők szel
lemétől való ihleftségének és igaz hazafisá- 
gának.

Az akció országos jellegű, nem marad
hat ki abból egyetlen magyar asszony, egyet
len magyar leány sem A Magyar Nők Ko
rona-Alapjának tagjává válik mindenki, aki 
legalább egy (1) korona adománynyal járul 
az alaphoz. Legyen pz az uj alap minél ha
talmasabb, hadd lássa mindenki, hogy a ma
gyar nő méltó az ő páratlanul álló jó híré
hez, hadd igazolják a tények, hogy a ma
gyar nőt a jótékonyság szolgálatában sem 
lehet fölülmúlni.

Akik a Magyar Nők Korona Alapjához 
egy (1) koronás adományaikkal nagylelkűen 
hozzájárulnak: művészi emlék-szelvényt kap
nak. Hogy e nemes mozgalom minél széle
sebb körben elterjedjen, a magyar női tár
sadalom vezető-tagjai egy nagy-válaszfmány 
keretében csoportosultak. Ők veszik kezükbe 
ennek a gyönyörű akciónak az intézését. A 
nagy-válaszfmány Budapesten alakul meg, 
mintegy központi szerveként az egész nagy
arányú országos mozgalomnak, de már a 
legközelebb' időben az ország minden váro
sában és községében is hadsegélyező hölgy
bizottságok alakulnak, programmjukba véve 
a koronás emlék-szelvények árusítását. Nincs 
kétség aziránt, hogy e hölgy bizottságok a 
legélénkebb agítációt fogják kifejteni a hő
sök özvegyei és árvái érdekében.

Az emlékszelvény-füzetekért (á 20 ko
rona) vagy az egyes szelvényekért (á 1 ko
rona) a Hadsegélyezö Hivatalhoz (Budapest, 
képviselőház épülete) kell fordulni, e szel
vényfüzetek Budapesten a nagy-választmány 
tagjainál, továbbá a tiszti-keszinó (Váczi-utcza 
38) második emeletén és a Kossuth Laios- 
utcza 20. szám alatt lévő persely-osztályban, 
vidéken pedig a hadsegélyező hölgy-bizott
ságoknál s azok tagjainál is kaphatók.

A Magyar Nők Korona-Alapjának nagy- 
választmányában a legelőkelőbb hölgyek fog
lalnak helyet.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Kitüntetés. Őfelsége a király az el

lenség előtt tanúsított vitéz maguktartásáért 
Puhr Ede tüzér törzsőrmestert s Puhr Fe
renc pénzügyőrségi felvigyázót kitüntette Az 
első a szerb harctéren szerzett érdemeiért a 
nagy elsőoszlályu ezüstérmet, utóbbi a kis 
ezüstérmet nyerte el. Sajnos, hogy Puhr 
Ede a kitüntetés dicsőségét nem övéi köré
ben élvezheti, mert hadifogságban van Szer
biában Büszke lehet a vitézek édesatyja, 
Puhr Mátyás nyug. Csáktornyái posta altiszt, 
aki a boszniai hadjáratban ugyancsak meg
kapta a kis ezüstérmet kiváló katonai eré
nyeiért.

— Hősi halál. Kéri János muracsányi 
áll. isk. tanító, tart. m. kir. honvédhadnagy, 
április hó 21-én éjjel 2 órakor a kárpáti 
harctéren, gránátcsapás következtében hősi 
halált halt. A csukaházi temetőben helyez
ték el örök nyugalomra. Budai József volt
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kotori közs. isk. tanító az északi harctéren 
és Mataka István ligetíalvi tanító szintén 
meghalt. Matuka Istvánban Horváth Antal 
drávavásárhelyi magánzó vejét siratja. Nyu
godjanak békében!

—  Hadifogságban. Tkalecz Vilmos cser- 
földi tanító, m. kir. honvédhadapród, a Csák
tornyái áll. tanítóképző intézet volt növen
déke, az északi harctéren vállán megsebe
sülve hadifogságba esett. Most Moszkvában 
van. Orosz fogságba került dr. Bertin József 
hadapród is, Bertin Ágoston Csáktornyái ve
zető járásbiró testvéröccse, akit a húsvéti 
harcokban ejtettek foglyul a muszkák. Bertin 
dr. még útban van, rendeltetési helye felé.

—  Ebmarás. Kriznik Istvármé, szül. 
Zsnidarics Orsolya, drávamagyaródi 42 éves 
asszonyt, e hó 14 én egy veszett eb meg
marta. A kutyát, mely állítólag Polsztrauban 
többeket mart meg, a drávamagyaródi mal
mok körül úgy ütötték agyon, mert puska 
a nép között alig van mostanában. Miután 
a kutyán a veszettséget állapították meg, 
Kriznik Istvánnét. gyógyítás végett, a buda
pesti Pasteur-intézetbe szállították, az ebzár- 
lafot pedig az egész járásra elrendelte a 
szolgabiróság.

—  Vizsgálatok. A helybeli áll. polgári 
iskolákban az évvégi vizsgálatok a következő 
sorrendben tartatnak meg: a) A leányisko
lában. Junius hó 9 én d e. híttani vizsga 
az összes osztályokban, jun. JO én d. e. az 
I. oszt, d. u. a II. A. oszt. vizsgálata, jun. 
11-én d. e. a II. B. oszt., d. u. a III. oszt. 
vizsgálata, jun. 12-én d. e. a IV. oszt. vizs
gálata, jun. 12-én d. u. 4 órakor énekvizsga 
a III. és IV. oszt.-ban, jun. 17, 18, 19 és 
20-án magánvizsgálatok, b) A fiúiskolában. 
Junius hó 9-én d. u. híttani vizsga az ösz- 
szes osztályokban, jun. 14 én d. e. az I. oszt, 
d. u. a II. oszt. vizsgálata, jun. 15-én d. e. 
a III. oszt., d. u. a IV. és V. oszt. vizsgálata, 
jun. 15-én d. u. 4 órakor énekvizsga a III— V. 
oszt.-ban, jun. 15 én d. u. 5 órakor torna
vizsga az összes osztályokban, jun. lö-án 
d. e. 8 órakor Te Deum, utána záróünne- 
pély, jun. 21 és 22-én magánvizsgálatok. 
Csáktornyán, 1915. május hó 20-án. Az 
igazgatóság.

—  Iskolák bezárása. A kanyarónak 
Csáktornya területén járványszelüleg történt 
fellépése következtében a város területén 
lévő allami elemi népiskola összes osztályait, 
a tanítóképző »ntézettel kapcsolatos gyakorló 
iskolát s az I. és 11. számú kisdedovodát 
Szalmay József járási főszolgabíró május
19- én, további intézkedésig bezárta.

—  Országos mozinap. Az országosan 
megállapított moziuapol múlt szerdán a hely
beli állandó moziban este félkilenc órakor a 
következő műsorral tartották meg: Róma 
(természeti felvétel); Szerelem és összeeskü
vés (dráma 2 feiv.); Melyik a kettő közül 
(humoros); A győztes (dráma 2 felv.); Leó 
és a rákok (vígját.). Az előadás bevétele 
100 K-nál nagyobb összeggel gyarapítja az 
Auguszta alapot s a Vöröskereszt egyletet.

—  Jótékony 08Ó. A régóta óhajtott eső
20- án hajnalban beköszöntött; egyelőre csak 
a reggeli órákig tartott, de este felé nagyobb 
mértékben lépett fel s tartott késő estig. Az 
esőnek zivatarjellege volt, villámlott és dör
gölt s közben jelentéktelen jég is esett. Rá
következő napon szintén esett, mely az éj
jeli órákban is jótékonyan áztatta a szomjas 
földet.

—  Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál
landó moziban a pünkösdi ünnepek két nap

ján a kettős előadások a következő program 
mellett tartatnak meg. — Vasárnap: Hadi 
híradó (az északi és déli harctérről); Puteoli 
(tárm. felv.); Mume megmenti barátját (hu 
moros); A tolvaj (reg. történet); A találka 
(vígját. 1 felv ). — Hétfőn: A Gladiátorok, 
az egész előadást betöltő klasszikus filmtra
gédia kerül színre 5 felvonásban, előjátékkal.

—  Tábori posta. A tábori postával két 
millió levél megy naponta a harcterekre, 
vive az otthonlevőknek örömét és bánatát, 
könnyeit és vigasztalását, lelkesítését és buz
dítását. Nagy öröm, mikor a lövészárkokba 
megérkezik az édes hazulról jött levél: óh 
áldott, óh áldott a kezeírása! És most — 
hivatalosan jelentik —  a tábori posta for
galma késedelmet fog szenvedni. A várva- 
várt levél meg fog ugyan érkezni, de a ró
zsaszínű levelek, a hadiposta aranyos leve
lezőlapjai, millió és millió számra kötegen- 
ként ott fognak búsulni a tábori posták 
gyűjtőhelyein, s csak később tognak a levél 
gazdáinak kézbesíttetni. A tábori levelek kéz
besítése azért fog késedelmet szenvedni, mert 
a tábori postahivatalok az oroszokat folyton 
üldöző csapatokkal gyors előhaladásban van
nak, s így kiindulási pontjuktól a távolság 
napról-napra növekszik, miért a levelek után- 
küldése napról-napra nehezebbé válik.

—  A háború. Csapatainknak diadal
mas előmenetele egyre tart. Az előnyomulás 
során a Wysloka, Dnjeszter, San folyókon 
átkelve, biztos pozíciókra teltek szert a to
vábbi előnyomulás biztosítására. Az oroszo
kat automobilon is üldözik csapatjaink, hogy 
egyáltalában lélegzethez se engedjék jutni 

I az üldözött oroszokat. Ez üldözések során 
! körülbelül 190000-re emelkedett az offenziva 
1 folyamán foglyul ejtett sebesületlen oroszok 
száma — megfelelő mennyiségű hadiszerek- 
kel és munícióval. Csapataink győzedelmes 
előretörését Tarnow, Drohobitz, Sieniava és 
Jaroslau bevétele jelzik. Most Przemyslért 
folyik a harc, melyet az oroszok időközben 
nem bevehetetlenül megerősítettek. A legke
ményebb küzdelmek a San túlsó partján 
vannak, ahol, épúgy mint Kolomeánál az 
oroszok erejük megfeszítésével kemény el
lenállást fejtenek ki. De támadásaink erő
teljesek s mindenkor az oroszok leveretésével 
és számos katonájuk foglyul ejtésével vég
ződnek. —  Oroszlengyelországban isharcolnak 
a seregek. A németek előretörései az oroszok 
makacs elfenál ását váltják ki, de Hinden- 
burg ismét csak add;g hol előretör, hol újra 
csoporlosíl, hogy végre is elhatározó csapást 
mérjen ismét az oroszokra. — Flandriában 
és Franciaország északkeleti részében heves, 
de nem döntő ütközetek folynak. Az ango 
lók és tranciák kétségbeesetten küzdenek, 
hogy a németek részéről a harc döntésre 
ne kerülhessen. — A Dardanelláknál szin
tén tehetetlenek a francia-angol csapatok. 
A törökök személyes vitézségén s a szoros 
kitűnő erődjein győzedelmeskedni nem tud
nak. —  Győzelmeink dacára is, ellenségeink 
száma azonban tegnap óta eggyel szaporodott. 
Dicső szövetségesünk alkalmasnak találta az 
időt, hogy eddigi semlegességének árát tőlünk 
bevasalja. Nem kevesebbet: csak Déltirolt, az 
egész osztrák tengerpartot Trienttel. Görzzel 
és Gradiskával, Fiúmét, Dalmáciát az összes 
szigetekkel követelték az olaszok, minek fe
jében azután nagy kegyesen békeségben ma
radtak volna. Természetesen ekkora áldozat
tal nem éri fel az ő további jóakaratú sem
legességük, я igy részünkről nem is hono- 
ráltattak szerény igényeik Miért is az olasz

parlament az ellenséges érzületü kormány 
előterjesztése folytán a szövetséget a mo
narchiával felmondotta, melynek a következ
ménye a háború. A hadat tegnap üzente 
meg Olaszország 33 éven át bű szövetsé
gesének, a magyar-osztrák monarchiának, az 
antant szövetségében.

—  Gyúlékony anyagokat nem szabad 
katonáknak küldeni. A kereskedelemügyi mi
niszter 14.887. 9zámu rendeletével felhívta 
a póstahivatalokat, hogy azokat a tábori 
árumintákat és csomagc Lat, amelyek gyufát, 
benzin, tűzszerszámokal (megtöltve), benzint, 
petróleumot, spirituszt vagy efféle könnyen 
robbanó tárgyat tartalmaznak, szállításra ne 
fogadják el. Aki ily tárgyakat a tartalom el
titkolásával vagy hamis nyilvánításával ad 
póstára, kihágást követ el, amely a büntető 
törvény szerint büntetendő, ezenfelül az eset
leg okozott kárt is köteles a póstának meg
téríteni.

—  Jegyzék és a katonai szolgálat. A
belügyminiszter arról értesítette a községi és 
körjegyzők országos egyesületét, hogy a hon
védelmi miniszter a jegyzők és segédjegyzők 
közül a kijelölt összes B) alosztálvu népföl- 
kelőket felmentette a tényleges katonai szol
gálat alól A kiképzett tartalékos tisztek és 
altisztek, valamint az A) alosztályu népföl- 
keiők közül csak azok nem mentettek vagy 
a kiknek oly jellegű hadi beosztásuk volt, hogy 
őket a katonai érdekek veszélyeztetése nél
kül felmenteni nem lehetett. »A háború ide
jén — mondja a miniszteri leírat — min
denek fölé helyezendő katonai érdekek ki
elégítése kétségtelenül sulyoe helyzet elé 
állítja a jegyzőket és segédjegyzőket, mind- 
azáltal bizalommal elvárom és remélem, hogy 
az országos jegyzői kar minden egyes tagja 
kiveszi a maga részét a munkából és min
denki ott veszi ki, a hol azt a haza üdve 
leginkább megkívánja «

—  Jótékonysági házi perselyek. A Had
segélyező Hivatal házi családi-perselyeket 
hozott forgalomba, hogy módot nyújtson 
mindenkinek hazafias kötelessége teljesíté
sére. E kis perselyek tartalmát a háborúban 
elesett hősök özvegyeinek és árváinak, va
lamint a rokkanttá lett katonáink támoga
tására fordítják. Ha mindenki bedobja fö
lösleges filléreit e családi perselyekbe, hoz
zájárul a hadsegélyezés nagy és magasztos 
feladatának megvalósításához. Minden fillérre 
szükség van! A családi gyűjtőperselyeket a 
Hadsegélyező Hivatalnak a Kossuth Lajos- 
utca 20 szám alatt levő »Persely-osztály«- 
ában lehet beszerezni 40 fillérért, a vidéki 
megrendeléseket ugyanott posta ulján inté
zik el. Hangoztatnunk kell, hogy e perse
lyeket csak a családi otthonokban szabad 
gyűjtésre használni, ezekkel a nyilvánosság 
körében való gyűjtés a legszigorúbban tilos. 
A megtelt perselyeket a Kossuth Lajos-utcai 
persely-osztályban, vagy a hivatal gyűjtő- 
osztályában (Képviselöház épülete) veszik 
át ideiglenes elismervény ellenében; később 
egy bizottság bontja föl a beszolgáltatott 
perselyeket. A befolyt összegek a gyűjtők
nek hivatalosan fognak nyugiáztatni. A meg
telt persely helyébe kívánatra díjmentesen 
uj perselyt küldenek. A családi gyűjtőper- 
seiyek iránt már eddig is megnyilvánult 
széleskörű érdeklődésből Ítélve, nem fog 
akadni magyar család, amely ne szerezné 
be a legszebb jótékonysági célt szolgáló per
selyeket. Különösen az ifjúság, a lelkes ma
gyar gyermeksereg munkálkodik azért, hogy 
minden persely szinültig megteljen.
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Sve poäiljke, kaj se tiőe zadr- 
la ja  novinah, se imaju pos- 
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Veliki napredki naüiji serepv vu Galiciji.
Bitke na 4 0 0  kilometer dugim frontu. - Svigdi su ru rusi bitku izgubili. 

Broj polovljenih rusov je sve ober 194 jezer. - Taljani se mesaju.

Izdal nas je tálján. - Taljanska zemlja. - Orsaeke akcije. - Dogodjaji bója. 
800 milljun korún. - Nőve bitke.- - Vusel je iz Srbije. - Ruska flotta. 

Zakaj bejziju rusi? - Poruceni boj Taljana.

Kai; stojino na bojtiont poljn?
(M . J . )  Javili smo naäim Citateljem 

vu zadnjem broju naäih novin, da su rusi 
zbog vu Gorlice zvanom meslu izgubljene 
bitke retirirati morali i da smo od njih od- 
zeli 100 ätukov, 300 maáin-puákah i polo- 
vili 100 jezer ruskih vojnikov.

Óva bitka je naáim áeregom veliku 
sreCu donesla, ar smo mogli neprijatelje ne 
зато  pri Gorlici, nego i vu drugih mestih 
prevladati i na be2anje presiliti.

Ov uspeh naSe vojske je takov, как 
ako gdo platno ili sukno zeme vu ruke, 
pák nemre reztrgnuti, dók äkarjami ne pre- 
rete  na jednim mestu. Ako je sukno, ili 
platno poCeto na kojem mestu, ónda je vre 
lehko célú rezCehnuti.

Так se je i s rusom dogodilo. Na vnogo 
stotin kilometrov du2ini bil je ruski front 
zakopani i s áancami ojaCeni, tak da su 
mislili rusi, da nigdar jih nebudu mogli iz 
ovih tvdjavah naäi vojniki iztirati.

Ali se je drugoö pripetilo. Gde su rusi 
najjakái bili, tarn su naäi i nemäki vojniki 
na nje vdrli. Predi, как bi naäi vojniki puä- 
ke i banganete poCeli nucati, naäi velki älu- 
ki su svoj posel zvräili. Kak jeden Clovek 
velike kugije su najjakäe äance predrli i vu 
njih stanujuce vojniki vuniätili. Koji nisu 
vumrli, ili obnoreli od tih strahovitih kug- 
Ijah oni su se vu beg pustili. pak be2ali, 
dok su mogli i vu begu i druge odzaj le* 
2eCe Cete sobum potegnuli.

Za tem vre zapoCeti ruski front su i 
vu drugih mestih takaj prevladali naäi i 
nemäki vojniki, tak da na 400 kilometrov 
dufcini se je ruski front, koj je kakti lanc 
stal pred naäom vojskom, odtrgjeni bil. Kak 
je velika dufcina 400 kilometrov? da od 
toga pojma imamo, samo to napiäemo, da 
je 400 kilometrov z 100 kilometrov viäe. 
как iz Csáktornye vu Budapest. Так vu 
dugóim frontu su rusi biti bili od 2 ga та - 
juäa poCemäi, как je iz Cakovca do Bu- 
dapeäta.

Kaj su izgubili rusi vu tih bilkih, to 
joä neznamo. ar jih naäi i nemäki äeregi

joä tiraju pred sobum, da si nebi mogli opet 
äance napraviti. Broj ruskoga zgubicka bu- 
de neizmerno veliki. Do vezda su naäi vre 
viäe как 194 jezer polovljenih rusov odeg- 
nali. Ov broj se svaki den povekäava, tak 
takaj broj odzetih ruskih älukov i maäin— 
puäkah.

Naäi i nemäki äeregi vre pri JarosSau, 
Lezajsk, Stari-Sambor, Borislav i Dolina zva
nom mestu stojiju. Jeden dél naäih vojni
kov vre pri Päemiäl zvanorn festungu stoji, 
kojega budemo opet s Bofcjom pomoCjom vu 
naäe ruke dobili.

Iz toga viditi moremo, kaj su naäi i 
nemäki äeregi od 2-ga majuäa doatigli! Ufati 
se moremo, da budu rusi na friäkoma na 
Cisto preobladani, ali к tomu treba joä vno- 
goga truda od naäih vojnikov, a koji doma 
Cekamo dobre glase, mi pak trebamo potrp- 
lenje.

Ne samo ruska, nego i englezka i tran- 
cuzka vlada se je jako prestraäila, gda je 
zeznala veliki zgubiCek rusov. Vezda trCe 
sim i tarn к drugim orsagom, da bi jim na 
pomoC bili. Rumunjska, GrCka i Bulgarska 
jim neCe pomoCi. Ali Talijanska, koja je do 
vezda mirna bila, poCela se gibati. Jeden 
dél talijanov bi hotel naäimi neprijalelji 
clrÄati, pak bi jih i oruZjem podupiral. Fran
cuz i englez jim svaöesa obeCuje, da bi 
proti nam tabor vodili. Так stoji ta stvar, 
da niti talijanski kraij, niti pak veöina tali
janov neCe tabor s nami. Vezda se méSaju 
ljudi vu Talijanskoj, spraviäöa drÄiju i tu- 
deju se, koji bi rad tabor imeli s onimi, 
koji neéeju tabora. Konca majuäa bude 
se odluCilo vu taljanskim saboru, je li bude 
vu tabor iäel talijanski narod. Do vezda je 
viäe onih ablegatov, koji nisu za tabora. To 
se razme, da englez, franciiz i rus, koji su 
vu sili, tentaju i nukaju taljane i njihovim 
novinam dobre tringelte davaju, da bi za 
tábor pisale.

17*ga majuäa je vu orsaCkim spraviä- 
éu zbog talijanskih pitanjah gróf Andrássy 
interpelliral vladu. Gróf Tisza István minis- 
terprezident je odmah odgovoril na inter- 
pellaciju. Vu svojim govoru je rekel minis-

terpredsednik, da je nekaj istina vu tem 
о Сет nemäke novine piäeju, tojest, da tali- 
janom hoCemo jeden dél popustiti od na 
talijanskoj meji lefceCe zemlje, ako bude vu 
miru Ali Io samo za to, ar ä njim vu dal- 
jem savezu hoCemo ostati. Prijp.vu Tisze su 
svi ablegati s zadovoljstvom prijeli.

Moramo znati, da bi ova, na meji le- 
2eCa zemlja jeden mali dél Jufcnog— Tirola 
bila, gde sami talijani stanuju. Táj falat zem
lje bil bi Trentino i Isonso zvana okolica. 
Nekoji talijani bi viäe radi dobili nekoji pak 
bi zadovoljni bili 9 tem Zbog toga su vez
da nemiri i meäarije vu Talijanskoj.

Кик bude? —  как nebude ? —  to nez
namo, ali to je istina, da se niti talijana 
nebojimo. Talijanski kormán bude si dobro 
premislil, je li bude vu tabor pustil svoje 
Cete kojih jeden dél neCe tabora, nego mir 
hoCe.

Dogodjaji boja.
Vu Severnoj Galic'ji poleg San vode 

tri vafcne varaäe smo strgali rusom iz ruk : 
Rudnika, Lezajska i Jaroszlaua. Od sever- 
noga kraja na poldan putujuC kre San 
vode, prvi varaä je Przemysl. Magjarski, 
nemäki i austrianski soldati veC tarn stoji
ju pred festungom, vu kojem jeden né ve
liki, skorom bez municije ruski äereg Ceka, 
kaj bude donesla dojduCa. vura. Od Prze- 
mysla na sever Jaroelau je veC naä. Ali od 
Przemysla na poldan joä na krajäoj liniji 
stojeCi Dobromil takodjer je veC naä, s njim 
skup Stary— Sambor i Borislav. Turka i 
Skole nam su vu rukah, od Doline na pol
dan pak Sztryj. Od Stryja jednaki put vodi 
vu Lemberg, odkud naäi veC napredujeju 
proti glasovitnomu varaäu. Na velikim boj- 
nom polju poleg Pilice, od Novemiasztola 
do Dnyeszter vode, vu iehodni Bukovini je 
joä jeden talat zemlje gde bi mogli rusi za 
jedno kratko vrCme naäu silno offenzivu 
mortig zastaviti. Ovaj talat zemlje je Pruth 
okrajina. Ovdi izbilja vu offenzivu su stu- 
Püi rus> i как Hölfer je minuCi tijeden pre- 
javil, malo su doäli napré. Ali denes su veC
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i ovüi zastavili ruse i Serege njim spotrli. 
Onoga sada, kojega smu pri Gorlici stepli, 
rusi ga nebudo pobrali, od toga némamo ni- 
kakvoga straha. Vu ovi veliki Cudi niti sami 
rusi neverujeju. Samo alu2bene ruske pri- 
jave se tak pustiju, как da od toga nikaj 
nebi znale.

Nemei i vu Ruskim puno dela i brige 
zadaju ruskim äeregom. Kurlandski marä 
marä i zavjeta Libau od kraja su zamamile ruse 
i samu potlam su se stréznili. Sad su hitro 
velike Serege spravili gori do Szavle vode, 
da barem najva2neäe 2eljeznice zabraniju 
pred nemcom. Od Nyemen vode takodjer 
velike rezerve se vleCeju, ali öve su joS né 
doSle do nemSkoga ognja. Vu veliki borbi i! 
nemei sad vekSo brigu imaju sa Galicijom 
i Rusko-Polskom.

Pri Dardanellák klanjeu na suhi zem- 
Iji savezniki, najmre pak francuzi strahovi- 
ten sgubiCek su imali i tak hitro nebudo 
joä jedenput po suhim zadobiti glasovitno 
i va2no mestu. Na Gallipoli pol otoku stra- 
hovitno su turCini podesetili neprijatelja. 
Jeden céli vojni zbor do zadnjega Cloveka 
su po3trélali i polukli. Céli bre2uljki stojiju 
na bojnom polju iz mrtvih. Trideset hiljada 
je doli opalo od neprijatelja bez toga, da 
bi samu najmenjSi cilj bili mogli postiCi. 
Ali nebudo englezke i francuzke matere prek- 
li*jale ove krvoloCnost ?

Ali budo imali obraza Asguith, Grey i 
Churchill ministri, koji su semu zrok, pred 
englezke otce na vulicu dojti, da je tarn s 
lépim govorom zabavlaju? Svi je budo srgoz- 
nami reCmi preklinjali, jerbo ovi su zrok 
tuiikSnoj 2alosti

Poleg Lusitanije, koju su nemei tak 
vile2ki potopih vu Engleziji i na provinci-1 
jah, englezko smetje porobilo je sve, kaj je 
nemSkoga, austrianskoga i magjarskoga 
blaga joS tarn bilo. NaSim koji su pred bo- 
jom tarn zaostali niti 2ivlenje néje vu se- 
guräCini. Englezkomu smetju je samu zrok 
Lusitanija, cilj njim mu je, da sve vuniSti, 
kaj je naSe ili nemSko blagu. Mi nemoremu, 
niti pak né je nam sila nikoga osvedoCiti, 
da nemei pravo su imali lépő Cunard dru2t- 
va ladju potopiti. Nam je dosta, da mi zna- 
mo, da naS saveznik poleg pravice veliki 
zrok je imel to napraviti. jerbo drugaC niti 
né je mogei. NemSko marinersko zapoved- 
niCtvo slu2beno je prejavilo, da nebi bilo 
tulikSnoga ljudstva vu morje poginulo. ako 
na ladji vno2ina munieije nebi bilo. Nemä- 
ka torpeda ovu munieiju je spro2ila, na to 
je takva eksplodicija n39tala, da velika ladja 
za par minut morala je vu morje vtunoti. 
Dakle ova munieija je lépő ladju i tulikS
noga naroda vu mrzel grob spravila. Lusi
tanija munieiju je vozila iz Amerike Eng
leziji, da stom munieijum vunistiju nemee. 
Zivot, za 2ivot je iSel. Nemei su to pozve- 
dili ; svakoga su napré opomenuli, da naj 
se nepoduta na ovu ladju sesti. Tomu su 
se putniki smejali. Srnrtni sméh je to bil, 
jerbo nemei su svoju réó zder2ali, pofiekali 
su Lusitaniu i sdvemi torpedi su ju poto- 
pili. Sto je anda tomu zrok ? Englezi, koji 
mime ladje zastavlaju i na ganjaju po mor- 
ju, naprimer lak\e. koje stroSka ili drva 
voziju, ili pak nemei, koji samu onu ladju 
zastaviju, koja bojne stvari, как je muniei
ja, vozi ? Nemei su joS s jeseni opomenuli 
sve orsage, da okolo Englezije naj se Cuvaju j 
ladje, jerbo onu mesto je tak ravno bojno 
polje, как i naprimer Galicija.

Ako denes englezi svrho toga naSe tarn
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bantujeju, budemo imali priliku, da njim 
sve to dobro povrnemo.

Taljanski orsag.
Kad se je céloga svéta boj zapoCel, 

Taljanski orsag je odmah iz rekel, da miren 
hoCe ostati i s nikim se nebude vu boj pus- 
til, tojest neutralen ostane, dakle niti jedno 
stranjku nebude pomagal i podpiral. To je 
sam kralj i njegov ministerium odluCil, ali 
potlam jedna mala stranjka Stela je kralja 
i kormana iz neutralnoga puta doli izpeljati. 
Vu Taljanskim je navék jedna mala partija, 
koja к francuzom vleCe i strahovitno mrzi 
na austrianCane. Ova mala partija podjed- 
noma svojom puntarijom hoCe Taljanski or
sag vu strahoviten boj natirati. Ova partija 
je Stela taljanskoga kormana presiliti, da se 
nanas sa oru2jem navali.

Nésu premislili ovi buntari, kakva sre- 
Ca i kakvo bla2enstvo je Taljanskomu or- 
sagu i taljanskomu puku, da je iz ove ker- 
vave i strahovitne bőrbe odsvuna mogei 
ostati. Taljanski puk vidi i dobro zna, da 
njega i Taljanskoga orsaga niäCi neCe vniä- 
titi, niSCi ga ne bantuje, na njega se niSCi 
neCe navaliti, dakle nemora se proti niko- 
mu braniti i sbog nikakvoga zroka boj ne
mora der2ati. Так dugó su delali bunto, kaj 
se je veC tak Culo i rezglasilo po Europi, 
da Taljanska na nemee i na Austria-Mag- 
jarsko se bude navalila.

Ali zadnje dane Cisto se je drugaC preo- 
brnulo. Taljanskoga oreaga najbolSa i naj- 
spametneSa deca, glasovitni politiöari, pre- 
vidli su, ako ova buntarija joS du2e bude 
trajala njihova domovina nesreena bude 
nastala i svrho toga vnogi i vnogi poCeli su 
demonStrérati proti boju. Ovim je vodja 
najglasovitneSi taljanski politiCar Giolitti, 
koga taljanski narod iz srdca poStuje i rad 
ima. Taljanski kralj predi как bi bil na ne- 
kaj se odlueil, pozval je к sebi ovoga iz- 
verstnoga politikára i prosil ga je za navuk. 
Kak se vidi, Giolitti je sduSom i stélom 
proti tomu bil. da se Taljanska sa Austria- 
Magjarskom vu boj pusti. On je dobro znal 
i denes to zna, da tak NemSka, как i Auszt- 
ria-Magjarska pripravna je Taljanskomu or- 
sagu jedno ili drugo porSnju sverSiti bez 
svakoga boja

Istina, da naSi neprijalelji francuzi, 
englezi i rusi sve su obeCali taljanom, samu 
da ga nanas nahujstri)u i njegvoga Serega 
na pomoC dobiju. Samu da Taljanski orsag 
za ovu obeCauje vu strahoviten boj bi se 
moral zméSali i vu boju na stotine hiljada 
ljudstva pogubiti. Mi opet nikaj nezahtévamo 
od Taljanske zemlje, samu to, da dober i 
miren sused ostane, dakle i nadalje neutra
len bude Mi neprosimu Taljanskoga orsaga 
dece krv, niti za oru2no pomoC, pak ilak 
ako miren ostane, bez svaké krvi budemo 
2elja izpujena. Ako pak na naäe neprijatel- 
je bude posluäal, onda strahovitne krvi bu
de taljanski puk pretoCil, pak jako lehko se 
pripeti, da vu ovu ime joä i onu taljani 
sgubiju, kaj su dovezda iz teäka preskrbeli.

Vu ovim 2a!ostnim polo2aju najmud- 
reäi taljanski poglavari vu miru hoCeju os
tati. Ali tak se vidi, da francuzki prijatelji 
i buntari neCeju ovim podlo2niki biti, neg 
poCeli su po célim orsagu bune delati. Kad 
su to oni, koji mir hoCeju, spazili i oni su 
se poCeli skupljati, da preobladaju drugo 
partiju, koja na svaki naCin orsaga vu boj 
hoCe nagnati

Vu te2kim polo2aju taljanski kormán
se je minuCi tijeden zahvalil, jerbo néje 
mogei odluöiti, mir naj ostane, ili pak boj 
i plaäil se je od toga, da ove dvé partije 
vu parlamentu posvadile se budo i on ne* 
bude mogei mednjimi pravicu napraviti.

Za nekoji dan Cisto budemo vidli vu 
ovim polofaju, kaj hoCe Taljanski orsag.

Koji vu miru hoCeju ostati, dobro znaju, 
da Taljanska vu boju do dvé— tri sto hil
jada mrtvih bude imala. Tuliko krvi pak 
néje vrédno potroäiti, ako i po drugim putu 
more nekaj zadobiti. Denes je Austria—  
Magjarska i Nemäka tak moCna, da i stal- 
janom poprime boj, ako veC drugaC nebude. 
Taljanska zemlja joä néje domeslila sve 
onu, kaj je vu Tripolisu sgubila. Tarn joS 
dén-denes kervave bitke trajaju i ako tur- 
Cio pusti svojega äerega vu Tripolis, taljani 
su ga odmah sgubili i tak su zabadav stra
hovitne krvi tarn potroäili.

Taljanska jako si mora premisliti, kaj 
bude odluCila.

Kaj moramu znati od bojnih stroäkov ?
(O rs a c k e  a k e ije .)

Néje potrébno naäe gospodare podvu- 
Cavati i siliti, da peneze posudiju orsagu 
na bojne stroäke. Videli smu to veC lani 
na jesen kad su naái poljodelavci prék je
den milljun korun podpisali na ov cilj. To 
je takva svota, koju néje potrébno zoseb 
hvaliti.

Dakle néje potrébno nagovarjati naäe 
magjarske gospodare, da opet podpiäeju 
jedno svotu na ov cilj. Svaki gazda malo 
se razmi s tergovinum. Koj pak se stém 
razmi, 2uril se bude da ovu dobro vréme 
nebude zamudil. S vun toga i srdee nam 
tuCe, da skaiemu, da né samu’ na bojnim 
polju smu mi naj vite2ki, neg skazati mo
ramu, da vu peneznim polo2aju takodjer 
dobro stojimu. Skim vekäa bude zadnja 
svota, stém bolje se bude neprijateij Cudil 
i plaäil pred nami. Ali nö samu pred nep- 
rijateljom moramu to skazati, neg i naäemu 
slavnomu savezniku, da magjar ne alduje 
samu svoje srdee i svoju krv, neg je prip- 
raven bud2elaruäu odprti, ako domovina to 
odnjega zahtéva. Zivot, krv i sve blagu al- 
dujemo za domovinu.

Opetujemo, da kaj denes orsag odnaa 
zahtéva, to né je nikakov aldov. Koj na 
bojne stroäke jedno svotu podpiäe, on je 
svoje peneze vu jako dobro mesto vlo2il. 
Ovdi tak veliki intereä nam budeju nosili 
penezi, kakvoga nigdi ne dobimo i tak vu 
segurni mesli budeju, как nigdi na svéto. 
Orsag svojom moCjom dobro stoji za naäe 
peneze. Kakvo gud vréme dojde, orsag toC- 
no bude plaöal intereäa i nebude zahtéval, 
da bi ga Cekati morali.

Ravno vu ovim vremenu prosi nas 
orsag za to, kad su naäi slavni Seregi tak 
spotrli ruske Corde, da nigdar viäe nebudo 
moguCne do naäih hatarov dojti. Dakle i 
doma vu penezih poslov moramu slavno 
vojuvati.
^=^O va posudba dvé vrsti ima ; moCi je 
na 6 procentov i na 5%  procentov pod
pisali. Za peneze zanavék vrédne akeije 
dobimo.

Podpisati sveposud je moCi, ali nam 
je dobro to znati, da moCi je na svaki poäti, 
vu svakim poreznim uredu, vu svaki äpar- 
kassi. Mi nemoramu vu velike banke iti, mi 
to sve doma moremo napraviti.
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Sve poSiljlce, kaj se tiéezadr- 
fa ja  novinah, se imaju pos- 

lati na ime urednika vu 
Csáktornya
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Veliki napredki naáih Serego» vu Galiciji.
Bitke na 400  kilometer dugim frontu. - Svigdi su ru rusi bitku izgubili. 

Broj polovljenih rusov je sve ober 194 jezer. - Taljani se mesaju.

Izdal nas je tálján. - Taljanska zemlja. - Orsacke akcije. - Dogodjaji bója. 
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Zakaj bejziju rusi? - Porueeni boj Taljana.

Hal; stojimo na bojnom poljn?
(M . J .)  Javili smo naSim Citateljem 

vu zadnjem broju naSih novin, da su rusi 
zbog vu Gorlice zvanom mestn izgubljene 
bitke retirirali morali i da smo od njih od- 
zeli 100 Stukov, 300 maáin-puákah i polo 
vili 100 jezer ruskih vojnikov.

Óva bitka je naSim Seregom veliku 
sreéu donesla, ar smo mogü neprijatelje ne 
samo pri Gorlici, nego i vu drugih mestih 
prevladati i na beíanje presiliti.

Ov uspeh naSe vojske je takov, как 
ako gdo platno ili sukno zeme vu ruke, 
pák nemre reztrgnuti, dók Skarjami ne pre- 
rete na jednim mestu. Ako je sukno, ili 
platno poéeto na kojem mestu, ónda je vre 
lehko célú rezéehnuti.

Так se je i s rusom dogodilo. Na vnogo 
stotin kilometrov duSini bil je ruski front 
zakopani i s Sancami ojaéeni, tak da su 
mislili rusi, da nigdar jih nebudu mogli iz 
ovih tvdjavah naSi vojniki iztirati.

Ali se je drugoé pripetilo. Gde su rusi 
najjakSi bili, tam su naSi i nemSki vojniki 
na nje vdrli. Predi, как bi naSi vojniki puS- 
ke i banganete poőeli nucafi, naSi velki Stu- 
ki su svoj posel zvrSili. Kak jeden élovek 
velike kuglje su najjakSe Sáncé predrli i vu 
njih stanujuée vojniki vunistili. Koji nisu 
vumrli, ili obnoreli od tih strahovitih kug- 
Ijah oni su se vu bég pustili, pák beZali. 
dók su mogli i vu begu i druge odzaj le- 
2eée éete sobum potegnuli.

Za tem vre zapoéeti ruski front su i 
vu drugih mestih takaj prevladali naSi i 
nemSki vojniki, tak da na 400 kilometrov 
du2ini se je ruski front, koj je kakti lánc 
stal pred naSom vojskom, odtrgjeni bil. Как 
je velika duÉina 400 kilometrov? da od 
toga pojma imamo, samo to napiSemo, d a ! 
je 400 kilometrov z 100 kilometrov viSe, 
как iz Csáktornye vu Budapest. Так vu 
dugSim frontu su rusi biti bili od 2 ga ma- 
juSa poéemSi, как je iz Cakovca do Bu
dapests.

Kaj su izgubili rusi vu tih bilkih, to 
jód neznamo. ar jih naSi i nemSki Seregi

joS tiraju pred sobum, da si nebi mogli opet 
Sáncé napraviti. Broj ruskoga zgubiéka bú
dé neizmerno veliki. Do vezda su naSi vre 
vise как 194 jezer polovljenih rusov odeg- 
nali. Ov broj se svaki den povekSava, tak 
takaj broj odzetih ruskih Slukov i maSin— 
puSkah.

NaSi i nemSki Seregi vre pri Jaroslau, 
Lezajsk, Stari-Sambor, Borislav i Dolina zva
nom mestu stojiju. Jeden dél naSih vojni
kov vre pri PSemiSl zvanom festungu stoji, 
kojega budemo opel s Bofcjom pomoéjom vu 
naSe ruke dobili.

Iz toga viditi moremo, kaj su naSi i 
nemSki Seregi od 2-ga majuSa dostiglil Ufati 
se moremo, da budu rusi na friskoma na 
Cisto preobladani, aii к tomu treba joS vno- 
goga truda od naSih vojnikov, a koji doma 
Cekamo dobre glase, mi pák trebamo potrp- 
lenje.

Ne samo ruska, nego i englezka i fran- 
cuzka vlada se je jako prestraSila, gda je 
zeznala veliki zgubiéek rusov. Vezda trée 
sim i tam к drugirn orsagom, da bi jim na 
pomoé bili. Rumunjska, Gréka i Bulgarska 
jim neée pomoéi. Ali Talijanska, koja je do 
vezda mirna bila, poéela se gibati. Jeden 
dél talijanov bi hotel naSimi neprijalelji 
drSati, pák bi jih i örüljem podupiral. Fran- 
cuz i englez jim svaéesa obeéuje, da bi 
proti narn tabor vodili. Так stoji ta stvar, 
da niti talijanski kralj, niti pák veéina tali
janov neée tabor s nami. Vezda se méSaju 
ljudi vu Talijanskoj, spraviSéa drfciju i tu- 
éeju se, koji bi rad tabor imeli s onimi, 
koji neéeju tabora. Konca majuSa bude 
se odluCilo vu taljanskim saboru, je li bude 
vu tabor iSel talijanski narod. Do vezda je 
vise onih ablegatov, koji nisu za tabora. To 
se razme, da englez, francuz i rus, koji su 
vu sili, tentaju i nukaju taljane i njihovim 
novinam dobre tringelte davaju, da bi za 
tabor pisale.

17-ga majuSa je vu orsaékim spraviS- 
éu zbog talijanskih pitanjah gróf Audrássy 
inlerpelliral vladu. Gróf Tisza István minis- 
terprezident je odmah odgovoril na inter- 
pellaciju. Vu svojim govoru je rekel minis-

terpredsednik, da je nekaj istina vu tem 
о éem nemSke novine piSeju, tojest, da tali- 
janom hoéemo jeden dél popustiti od na 
talijanskoj meji leZeée zemlje, ako bude vu 
miru Ali lo samo za to, ar s njim vu dal- 
jem savezu hoéemo ostati. Prijavu Tisze su 
svi ablegati s zadovoljstvom prijeli.

Moramo znati, da bi óva, na meji le- 
íeéa zemlja jeden mali dél Jufcnog— Tirola 
bila, gde sami talijani stanuju. Táj falat zem
lje bil bi Trentino i Isonso zvana okolica. 
Nekoji talijani bi viSe radi dobili nekoji pák 
bi zadovoljni bili s tem. Zbog toga su vez
da nemiri i meSarije vu Talijanskoj.

Как bude? —  как nebude? —  to nez
namo, ali to je istina, da se niti talijana 
nebojimo. Talijanski kormán bude si dobro 
premislil, je li bude vu tabor pustil svoje 
éete kojih jeden dél neée tabora, nego mir 
hoée.

Dogodjaji bója.
Vu Severnoj Galiciji poleg San vode 

tri vaZne varaSe smo strgali rusom iz ruk : 
Kudnika, Lezajska i Jaroszlaua. Od sever- 
noga kraja na poldan putujuö kre San 
vode, prvi varas je Przemysl. Magjarski, 
nemSki i austrianski soldati véé tam stoji
ju pred festungom, vu kojem jeden né ve
liki, skorom bez municije ruski Sereg éeka, 
kaj bude donesla dojduéa.vura. Od Prze- 
mysla na sever Jaroslau je véé naá. Ali od 
Przemysla na poldan joS na krajSoj liniji 
stojeéi Dobromil takodjer je véé naS, s njim 
skup Stary— Sarnbor i Borislav. Turka i 
Skole nam su vu rukah, od Doline na pol
dan pák Sztryj. Od Stryja jednaki put vodi 
vu Lemberg, odkud naSi véé napredujeju 
proti glasovitnomu varaSu. Na velikim boj
nom polju poleg Pilice, od Novemiasztola 
do Dnyeszter vode, vu ishodni Bukovini je 
joS jeden falat zemlje gde bi mogli rusi za 
jedno kralko vréme naSu silno offenzivu 
mortig zastaviti. Ovaj tálát zemlje je Pruth 
okrajina. Ovdi izbilja vu offenzivu su stu
pid rusi i как Höífer je minuéi tijeden pre- 
javil, malo su doSli napré. Ali denes su véé
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i ovdi zastavili ruse i Serege njim spotrli. 
Onoga sada, kojega smu pri Gorlici stepli, 
rusi ga nebudo pobrali, od toga némamo ni- 
kakvoga straha. Vu ovi veliki éudi niti eami 
ruei neverujeju. Samo 3luZbene ruake pri- 
jave se tak pustiju, как da od toga nikaj 
nebi znale.

Nemei i vu Ruskim puno dela i brige 
zadaju ruskim Seregom. Kurlandaki marä- 
marä i zavjeta Libau od kraja su zamamile ruse 
i samu potlam su se stréznili. Sad su hitro 
velike Serege spravili gori do Szavle vode, 
da barem najvaZneáe Zeljeznice zabraniju 
pred nemcom. Od Nyemen vode takodjer 
velike rezerve эе vleöeju, ali ove эй joS né 
doSle do nemSkoga ognja. Vu veliki borbi i! 
nemei sad vekSo brigu imaju sa Galicijom 
i Rusko-Polskom.

Pri Dardanellák klanjeu na suhi zem- 
Iji savezniki, najmre pak francuzi strahovi- 
ten sgubiéek su imali i tak hitro nebudo 
joS jedsnput po 9uhim zadobiti glasovitno 
i vaZno mestu. Na Gallipoli pol otoku etra- 
hovitno su turéini podesetili neprijatelja. 
Jeden céli vojni zbor do zadnjega éloveka 
su po3trélali i potukli. Céli breZuljki stojiju 
na bojnom polju iz mrtvih. Trideset hiljada 
je doli opalo od neprijatelja bez toga, da 
bi samu najmenjSi cilj bili mogli postiCi. 
Ali nebudo englezke i francuzke matere prek- 
liajale ove krvoloénost ?

Ali budo imali obraza Asguith, Grey i 
Churchill ministri, koji su semu zrok, pred 
englezke otce na vulicu dojti, da je tarn s 
lépim govorom zabavlaju? Svi je budo srgoz- 
nami reémi preklinjali, jerbo ovi su zrok 
tulikSnoj Zalosli

Poleg Lusitanije, koju su nemei tak 
vileZki potopih vu Engleziji i na provinci-', 
jah, englezko smetje porobilo je sve, kaj je 
nemSkoga, austrianskoga i magjarskoga 
blaga joS tarn bilo. NaSim koji su pred bo- 
jom tarn zaostali niti Zivlenje néje vu se- 
guráéini. Englezkomu smetju je samu zrok 
Lusitanija, cilj njim mu je, da sve vuniSti, 
kaj je naSe ili nemSko blagu. Mi nemoremu, 
niti pák né je nam sila nikoga osvedoéili,; 
da nemei pravo su imali lépő Cunard druZt- 
va ladju potopiti. Nam je dosta, da mi zna- j 
mo, da naS saveznik poleg pravice veliki 
zrok je imel to napraviti. jerbo drugaC niti 
né je mogei. NemSko marinersko zapoved- 
niétvo sluZbeno je prejavilo, da nebi bilo 
tulikSnoga ljudstva vu morje poginulo, ako 
na ladji vnoZina munieije nebi bilo. NemS- 
ka torpeda ovu munieiju je sproZila, na lo 
je takva eksplodicija nastala, da velika ladja 
za par minut morala je vu morje vtunoti. 
Dakle ova munieija je lépő ladju i tulikS
noga naroda vu mrzel grob spravila. Lusi
tanija munieiju je vozila iz Amerike Eng
leziji, da stom munieijutn vunistiju nemee. 
Zivot. za Zivot je iSel. Nemei su to pozve- 
dili i svakoga su napré opomenuli, da naj 
se nepoduia na ovu ladju sesti. Tomu su 
se putniki smejali. Smrtni sméh je to bil, 
jerbo nemei su svoju réC zderZali, poéskali 
su Lusitauiu i sdvemi torpedi su ju poto- 
pili. Sto je anda tomu zrok ? Englezi, koji 
mime ladje zastavlaju i na ganjaju po mor- 
ju, naprimer lakxe, koje stroSka ili drva 
voziju, ili pák nemei, koji samu onu ladju 
zastaviju, koja bojne stvari, как je muniei
ja, vozi ? Nemei su joS s jeseni opomenuli 
sve orsage, da okolo Englezije naj se éuvaju 
ladje, jerbo onu mesto je tak ravno bojno 
polje, как i naprimer Galicija.

Ako denes englezi svrho toga naSe tarn

Csáktornya, 1915. majuSa 23*ga.

bantujeju, budemo imali priliku, da njim 
sve to dobro povrnemo.

Taljanski orsag.
Kad se je céloga svéta boj zapoCel, 

Taljanski orsag je odmah iz rekel, da miren 
hoCe ostati i s nikim se nebude vu boj pus- 
til, tojest neutralen ostane, dakle niti jedno 
stranjku nebude pomagal i podpiral. To je 
sam kralj i njegov ministerium odluCil, ali 
potlam jedna mala stranjka Stela je kralja 
i kormana iz neutralnoga puta doli izpeljati. 
Vu Taljanskim je navék jedna mala partija, 
koja к francuzom vleCe i strahovitno mrzi 
na austrianCane. Ova mala partija podjed- 
noma svojom punlarijom hoCe Taljanski or
sag vu strahoviten boj natirati. Ova partija 
je Stela taljanskoga kormana presiliti, da se 
nanas sa oruZjem navali.

Nésu premislili ovi buntari, kakva sre- 
Ca i kakvo blaZenstvo je Taljanskomu or- 
sagu i taljanskomu puku, da je iz ove ker- 
vave i strahovitne borbe odsvuna mogei 
ostati. Taljanski ’ puk vidi i dobro zna, da 
njega i Taljanskoga orsaga niSCi neöe vniS- 
titi, niééi ga ne bantuje, na njega se niSCi 
neée navaliti, dakle nemora se proti niko- 
mu braniti i sbog nikakvoga zroka boj ne
mora derzati. Так dugó su delali bunto, kaj 
se je véé tak Culo i rezglasilo po Europi, 
da Taljanska na nemee i na Austria-Mag- 
jarsko se bude navalila.

Ali zadnje dane éisto se je drugaC preo- 
brnulo. Taljanskoga orsaga najbolSa i naj- 
spametneSa deca, glasovitni politiéari, pre- 
vidli su, ako ova buntarija joS duZe bude 
trajala, njihova domovina nesreéna bude 
nastaia i svrho toga vnogi i vnogi poCeli su 
demonStrérati proti boju. Ovim je vodja 
najglasovitneSi taljanski politiéar Giolitti, 
koga taljanski narod iz srdea poStuje i rad 
ima. Taljanski kralj predi как bi bil na ne- 
kaj se odluCil, pozval je к sebi ovoga iz* 
verstnoga politiCara i prosil ga je za navuk. 
Kak se vidi, Giolitti je sduSom i stélom 
proti tomu bil. da se Taljanska sa Austria- 
Magjarskom vu boj pusti. On je dobro znal 
i denes to zna, da tak NemSka, как i Auszt- 
ria-Magjarska pripravna je Taljanskomu or- 
sagu jedno ili drugo poränju sveréiti bez 
svakoga boja

Istina, da naSi neprijalelji francuzi, 
englezi i rusi sve su obeCali taljanom, samu 
da ga nanas nahujstriju i njegvoga áerega 
na pom ^ dobiju. Samu da Taljanski orsag 
za ovu oLeianje vu strahoviten boj bi se 
moral zméSati i vu boju na slotine hiljada 
ljudstva pogubiti. Mi opet nikaj nezahtévamo 
od Taljanske zemlje, samu to, da dober i 
miren sused ostane, dakle i nadalje neutra
len bude Mi neprosimu Taljanskoga orsaga 
dece krv, niti za oruZno pornoé, pak ilak 
ako miren ostane, bez svaké krvi budemo 
Zelja izpujena. Ako pak na naäe neprijatel- 
je bude posluéal, onda strahovitne krvi bu
de laljanski puk prctoCil, pak jako leliko se 
pripeli, da vu ovu ime joä i onu taljani 
sgubiju, kaj su dovezda iz teäka preskrbeli.

Vu ovim Zalostnim poloZaju najmud- 
reSi taljanski poglavari vu miru hoéeju os
tati Ali tak se vidi, da francuzki prijatelji 
i buntari neCeju ovim podloZniki biti, neg 
poéeli su po célim orsagu bune delati. Kad 
su to oni, koji mir hoCeju, spazili i oni su 
se poCeli skupljati, da preobladaju drugo 
partiju, koja na svaki naCin orsaga vu boj 
hoCe nagnati

Vu tezkim poloZaju taljanski kormán
se je minuöi tijeden zahvalil, jerbo nöja 
mogei odluéiti, mir naj ostane, ili pak boi 
i plasil se je od toga, da ove dvé partije 
vu parlamentu posvadile se budo i on ne« 
bude mogei mednjimi pravicu napraviti.

Za nekoji dan éisto budemo vidli vu 
ovim poloZaju, kaj hoCe Taljanski orsag.

Koji vu miru hoöeju ostati, dobro znaju, 
da Taljanska vu boju do dvé— tri sto hil
jada mrtvih bude imala. Tuliko krvi pak 
néje vrédno potroäiti, ako i po drugim putu 
more nekaj zadobiti. Denes je Austria—  
Magjarska i Nemäka tak moéna, da i stal- 
janom poprime boj, ako veC drugaö nebude. 
Taljanska zemlja jóé néje domeslila sve 
onu, kaj je vu Tripolisu sgubila. Tarn joS 
dén-denes kervave bitke trajaju i ako túr
éin pusti svojega Serega vu Tripolis, taljani 
su ga odmah sgubili i tak su zabadav stra
hovitne krvi tarn potrodili.

Taljanska jako si mora premisliti, kaj 
bude odlueila.

Kaj moramu znati od bojnlh stroSkov ?
(O rs a c k e  a k e ije .)

Néje potrébno naSe gospodare podvu- 
Cavati i siliti, da peneze posudiju orsagu 
na bojne stroäke. Videli smu to véé lani 
na jesen kad su naái poljodelavci prék je
den milljun korun podpisali na ov cilj. To 
je takva svota, koju néje potrébno zoseb 
hvaliti.

Dakle néje potrébno nagovarjati naSe 
magjarske gospodare, da opet podpideju 
jedno svotu na ov cilj. Svaki gazda malo 
se razmi s tergovinum. Koj pak se stém 
razmi, Zuril se bude da ovu dobro vréme 
nebude zamudil. S vun toga i srdee nam 
tuée, da skaZemu, da né samu’ na bojnim 
polju smu mi naj viteZki, neg skazati mo
ramu, da vu peneznim poloZaju takodjer 
dobro stojimu. Skim veköa bude zadnja 
svota, stém bolje se bude neprijatelj Cudil 
i plaSil pred nami. Ali né samu pred nep- 
rijateljom moramu to skazati, neg i naSemu 
slavnomu savezniku, da magjar ne alduje 
samu svoje srdee i svoju krv, neg je prip- 
raven budZelaruéu odprti, ako domovina to 
odnjega zahtéva. Zivot, krv i sve blagu al- 
dujemo za domovinu.

Opetujemo, da kaj denes orsag odnas 
zahtéva, to né je nikakov aldov. Koj na 
bojne stroáke jedno svotu podpiäe, on je 
svoje peneze vu jako dobro mesto vloZil. 
Ovdi tak veliki intereä nam budeju nosili 

jpenezi, kakvoga nigdi ne dobimo i tak vu 
segurni mesti budeju, как nigdi na svéto. 
Orsag svojom rnoéjom dobro stoji za naäe 
peneze. Kakvo gud vréme dojde, orsag toé- 
no bude plaéal intereéa i nebude zahtéval, 
da bi ga Cekati morali.

Ravno vu ovim vremenu prosi nas 
orsag za to. kad su naSi slavni Seregi iak 
spotrli ruske Corde, da nigdar viäe nebudo 
moguéne do naéih hatarov dojti. Dakle i 
doma vu penezih poslov moramu slavno 
vojuvati.

Ova posudba dvé vrsti ima ; moéi je 
na 6 procentov i na 5 1/ ,  procentov pod- 
pisati. Za peneze zanavék vrédne akeije 
dobimo.

Podpisati sveposud je moéi, ali nam 
je dobro to znati, da moéi je na svaki podti, 
vu svakim poreznim uredu, vu svaki épar- 
kassi. Mi nemoramu vu velike banke iti, mi 
to sve doma moremo napraviti.



Podpisati je moCi od 12 ga majuSu, do tak dalko, da najhitreái brzovlak ako dán i rébno bilo, jerbo mi doma ostajuCi smu je 
26-ga, ali termina podugS&li budo, da bude noC letel za Sest i pol danov bi doöel na zesvim sderéali Zato su naái premoguéni 
svam do tóga mogel dojti. mesto. Ako pák bi neSCi 800 milijun sre- bili preobladati gadnoga neprijatelja.

Kője akcije 6 procentov nosiju, za one berni korun Stel prebrojiti i svako minuto VekiveCen Spot i sram bi nam bil, ako 
97 К 50 fillérov treba platiti, kője pák 5 ‘/i petdeset bi mogel pobrojití i na dán osem bi vezda ostavili naSe vodje i naéu vojsku. 
procentov, za one рак 90 К 80 fillérov. vur bi brojil, onda ravno 91 leto bi jebro- VekiveCen Spot i sram bi nam bil, ako bi 

Akcije (57t) malo menje hasna nosiju, jil. Ali budemo se spominali od deset filler- vezda propali. Vezda kad smu vec deset 
как kője su na Sest procentov, ali öve orsag natih pebezov, im sveksinoma to su naSi mesecov slavno vojuvali i tuliko krvi preljali. 
deset lét nemore odpovedati Dakle ova stvar penezi, a né cekini. (Cekine samo stari Ököl 2urite se pomoCi domovina s onami 
to zlamenuje, da orsag deset lét bude zas nik ima.) Vu deset fillérnati penezi 240 hi- pene2i, kője zabadav vu ladici derate. To 
Ulna 5 7 , procentov plaCal i ovu vrémc hiljada metercentov va2e, dakle ako na samu vaS hasén bude. 
nemore nam deset lét odpovedati. Koje ak- jeden vaggon 200 metercentov nakladnemo, Pomori si sam i Bog ti pomore ! 
cije 6%-tov nosiju, one orsag veC za Sest ravno 1200 vaggonov bi nucali. Sad ako bi
lét, dakle 1921 ga more splatiti. Koje рак jeden jaki deéko s lopatom bi Stel to doli N 0V 6 b itk ©  Sa Flisi.
su na pet i pot, one рак samu za deset lét shitati i svako minuto bi desetput hitil, na
ima pravo splatiti. na svaki lopati dva kilograme vu 67 korun Vu Zapadnoj— Galiciji velike bitke su

Koj na Sest procentov hoóe imati or* vrédnosti, ravno sedem lét bi se mogel za- se veC pred petimi dani zakljuéile i od pot- 
eaCke akcije, on veC 50 korun vrédno ak- bavljati. Nazadnje probajmo i sdeset fillér- lám mali mir je nastal vu veliki borbi. 
ciju more kupiti, oni pák koji na pet i pol natih penezov lanca napraviti. Lánc bi 304 Sad se je zapoóela opet velika bitka vu s 
procentov hoCeju imati, om najmenjSu ak- hiljada kilometrov dugi bil i segel bi od rédnjoj Galiciji i vu Polskim sa rusima. Te 
ciju 100 korun vrédnosti moreju dobiti. zemlje do meseca. Íz dva fillérnatih penezov se je popriliki veó na pré znalo. Znalo se ► 

Öve orsaéke akcije taki je moCi splatiti, bi 2513 katastralnib mekotab mogli pokriti. je, da po zapadnoj-galicinskj bitki, dojde 
ali moCi je i na rate, ako od 100 korun Za öve peneze kupiti bi mogli osemsto hi- jedna bitka, koja vu srédujos Galiciji bude 
vekSu svotu podpiSemu. Vu ovim poloíaju ljada mekot zemlje. То рак je tak veliki se zapoéela i kad ovu sreéno doverSimo 
t&ki как podpiSemu, odmah deset procentov falat, как je céla Trencsén varmegjija. opet se zapoöne jedna vu ishodm Galiciji. 
moramu splatiti vu gotovi penezi. Ova svota, Vidimo stoga, ako to velimo, da to Naravsko delo je. da od Stryj pokra-
kad je akcija splaCena, uazat se dobi, jerbo néje vnogo penez, onda to tak moramo jine kre San vode do Radom rusko-polsko- 
to je samu tak как jedna kaucija. Na rate razmofi, da za boj je premalo, jerbo ova ga varaSa jedna velika bitka se je rezvila, 
ovak je treba plaöati: prva rata, dakle prvi oria^ka svota. za bojne stroSke samo deset da do kjaja spoteremo ruske Serege. Prvo 
fertal célé svote naj kesneSe do 1915-ga danov je dosta. bitku vu zapadnoj galiciji smu slavno za-
leta juniuSa 8-ga, drugi fertal do juniuSa * dobili i zakljuCili i poleg toga veliki falat
18 ga, tretji fertal do juniuSa 28 ga i zadnja Zvonenje na uzbunu Cuje se ober naSe se je oslobodilo vu Galiciji i vu ovi bitki 
rata Cetrti fertal do juliuSa 8 ga. domovine. Iz Azsije na milijun i na miiljun polovili. smu sve skupa 174 hiljada rusov,

Navék se o d ‘ onoga mesta gde rate divjih Cordih je poslal na nas bezduSen (zaplenili smu 128 Stukov i 368 maSin-puS-
splaCamu jedna namira dobi, potlam pak ruski car. kih. To je takov broj, kojega smu vu ovi
kad je céla rata splaCena, dobi se orsaCka! Na glas je zijal, da sgazil bude naSega strahovitni borbi joS né postigli. 
akcija. orsaga i za kratko vréme pustara nastanej Rusi svun menjSih bitkah do majuSa

Na Sest procentnate akcije svako leto ;z Magjarskvga orsaga ; meseca. dakle devet mesecov Cetiri velike i
majusa prvoga. i uovembra prvoga bude se Vholen, gizdav i bezduSen rusk» car odluCnc* bitke su sgubili. Dvé pri Mazuri
interes plalij. Koji ove akcije budeju imali, na vnogo je né dobro raéunal. moCvari, jedno vu thoru— krakkavski bitki
ovi veC lelos novembra prvoga intereSa Slavni naSi Seregi zastavih su nagra-1 proSlo leto novembra i decembra meseca 
dobiju. Na pet i pol procentnate akcije pak nici divje Corde, strahovitno pustolovinu su (vu ovu bitku spada limanovska bitka i 
svako leto juniuSa prvoga i decembra prvoga napravili rned njim Spotrli su ga, как hit- Lodz), od januara do april meseca pak vu 
dobiju intereSa. dakle letos decembra prvoga valno lopanju. Kárpáti su biti bili.
veC dobiju plaCeni interes. Kak smu bili moguCni to napraviti?; Savezni vodji dobro znaju, kuliko su

Za ovami akcijami néje treba nikakvo i Carovoga orijaSkoga Serega zastaviti i naj rusi sgubili vu ovih bitkah. Samu vu kar- 
Stibro ili cesarinu ili pak druge stroSke ns- polovicu vuniStiti? patski bitki veC как petsto jezer najbolSih
plaCati. Napravili smu s onom jakostjom i s soldatov su rusi sgubili. Ovi veliki sgubiCki

Samo joS tuliko spiSemu, da ako na onom ljubavom prama domovmi koja ne- su pripravili naSu slavno cffenzivu, koju 
rate zememu akcije onda za Sest procent- dopusti, da nam oru2ie iz ruk vun scukaju smu veC slavno zakljuCili vu gorlicai i tar- 
natom mesto sto korun 98 korun platimu, Kad je domovina, pod oru2je pozvala novski bitkah Desei danov smu prelirali 
za pet i pol procentnatami pak mesto 100 svoju verno decu. svi su skoóili как jeden, ruse iz Karpatov i Zapadne-Galicije. Rusi 
korun samu 91 К 20 fillérov platimu. da braniju domovinu i svoju deCicu. su strahovitno veliki put napravili nazat, i

-------- ------  Néje svaki tak sreCen, da bi sa oru2-i svoju vojsku, koju su pri rukah imali po-
Zanemiti fflasi. )Pm mogel na granici vojuvat: proli groz-'ceii su okolo Przemysla i San vode skup-

® * nomu neprijaielju, ravno zalo, komu je tolijati, ovdi se je zapoCela opet jedna velika
—  8oo miiljun korun. PerviC tuliko né bilo dopuSCeno i doma je moral ostati,1 bitka. Svi skupa Cisto vidimo, da samu jed- 

je dal magjarski orsag domovini na posud on sad naj poka2e, da ravno tak ljubi do- noga jakoga neprijatelja imamo, to pak je 
za bojne etroöke. Né smo óuda dali, ali sad, movinu, da ravno ju hoCe braniti, как i | rus. Ako ruse i na ovom meslu sbijemo, 
kad nas domovina drugoC prosi, svikak se i oni, koji zanju krv prelévaju na bojnom to pak se napré vidi, da se tak bude pri- 
budo ova svota povekSala. Popriliki budemo polju. petilo, onda rusi su célo Gaiiciju sgubili i

* spisali naSim C teleljem, kuliko je to osemsto Sad naj pomore svaki s onami zaSpa-iviSe nigdar ntbudo tak jako vojsku mogli 
miiljun korun. Vu zlati sbije 2667 meter- ranami filléri,kője mu je domovina dopustila! skup nabrati, da bi naSe Serege zastaviti 
centov. Ako bi deset korun cekine jednoga, zaSparati vu mimim vremenu. Smrtni gréh; mogli. Ruski orsag 170 duS broji i ako 
kre drugoga nametali 1520 kilometrov du- bi bil sad vu bojmm vremenu nekaj zata |nj(ga preobladamo. vise néga tak jakoga 
goga lanca bi dobili. Ov lanec bi segel od jiti pred domovinum. i ncprija'eija, koj bi naSu voj9ku preobladati
BudimpeStn do Petrograda, tojest do ruskoea Koj denes skrije peneze, on nedéla poS-1 mogel.
gla vnoga varaSa. Vu sreberm korunah 40 teno ravno tik né, как on, koj bi sdravoga MajuSa 19-ga Höffer general ovu prija- 
hiljadp metercentov 2meCavi ima. Ako bi je i moónoga sina skril, za kojega je tak ve- vu je poslal : Od ishodne strani San vode 
po kolah Steli odvoziti Cetiri hiljada kol bi lika sila na bojnom polju. savezni Seregi velike ruske Serege su preti-
nucaii. To bi po priliki tak dugi red bil, как Vu bojnim vremenu tak penezi, как i rati, koji su od Jaroslana na sever i ishod 
je od Csáktornya varaSa, do Légrada. Na oru2je je najva2neSa stvar. Mi smu do vez- probali se proti nam staviti, prék Lubacov- 
svaki kolah bi 10 metercentov vu 200 hi- da slavno sderiali prama tulikSjemu Dep- ka su je pretirali. Sieniavu smu zadobili. 
ljada korun vrédnosti bilo. Ako pak bi na rijatelju. NaSi Seregi su prék San vode vdrli i 7000
leljeiniCke Sinje (dva redi) nametali korune Bogatomu ruskomu orsagu zmenjkali rusov su vlovili, к tomu pak osem Stukov 
9200 kilometrov duiinjavi bi mogli pokriti. su penezi, zmenjkala mu je municija, pod- smu zadobili. Neprijatelj je vjutro napré 
Ovaj red bi segel od BudimpeSta- do Tokió, rapani hodiju soldati i strahovitno gladujeju. vdrl, ali mi smu ga kervavu nazat sbili. 
dakle do japanskoga glavnoga varaSa. To je Nafl sóidat je imel sve, kaj mu je pot Okolo Dujeszter vode bilke dalje trajaju.
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Nádi Seregi od Sambora na sever Sturmum ca sbog drobnib penez vun da ne pspérnale —  Ruska flo ta  pred B ulgarium .
au vise bregov zavzeli i ruse pretirali iz peneze nazat je pobereju, jerbo foliSne su Bulgarske novine serdito piSeju jerbo jedna 
dobrih pozicijah. naSli mednjimi. Növi penezi drugo forrr.u i ruska flotta je  doála pred jedno bulgarsko

Okolo Pruth vode néje nikaj vaSnoga izvanredno lépi budeju. morsko postajaliSCe i viéeput je iz Stukov
se sgodilo. —  Vuiel je iz  Srbtye. Szegedins- steriila. Jedna kugija trofila je jedno bul-

Vu Rusko Polskim na kielcei bregi koga 46 ga regimenta jeden firer minuCi ti- garsko paroladju, koja se sbog toga vtopila. 
bitka stoji. Vu ovi bitkah velike Corde vo- jeden vu strgani cevilski opravi i jako s Bulgarske novine piSeju, da zakaj je to bilo 
lov su naSe Cete zadobile od rusov. Vole gladjeni doSel je nazat к svojemu regimentu. potrébno rusom, koji vu Boszporuso nikaj 
su sad po áteljeznicah vu Magjarski orsag Na rapport se je javil, gde je povedal, da nemoreju napraviti svojemi ladjami. 
posiali. Samu vu Nagjvárad su poslali mi- vise mesecov je bil vu srbskim suáanstvu —  Otvorjene ribe vu Dunaju. íz 
nuCi petek jezeropetsto veliki volov. Na i aprila meseca zadnje dane vuSel je iz Bukaresta piSeju, da minuói tijeden vise 
gmajni vu sivu opravu obleöeni pastiri pa- Valjevo srbskoga varasa. Prék Bulgarije i obiteljov je hitro sbeteáalo. Kad je to poCul 
seju lépő marhu. Vole su rusi prek Tarno- Romanie s velikom mukum je doSel vu orsaöki áivinar, odmah je napijacu zareSlö- 
pola vu Przemysl Steli spraviti, ali naSi su Magjarsko. Ostrak-magjarski officiri— pove- ral ribe, kője su vu Dunaju nalovili i taki 
ovu veliku vrednost vlovili. Na jezero i je- dal je— dosta su vu dobrirn po!o2aju i 9va- je previzitéral je. Ribe su za giftane bile, 
zero komadov su poslali vu Debrecen, Má- ki ima jednoga slugu bez kojega nesme jerbo sad vu Dunaju puno mrtvoga téla je, 
ramarossziget i Nyíregyháza. niSCi vun vu varas Prosti soldati né su vu pák ribe iz toga Ziviju. Poleg prijave áivi-

Vu Budimpest zadnje Cetiri dane pod- tak dobrirn poloSaju, jerbo srbske Sáncé oni nara, kormán je zabranil, da iz Dunaja ribe 
jednoma voziju dugi vlaki polovlene ruse, rnoraju delati. VaSne prijave je donesel i nosiju na trgovino, takodjer opomina sva- 
Dva, tri vlaki dojdeju jeden za drugim. Na poleg toga viteSkoga i segurnoga fiirera sa koga, da naj se od toga Cuva.
svakim vlaku cetiri hiljada rusa dopelaju, srebernom medalijum budo nagradili. -------
na kője husari i honvédi ? aziju Na dvé — Nedam tak vom u  clovek o  pucu . . f *  ta b o r s k a  p o é ta  ffotow i А в-  
hiljada rusa 80— 90 soldatov pazi. Vu Bihar varmegjinski Nagyréce obCini sta- K E ÜK A R T B ° s e  d o b ii lT k o d  F i s c M

VCetrtek 2400 plezéranih rusov su do- novniki jako зе srdiju na Argyelán Tódor Fü/fip (S tr n a s z  S á n d or) k n j i ia r ic l .  
peljali vu Budimpest. Svi su skorom podra- gazdu, Ciju Cerku si je pred bojom Mornye C ien a г i n v e r t — 2 Hi/. — tá b o ra im  
páni i jako sgladjeni. Lépő su zahvalili toplu Péter zaruCil. DoSel je boj i vénjCanje néje i a r t a  — 1 M i.  
hranu i po ruski navadi Égamcu su prosili, bilo moCi obderíati, jerbo deCko nutri je
koju su naravski né dobili. Tu2ili su se, da moral rukuvati. Jako lépő se je vu ognju P e s m m  t a b o r s k a  j e t / п о д а  b a k e .  

od pofietka bója svaki regiment dosta 2ga-' sderíaval prém ako je na Sturmu bilo treba 
nice je imel, ali véé éetiri mesece vu céli iti. Vu jedm bitki ärapnella je dobit vu /*
Rusiji néje moCi 2ganicu dobiti. .  nogu. Mornje vu Spital je doSel, gde su mu i  najpredí récém. Tér ledvenu puáku

PiSeju da dojduCe dane joS vnogo za-, jedno nogu morali odrezati Samu s jednom Budi Bogu hv&ia / Vu ruk&h dert&ti.
robljenoga rusa dojde knam, takodjer i svakolnogum je doSel dimu viteSki deCko i za- prosim bratja moja Da smo pripravfjeni
vrsti inunicije. Ruse po Ausztriji i po Ma ! ruónica ga söistom ljubavom Cekala. Mornye M&io poterpijenje, Vsigdar za stréijati,
aiarskirn budo rezdelili. Po vekSih varaSovíje odmah к otcu iSel i prosil je za pucu. Da napiáem ovdt Da nas neprfjateij
velike barake pripravlaju zanje. Daj Bog, da; —  Takvomu, koj samu jedno nogu Nemre obiadat/.
Í nadalje nam bude tak islo na bojnom ima, nedam svoju pucu. Nesmem napiaati, Granate,  árapnele
polju, как nam je dovezda. To je bil odgovor. * * * "  T  £"* "*

--------------- -  Néje to Spot, dragi moj japa, veti Dj  b‘ znat!  , ‘ °f. “ »• .  ̂ ’  .  e  .  r  ’  Za nas tulne, gde smo? Dup/it on dobivá.
1Г A 1 TI? V f l V l i r  A V puca, ,m Iе za domovinu sgubil nogu. Ali
1YA-J J r j  otec néje stel vise nikaj od toga Cuti, za- V zdravju-hvala Bogu! V zemlju se skrivamo

—~ я .  badav ga je nagovarjal domaéi duhovni. .  .  z  v r  j  ,  -  Z meätryom soldackom Da nas tak nevidel ’ e s n m  Г Я П О Й  S K t l .pastír I nolari|US. Nazadnje su popilskoga Po malo se Ruski
„  , . „ . , , suda prosili, da on naj napravi vu ovim

Deretsto petnajsto Da bu dosel de ne к , » R5h r varmeffiiip nnnilski sud Hval& 0tcu tíogu! Koga to doaegne,
Doslo nam je  leto, Kaj bum moral iti, P  ̂  ̂  ̂ , I /  Mariji Májk i! Pomoci mu néma,
Velike zalosti Zenu i  decicu Iе Sgovoril, da to néje otec, koj tak Ki nam davlju zdravje Móra smrt podnesti.
Je po celim svéto. V zalosti staviti. n i  isi i i néje vréden, da vlast ima nad svo- Vu toj zimi jaki. Gotov je zevsóma.

. n .m V  zsinati я Vitt ' i m ,  detelom BlaZeni zaruéuik poleg OVOga М и |  Zato draK, H ete:
Milosttvn, Воле l zalosti s ta y  ti suda veselo )e peljal svoju zaruénicu pred ТеЫ se mottmo >
VuslÍáí molitvu V to bum, bum nosil ollar- g^e ^i se stlab. Da od t, nesreée
Vu tábora za nas. Puskicu,sahlicu. — Englezkl SgublCek. Po.eg slu2- bobé s,ma. Se oslobodtmo.

bene prijave englezkl Sereg majuSa ll*ga Písana v zimi na ruskom bojnom роЦи.
Kapaju vu hoju Так me zalostiju sgubil je : 99 oficirov je mrtvih, 236 pák J n io p n k  I s tv á n  baka
Junaki v' mladosti. Та drobna decica, plezéranih je bilo, 6bga pák je neprijalelj IZ Alsó-Domboru.

„ »  —den dan kvarni su bili 1/41 Cloxeka \u U r e d n ik o v a  p o s t a .
Vnogi Jfinak, rnladi K.ak SU culi glasa n irtv ill i p lezéran ih . Vll G io iia tu  2 0  ofici* Dobili smo sledeCe pésme od naSih öitateljah :
Moral je vumreti baj bum moral iti, j-Qy j 2 6 0  m o m k o v  je  o p a lo  d ő li Ó va  je d n a  i. »p^ema iz Mvdjimurja.« (V. R.) Nemrpmo ju has-
I  na bojnim polju Od velke zalosti p rija v a  sa m a  p rep ozn a . da  je d e n  d an  su nuvati, ar néma vu n oj nőve miseii, pák niti rije dobro
Tuznu smrt podnesti. Ni SU rnugll spatl. en g íez i 4 0 0  o f ic ir o v  i 2 0 0 0  p rostih  solda* Sloíena. — 2.) »Pesem taborska.« (N. K. Drávaszentiván).

. . . . . .  Izlazila bude. — 3 .) »Pesem« (M. P.) Nije mofii popraviti*
V dvajsti prvim letu Jape к moj luhljeni, to v  sgUDill. izprobati bi morali na kakvoj ariji, ako nam opet poSlete
Toga se dobra nil. Kaj pák butno jeli?  —  Zakaj bejziju  TUSI ?  Vu Rotter- koju pop6vku _  4) >Tuína ppBma taborska« (P. R. Dr4-
Kaj je  domovinu i\e bu sto bi delal. damu jeden visoke Sar2e ruski oficir tak vavásárbely.) Dobra je. Bude ixlazila. — 6.) »Рёвта od tu-
«Тако verno brand. Kruha namo meli. j e 4ßovoril da ruski beregi nebi bili morali guju&h regrutov.« (K. J. Felsóvidafaiva). Stampati budemo

* . ’ , , . ® . . .  . . .  ju dali. — 6.) »Pösma od naSih jttnakov.« ( J . 1. Szentilona.)
f r vii K'li vnm otoc bode h ltro  pobeC tl, ua D1 (JOSta m uniC lje  Dili L,fpe domoljubljive miseit su vu pfsmi i dobro je sloiena.
Ä S ,  MLstivni H o,,' im a li. S a n , o fic ir  p re p o zn a , da  o d  poC etka
Sreca, da neima D carske zaporedi, boja preveC su frCkali sa municijum, koju p()Siaii. Alt vasu pop^vku nemremo vu novine postaviti, ar
I  drobnu decicu! Ja vam neburn duze, denes jako nucali. Nadalje rekel je, da ju nije moei popraviti. — 8.) „Na teiefonu neba.‘‘ (K J .la

, . .. , OrmoSa.) Dobro je tzmtSljeno. Izlazila bude. — 9.) „Рёвта
. . „ . . . .  ги, . SU je takvi ruski regimentl, VU kojem Sam u taborska jednoga bake.“ (J. I. i S. M. iz Alsódomboru, vezda

A fa stari VO/nik. Mllostn n nozt svaki tretii Clovek ima nusku. vojniki na bo.jnom polju vu Ruskoi zemlji.) Pfsma je dobrft
Da hum moral iti, Ogledni se na nas. ^ Q rhS*ii • ^obro je popravljena. Izlazila bttde. Jako se radujemo, da
Nebi to ja mislil, Vuslisi molitvu —  K U S  Z i v i s a  p O S l ia  VU o r o i j u *  „ aäP novine na bojnom polju vu „Dekungu“ tak rado Ci-
Vu mojoj starosti. Vu taboru za nas. Cambana novine piSeju, da iz Ruskoga or- täte Primite ,,as pozdrav i svih medjimurcov svi koji seJ ' . I __ Г__ли - tarn daleko od vaäeg rodnog mosta bonte za kralja t za

I  II *. baga opet su poCoil svakojackoga stroSka domovinu! 2elimo vam svim, da bi se vu zdrsvlju dimo
Felso-Pusztafa B u jn n ic s  d u N ska . voziti VU Srbiiu ZadniiC opet SU tri ladje povrnult, ali nam predi prevladajte naSe neprij»telje, kaj

I ЛГ1Л budete vi takaj zasigurno i napravili. — 10.) Od drugih,napunenje avakojaCkim stroskom dosle po nam poslanih pop^vkah budemo vu jednim sledetim broju
— Novi p en ezi. Osztrák-Magyar Bank Dunaju vu Srbiju. Imena ladjam je: Belgrad, naüh novin gia. dali

nőve dvé korun vrédne papirnate peneze Szerbia i Romania. Pollam su joä tri la d je ___
bude vun dal. Proálo leto augustuáa mese- doőle napunenje s francuzkom municijum.
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G A B O N A  Ä R A K /C IE N  A  Z lT K A  I

II, MAGYAR HADIKÖLCSÖH!
R o z s ...................Hr2 .........................3 0 —  штшшшв^^^^^шшвшшлтттшмттшштттятяштт/шшвттттштттштт
Á r p a ...................Jeőmen...................25*—
Z a b ......................Z o b ......................... 26*— Д Csáktornyái Takarékpénztár R.-T. ezennel felhívja a nagyérdemű
Kukorica uj . . . Kuruza suha . . . 2 9 *— közönséget а II. magyar hadikölcson minél nagyobb számban való
Fehér bab uj . . Grah beli........... 100'— jegyzésére. Hogy a jegyzést azoknak is lehetővé tegye, kik pillanatnyilag
Sárga bab . . . .  Grah 2uti...........9 8 — felesleges tőke felett nem rendelkeznek — elhatározta, hogy most meg-
Vegyes bab . . . Grahzmeáen. . . 9 6 *— nyílt HETIBETÉTES X. CSOPORTJÁBAN a hadikölcson kötvények letét -
Kendermag. . . . Konopljeno seme 50*— ben hagyása és egy hetibetétes kötelezvény aláírása alapján kőlcsö-
Lenmag............... L e n .........................54*—  nőket folyósít. Minden koronás befizetés alapján К 150 — kötvény je-
Tökmag............... KoSCice...................5 2 — gyezhető, mely 3 éven át heti 1 korona tőke és 18 fillér kamat fizetése
Bükköny............ Grahorka................30*— mellett (6 °/0-os kamatozás) letörlesztődik — egyéb a heti befizetésre

._________________________________________ vonatkozó feltételek épségben tartása mellett.
Á & S Intézetünk ezzel mindenkinek módót nyújt a hazafias akcióban való

részvételre, amely alól k’wonni magát senkinek sem szabad.
Jegyzések e hó 26 -ig fogadtatnak el, de ajánlatos azt mielőbb esz- 

2  d r b . jó  k a r b a n  le v ő  • közölni, mert az utolsó napon nagyobb torlódások így elkerülhetők.
j  j  • Csáktornya, 1915. május hó 20. Б07 i- i

K F R F K P Á R г "  ̂ •
^ " ^ ^ Г 1 1 ! 1  CSÁKTORNYÁI TAKARÉKPÉNZTÁR R.-T. IGAZGATÓSÁGA

m e g v é t e lr e  k e re s te t ik . тш ятяттяттвтш 9тв тш тя тттттти тв тя ти тв м ття тм я ттттш я $ п т

B ő v e b b e t  e  la p  k ia d ó h iv a ta lá b a n .
931/915. Damása k özség  elöljárósága .

l-j j r d e t m é n y !
Ц p j  A ssÁIiI ammi«*  Damása község képviselőtestületének megbízása folytán közhírré tesszük,ПВРР СПб, Р6КЭГ CSiKlOniyS h° 8V a községnek a dékánfalvai belsőség^

Rákécl-ullci hite broj 18. poleg Kraljevskogi suda. k e r t  é s  s z á n t ó f ö l d b ő l
Im a  ta k a j t r g o v in u  W A D M A  tulajdonát képező Ve-részt a helyszínén Dékánfalván 1015. m ájus 30 -án d. u.
o d  n a jb o ls e  v rs t i 1 Н Г l lH i  2 őrakor megtartandó nyilvános árveréSen el fogjuk adni.
K o ji t r e b a  z a z id a n je ,  m o z e  g a  Kikiáltási á r : a belsőség és kert 8000 korona.
d o b it i  u s v a k o  d ó b a  d o m a  pri szántóföld ...........  2000  korona 606 ‘- 1
n je m u  UZ n a jfa le s u  c é n u . K oji Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a.
t r e b a  cé li  v a g o n  d o b i  v a p n o  Megjegyezzük, hogy az emeleten levő iskolára az államkincstár örökhasz-
Ő isto fa l . T r z i  c é p a n o g a  s u h a  nálati joga be van keblezve.
b u  ó v a  d r v a ^ a p ó r a  n a  v a g u . Árverési feltételek a damásai körjegyzői irodában megtekinthetők.

1 ~' uAA^--w^ww«r.r. — ~n írI ~ •-rr- f  Damása, 1915. május 18.

T örök  J á n os ’ jegyző P erá sz  ,s tv á n > biró 

E g y  3 - 4  p o l g á r i  ő s z -  * *в ш я т т т т н ш т я т н *т т т т т н т т т ш ш т я т т т т ш » * " т ^  I

t á i y t  v é g z e t t  F i g y e l e m  m i n d i g  h a s z n o s !
I  f  A k i  m egak ar g y ő z ő d n i az árúk  jó s á g á r ó l, m int r u h a ,  f e l -IQQIIlf ö l t ő ,  u j j a s ,  s z o k n y a ,  b lú z ,  h á z i r u h a ,  f iú -  é s  l e á n y -
| ^ Л | 1 и  r u h á c s k á k r ó l ,  az n ézze  m eg

*  K O LO M A N  A. S P A R IN G  divatárúházát
e g y  ü z l e t b e n  a l k a l m a -  V A R A Z D IN , T R G  F R A N JE  J O S IP A  BR O J 3 .

z a s t  П J  e i . M ind en  a le g jo b b  m in őségb en  és a le g o lc s ó b b  árban  kaph ató .

C í m  e  l a p  N a g y  v á l a s z t é k !  K é n y s z e r v é t e l  n é l k ü l !

k i a d ó h i v a t a l á b a n .  É p p e n  m o s t é rk eze tt 1 0 0 0  b lú z  m in d en fé le
m in őségb en .

<a6H 2É><2£><a6H Ő6><afr<2fr<2fr<2fr . .

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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