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A nem zethez!
Olasz szövetségesünk, aki felett harminc esztendőn át tartottuk oltalmazó karuokat; aki a mi barátságunknak köszönhette 

békéjét, haladását, anyagi és szellemi javakban való előmenetelét; aki egész birodalmat szerzett Afrikában, amelyre a mi támoga
tásunk nélkül még csak álmában sem gondolhatott: orvul támadott meg bennünket, éppen akkor, amidőn önként át akartuk neki 
adni a monarchiának olaszlakta határszéleit. Elérkezettnek látta a pillanatot; eldobta az álarcot; orgyilkos tőrével hátba támadja az 
egész Európának, az olasz nemzetnek szabadságát is fenyegető orosz óriással harcban álló Monarchiát! De rosszul számított! Ti« 
hónapi hősies küzdelemben megtanultunk a túlerővel szemben megállni; feltartóztattuk, megőröltük, futásra kényszerltettük kemé
nyebb ellenségünk milliónyi hadát. Győztes seregeink német haraggal párosult utálattal fordulnak az áruló felé; hatványozott el
szántságot, ujult erőt szegezve az uj ellenség mellének. Lovagias lelkének egész valójában felháborodástól remegve, tettrekész el
szántságban égve áll az egész nemzet. Uj haic felé menő katonáink mögött, mint annyiszor a múltban, az uj ellenség, az uj veszély 
ujult erővel váltja ki a magyar jellem legdicsőbb tulajdonságait. Visszavonás, kishitűség, csüggedés nem látható sehol! Az egész 
nemzet egy nagy egységes tettrekész, önfeláldozó elhatározás A kormány, amelyet ezekben a nagy időkben állított a nemzet élére 
az ieteni gondviselés, érzi a felelősség súlyát, a feladat nagyságát; de érzi azt is, hogy mindenre képes és mindenre kész nemzetre 
támaszkodhatik, amelynek egyesíteni, szervezni és küzdelembe vinni kell minden erejét. Ezt várja a nemzet a kormánytól; ezt pa
rancsolja saját kötelességérzete; ezt az egy célt szabad csak ismernie, hogy méltónak bizonyuljon a nemzethez, mely sorsának gon
dozójává tette őt. Ettől a tudattól áthatva fordul a kormány a nemzethez, azzal a felhívással, hogy bocsássa rendelkezésre minden 
téren az egész vonalon összee erejét s a véráldozat mellett, amelyet olyan pazar hősiességgel ont a haza oltárára, a nemzet gazda
sági téren is adja a haza szolgálatába erőforrásait. A háború nemcsak vért, annyugi javakat is kiván. A győzelemnek gazdasági 
erőfeszítésünk is egyik előfeltétele. Teljes siker és teljes dicsőség csak annak a nemzetnek homlokát övezheti, amely gazdasági téren 
is megüti a mértéket. Ezt az áldozatkészséget, ezt az elszántságot nyilvánította a nemzet a háború eddigi folyamán; zúgolódás nél
kül tűrte a gazdasági bajokat; egymáson segítve igyekezett a hadrakeltek munkáját is teljesíteni. Fényes ianujeleit adta a jószívű
ségnek, a felebaráti szeretet áldozatkész munkájának; az első liadikölcsönnek példátlanul álló eredményével ámulatba ejtette a vi
lágot. Éppen most, kevés nappal az olasz árulás előtt fordult a kormány a második hadikölcsönnel a nemzethez; az eddigi eredmény 
a nemzet önbizalmának gazdasági erejének és áldozatkészségének újabb lanujele. De most az uj ellenség az uj veszély láttára újabb, 
fokozottabb erőkifejtés szüksége mutatkozik. Ezért a kormány meghosszabbította a hadikölcsön eredetileg tervezett aláírási határidejét 
és a hadikölcsön tömeges jegyzésére hívja fel a nemzetet. A nemzetnek rettenthetetlen elszántságát ezen a téren is be kell bizonyí
tania; a hadikölcsönben való részvétel becsületbeli kötelezettség mindenkinek, aki a szükséges anyagi eszközökkel rendelkezik. A há
ború nagy tőkéket hozott forgalomba; pénzzé tette a polgárok miMióinak terményekben állatokban s más árukban fekvő javait. En
nek a pénznek egy részét fektesse mindenki a hadikölcsön értékeibe; annak fokozott tömeges aláírása nemzeti cselekedet, amely 
hatványozza a nemzet élet-halál harcában rendelkezésre álló anyagi és erkölcsi erői.

Budapesten, 1916 május hó 27*én Tisza István s. k.

A „szövetséges“ .
Heten voltak eddig, mint a gonoszok, 

kik a központi hatalmak ellen harcolnak; 
most a nyolcadik, a mi derék »szövetsége
sünk«, csatlakozott hozzájuk, hogy még dí
szesebbé tegye a már eddig is oly gyönyö
rűséges mákvirág-csokrot.

Mialatt az olaszok készülődtek a hábo
rúra, királyuk d’ Annunzióval az Ada-villá- 
ban sétálgatott. Miről társalgott a király a 
költővel, arról nem adtak hírt az olasz la
pok, csak annyit, hogy d’ Annunzio mélyen 
meg volt hatva, s el kell ismerni, hogy a 
francia vérdljat csakugyan kiérdemelte. Ha 
eddig frankokat zsebelt, most már lírák hul
lanak ölébe: a »francia csodát« követte az 
»olasz csoda«.

Az Itáiiahordta latrok legnagyobbjának 
eksztázisai azonban mégsem leplezhetik az 
olasz becsület veszteségét, melyet a hata
lomra vergődött klikk okozott hazájának. A 
fogalmak kifejezésére oly gazdag magyar 
nyelvünk — hál’ Istennek! —  szegény ah-1

hoz, hogy az emberek gazságál néhány szó
val megfelelően jellemezhetné. Tudjuk azon
ban — s velünk együtt tudja az egész vi
lág — (k ivéve talán az antántot, mely a 
becsület fogalma elől elzárkózik), hogy nem 
látszik a népek történelmében példa az olasz 
árulásra.

Egy brigánti ült velünk mint jóbarát 
és szövetséges az asztalnál és a hálunk mö
gött tőrrel ront reánk. Már amikor meggyil
kolták Ferenc Ferdinánd trónörököst, szőtte 
Sonnino és cinkostársa, Salandra. piszkos 
hálóját és megkezdte azt az aljas trafikálást, 
melyet a történelem eddig fel nem mutat
hatott és mely Itáliának örökös szégyen
foltja marad A hármasszövetségi szerződés 
értelmének félremagyarázására támaszkodva 
addig kotorászott a diplomáciai cselfogások 
méregtárában, mig kiszedhette onnan a 
»kompenzációkat«. Védekeztünk, amint az 
utonállóval szemben védekezni lebet. Idő
közben meghalt Giuliano és most már sza
bad keze volt Sonninonak. Megalapította a 
gonosztevők kompániáját, amely még ma is

az oldalán áll és hirtelen, álarc nélkül, ug
rott elő a bokorból. Hogy Szerbia ellen újabb 
offenzivát nem indítottunk, annak most ki
tudódott az oka : Olaszország háborúval fe
nyegetett, ha újból boszut akarnánk állani 
Szerbián.

Nem akartunk »szövetségesünkkel« uj
jat huzni. Nyugodtak maradtunk. Engedtük, 
hogy a zsaroló kitárhassa, megmutathassa 
teljesen az igazi lelkületét. Láthattuk igy, 
mily mohó kapkodással nyújtja ki kezét 
Bozen tősgyökeres német város elrablására 
és hogy akarja megkaparintani Karintia 
Fzlávoklakta földsávját. A zsarolónak sietős 
volt a dolga. Bérét azonnal meg akarta kapni.

Mialatt igy velünk alkudozott. Pétervá- 
rótt megigértette magának Anglia Judáspén- 
zét, s mig tovább játszotta komédiáját, mint 
a mi »szövetségesünk«, azalatt megegyezett 
bűntársaival, nyélbe ütötte az ui szövetséget, 
mely, mint Európa négy haramiájának egye
sülése, lesz bejegyezve a történelembe.

Mialatt diadalt diadal után aratva di
csőséges hadseregeink vérüket ontották az
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Oroszország elleni háborúban; míg Német
ország hős fiai vizen és szárazon szent és 
tiszteletreméltó dallal ajkukon Anglia és 
Franciaország fehér és színes hordái ellen 
harcoltak, addig Sparafucilének — aranyai
nak számolgatása közben — eszébe jutot
tak nemzeti »ideáljai« és étvágyat kapott 
az Adriára.

örülünk, hogy szabadultunk ezektől a 
fickóktól; becsületünkre válik, hogy mások 
kai barátkoznak, olyanokkal, kiknek megin
gott helyzete arra kényszeríti őket, hogy 
válogatás nélkül kénytelenek pajtásokat 
fogdosni.

Aki visszatekint az emberiség történe
tére, láthatja, hogy végül a nagy politikai 
bűnök is meg lesznek torolva. Lassan őröl
nek ugyan a fenyítés malmai, de őrölnek 
biztosan.

Olaszország nagy történelmi múltja és 
művészete iránt mindig meleg rokonszenvet 
tanúsítottunk. Még ma is sajnáljuk az olasz 
népet, mely nem akarja a háborút és kény
telen bérenc bujtogatók terrorizmusának en- 
gednv

Nem írjuk az olasz nép rovására a 
hítszegést, mert Olaszország népét vezetői 
elárulták.

Amikor meg fognak érni ennek az 
árulásnak a gyümölcsei, az olasz nép majd 
elbánik mostani vezéreivel, úgy, amint ezt 
megérdemelték.

Étrendi kicsapongások.
Aki ma erkölcsösen akar élni, annak 

takarékosnak kell lennie. A háború uj eti
kát teremtett és gazdaságilag nevel bennün
ket, praktikus parancsokat osztogatván, me
lyeknek teljesítése nem érvényesíti ugyan 
azt az elvet, hogy »boldoguljál és hosszú 
életű légy a földön!«, hanem azt, hogy: 
»Figyelj arra, hogy hazád érdekében csele
kedjél!« Mózes parancsolataihoz hasonlóan 
azonban ez az elv engedelmességünk jutal
mául a legd.csőbbet — népünk győzelmét — 
ígéri, míg annak be nem tartása reményeink 
meghiúsításával lényégét.

A takarékosság most hazafias köteles
ség, m ely egyéb megszorítások mellett azt 
is követeli, hogy a rendes reggeli, ebéd- és 
vacsora — étkezési idők közt ne együnk. 
Ez az étrend —  közbeeső étkezések nélkül — 
az egészségnek is hasznára válik.

Aki a rendes étkezési időkön kívül is 
eszik, annak a hadikoszt nem ízlik Mikor 
asztalhoz ül, nem éhes és az ételeket leg
többször érintetlenül hagyja vagy csak ke
veset íogyaszt belőlük. Az így keletkező 
ételmaradványokat a szemétbe dobják, a 
legjobb esetben háziállatok etetésére hasz
nálják. Erre a célra azonban — kevés ki
vétellel — alkalmatlanok, másrészt pedig a 
most kétszeresen értékes élelmiszerek, me
lyekre a háztartásban nagy a szükség, cél 
nélkül elpocsékoltalak.

Különösen gyermekek, ezek közt is leg
kivált a fiatal leánykák, nem értenek ahhoz, 
hogy megfelelően gazdálkodjanak étvágyuk
kal. A legszegényebb gyermekek többnyire 
a legtorkosabbak, mert hiányos nevelésű 
anyáik nem szolgálhatnak nekik mintaképül 
a takarékosságban és a rendezett háztartásban.

Tiltsátok meg gyermekeiteknek, hogy a 
rendes étkezési időkön kívül egyenek! Ne 
adjatok nekik filléreket, hogy torkoskodhb 
sanak ! Éhezzenek meg a gyermekek dere

kasan, mielőtt leülnek a telített asztal mellé. 
Az éhség tudvalevőleg a legjobb szakács

A húsadagokat felére kell leszállítani 
—  mi magyarok általában túlsók húst fo
gyasztunk. Annál több főzeléket együnk. Az 
egyszerű, mértékletes étkezés mindenkor a 
legegészségesebb.

Sokkal több betegséget okoz a túlságos, 
mint a szűkös étkezés. Aki függetleníteni 
tudja magát a mindennapi ínycsiklandozó 
nyalánkságoktól, nemcsak távol tartja ma 
gát a betegség veszélyétől, hanem külső 

I viszonyaiban is oly önállóságra tesz szert, 
melyet mint a háború egyik legjobb, legüd- 

I vösebb következményét, nagyra kell becsül- 
I nünk.

Aki tehát lelkiismeretesen akarja telje-i 
síteni hazafias kötelességeit, az ne harapjon j 
nagyokat az ételekből! Egyszerű, takarékos 
étrendet kövessünk és ne együnk máskor, 
csak a rendes étkezési időkben.

Gondozzuk ezidén is rétjeinket!
A háborús időkben rendelkezésünkre 

álló csekély munkaerő mellett is igyekez
nünk kell annyi időt szakítani, hogy a ga- 
zosodásnak induló rétjeinket minéi gondo
sabban megtisztítjuk a tüskeféléktől és min
den egyéb giz gaz növénytől.

A mai hallatlan takarrnánydrágaság és 
állandóan fenyegető takarmányszükség ide 
jében a rendesnél rosszabbul gondozott ré
tek többszörös kárt jelentenek, mert elgazo- 
sodásuk egyértelmű a termőképesség csök
kenésével.

A gaztól való megtisztításon kívül a 
trágyázás ée a fűmag felülvetese javít aztán 
legjelentékenyebben a takarmánytermés ered
ményén. Az elgazusodás legjobb eltávolítója 
az erős fogasolás és a láucboronálás. Ezek
kel a miveietekkel nemcsak a vakondtúrá
sokat egyengetjük el, hanem a rétek nö 
vényzetét elölő mohosodásnak is elejét vesz- 
szük Tavaszi és nyári legeltetések közben 
a pásztornépeknek is kötelességévé kell ten
nünk, hogy az útjába eső rétpusztító és rél- 
ölő gazfélét kiirtsák, mielőtt az még felmag
zott volna.

Minthogy istállótrágyáDóI kivált eziden 
aligha jut valami a réteknek, legalább 250 
kg.-nyi káliszuperfoszfát alkalmazásával kell 
a réleken javítani.

E műtrágyák beszerzése mintegy 30 
korona készkiadást jelent ugyan к holdam 
kint, viszont azonban a megkétszereződő 
szénalermés, a mai magas takarmányárak 

I mellett, bueás haszonnal téríti meg a rétek 
javítására fordított gondot, fárádságot és 
költséget.

K Ü L Ö N  F É L É  K.
—  Halálozás. Csáktornya polgárságának 

egyik érdeme» ncslora hunyta be örökre 
szemeit. Prusátz Alajos helybeli vendéglőst 
és rézművest váltotta meg szenvedéseitől 
a halál f. hó 27-én 73 éves korában. Prusátz 
Alajos rendes foglalkozását] kívül a közü 
gyeknek is tevékeny embere volt. Csáktornya 
élén is állott mint városbiró 1882— 1895 ig. 
Városbirói ténykedése eredményes volt: a 
kor színvonalán álló gondolkozásával, józan 
nézeteivel s a külföldön szerzel! tapasztala
tainak érvényesítésével maradandó nyomokat 
hagyott miga után Egyéb érdemein kívül 
— melyeket az iskolaügyek fejlesztése, a 
regale megváltása s a kaszárnya körül szer

zett — elsősorban neki köszönhetjük, hogy 
a város utcái rendezetlek, hogy járdáink 
vannak, hogy a várost rendesen öntözik, és 
hogy büszkén hivatkozhatunk a tisztaságra s 
Csáktornyának városias jellegére. A város 
villamos világítása, a vasút felé vezető gya
logút, a vágóhíd s a csatornázás foganato
sítása is az ö fáradhatatlan érdeklődésének 
s kezdeményezésének gyümölcsei. Ezért vá
rosbirói működése emlékezetessé fogják fenni 
Prusátz Alajos nevét az utódok ellőtt is. 
Utóbbi időb' n a város kepviselőtestületének 
tagja, a Muraközi Takarékpénztár igazgató- 
sági tagja s az ipartanodái bizottság elnöke 
volt. Temetése a közönség tömeges részvétele 
mellett tegnap délelőtt 10 órakor volt. Öz- 

i vegye, Pecsornik Otlóne és százados fia 
Igyászolják. Nyugodjék békében!

— Kitüntetés. Varga Károly radamosi 
tanítót 20. honvéd gyalogez edbeli zászlód, 
intézetünk volt növendékét, a harctéren ta
núsítóit hősiességéért az elsőosztáhú ezüst 
vLézségi éremmel tüntette ki a király Ezen
felül hadnaggyá nevezték ki.

Te Deum. A Csáktornyái m. kir áll. 
el. nép'skolai tanítóképző intézetben t hó
24 én d e. 9 órakor tartották meg a Te 
Deumot és ulana a záróünnepelyt. Előzőleg 
május 21 es 22 én voltak а IV. évesek osz
tályképesítő írásbeli vizsgálatai, május 25-én 
pedig kezdődtek a többi osztályok osztály- 
és osztályképesítő vizsgálatai s tartottak má
jus 29-ig A vizsgálatokon Nagy Zsigmond 
dr. min. b>ztos elnökölt.

—  Nyilvános köszönet. Nauta Nándor 
főhadnagy 6 K. Söltes Dezső főhadnagy 2 K, 
Szász hadnagy 1 K, N. N. 10 K, N. N. 30 
K, N. N. 100 K, N N. 10 K, Neumann Ti- 
vadarné (Lapany) 5 K, persely gyűjtemény
25 K, Graner Sári gyűjteménye 6 K, bánya- 
vári tejgazdaság 28 kenyér, Kalcsec Pál és 
Pá!né 100 I t. toj éS 50 drb. tojás.

—  Tanonciskolái segély. A vallás- és 
Közoklatásügyi miniszter a kereskedelmi m. 
kir miniszterrel egyetértőig a Csáktornyái 
alsófoku iparostanonciskola anyagi segélye
zésére 1018 К t engedélyezett az 1914— 15-ik 
tanévre

—  A 48 as bakák áthelyezése. A nagy
kanizsai 48 as bakákat, a 4zulgá!at érdeké
ben a csehországi Pilsenbe helyezték át, 
hadkiegészítő parancsnokságuk azonban to
vábbra is Nagykanizsán marad. A most be
vonult és ezentúl bevonuló újoncok már 
Pilsenben nyerik kiképeztetésöket.

—  Az uj hadi kölcsön. A »Stridóvári 
Takarékpénztár Rt.« a második jegyzéknél 
19 kivette a maga részét Az igazgatósági 
tagok, valamint az intézet tisztviselője fárad
ságot nem ismerve bűzgólkodlak a hazafias 
széni ügy érdekében. Tevékenységüket si
ker koronázta, mert a takarékpénztár utján 
237,600 К lett jegyezve legnagyobbrészt 
készpénz fizetéssel. A körjegyzőségnél szin
tén 30.000 К jegyeztetett készpénz befize
téssel. Slridóváron a takarékpénztár és a 
körjegyzőség utján összesen 267,600 К ha- 
dikölcsönt jegyeztek.

—  Előadás és gyűjtés a harcban meg
vakult és a harcban munkaképtelenné vált 
tanítók javára. A muracsányi áll. el. iskola 
f. hó 4 és 5 ik napjain 17 tanuló szerep
lésével egy kedves stílben összeállított idő
szerű záróünneppel fejezte be a tanévet. — 
A kis apró gyermekek égő lelkesedéssel áll
tak helyt szerepükben, melyek mind kato
náink csodás hősiességével álltak vonatko-



zásban.— A szereplő gyermekek közül Lág- — Adományok. A Vöröskereszt egylet sem állami segélyre, sem katonai ellátásra 
ler Béla és Imike voltak a fénypont; kítün- Csáktornyái fiókja a Szent Antal perselyből törvényes igényük nincs, másodsorban pedig 
tek még Málek Etus, Varga Manyi, Novák 34 s a Csáktornyái tartalékkórház katonái a rokkant és megvakult katonákat fogja se- 
Paula és Novák Jenő. —  A műsort gasdagí- részére szánt ozsonna megváltási összege gélyezni.
tóttá Málek Ilona óvónő egy hazafias meló- címén 200 К-t kapott; a Csáktornyái járás — д  háború. A gorlicei győzelem nyo- 
dráma megható elszavalásával, Muttnyáuszky népsegltő (jóléti) bizottsága pedig ugyancsak mán hadseregeink állandóan előretörnek. A 
Irén tanítónő preciz zongorajátékának kisé- a Szent Antal perselyből 34 К-t kapott. A legújabb siker Radymno elfoglalása, mely- 
retével —  aki a jól sikerült ünnep rende Mely adományokéit az elnökségek háláe nek kimagasló ténye Mackensen nevéhez 
zője volt. — Az ünnepséggel kapcsolatban! köszönetüket tolmácsolják. fűződik A vezérezreaes kötelékében a mi 6.
Muttnyánszky Irén tanítónő gyűjtést rende- UaHimpnAtrend A kitöri п1яч7 há hadtestünk is harcolt. S büszkék lehetünk
zeit -  amelyben szíves segítséggel özv. dr. bof ü miatt Гш11 vasú ton DÜnkösdvasLnaD ezekre a fénY*8 haditettekre, mert a tábor- 
Mestrits Mátyásné, Málek Ilona óvónő és ól a DéJ) vasDáiVatársaság nagykanizsai n°kok közt városunk kiváló szülöttje, Molnár 
Steinauer József tanító vett részt -  A gyűj b , é9 BagykanjzLprägerhofi vonalain a Dezsö vetérónagy, is szerepel, akinek kiváló

Ь М í  lakra János L'getvár; Ba- hlldl menttrend v«o érvényben.Ennek folytán '" “ on»' ^pessége.röl és erényeiről a .Urna-
logh Mária és Agnes; Bódy Gyula Muraki- . . é, m;0, a Ood vászfor- DoVai> gorlicei és jaroslaui győzelmek tanús
i g  Kengyelk» JánosRadasics.István, Тег- gâ  U lá lo zá st szLved. Eszerint az uta- k^ ak Mmdenütt ott szerepel, ahol életre- 
bócz Hona Réffy Ernő Muttnyánszky Irén, gQk cgak meneljgMolvány előmutatása mel- halálra való harcról és győzelemről van szó. 
Friedrich Nándor 2 -  2 K; ozv dr, Mestr.ts |еЦ utazhalnak 8 a pülgán áruk fő é te le  A radymnó. csata nemcsak azért nagyhord- 
Mátyásné Steinauer Józsefé, Steinauer Jó- *  továbbUása csaU a rendelkezésre á,ió ^eju, mert ez alkalommal 21 ezer had,fo- 
zsef, Wertheimer JakwK Weiszfeld Ignácné, vonalük mérvéhez képesi történhetik. A for- golyra 39 agyúra és 40 géppuskára tettunk 
Vranna Hona B.ttner Gizella Shgelbauer ( a ée éle|mezési vonatok bo- hane™ Mért ism ert Radymno elfog-
Matild W  s Bugyáts Ignác 50 fillért, n |e Az ulóbbl inatokat azonban Przemysl napjai is meg vannak
összesen: 26 50 К t. A templomtéren felállt-1 cgak Jnbban az egelben vehetl é be az számlálva Radymno ugyanis észak felől 
tolt gyűjtő perselyeknél a népet adakozásra utazó közöngé ha „  á„ omási főnökség azl j e l i e n  védőbástyája Przemyslnek, amit csa- 
Radas.cs István káplán buzdító beszéddé meg<í0gedh,.lönek találja. Eiek a koriátozások P^a'nk teljes mértékben k. is aknáznak.

t  r / ? J  еГе̂ Т  ,8m éta nagykanizsa*budapesti s a  nagykanizsa- Erről tanúskodik Zagrody. Hussakov és N.e-
47.90 K. A gyűjtés összege /4 4 0  K. b(* si ” 0Пй1акМ nem érintik. Erre a menet-; nov‘ce elfoglalása s a támadások az oroszok

— A hadikölcsön határideje. A híva- rend továbbra is normális marad A vonatok erÖ8en betonozott ál ásai ellen, melynek 
talos lap pénteki száma közli a pénzügy- a következő menetrend szerint közlekednek. |80rán a f° glYul ejtett oroszok száma 28 
miniszter rendeletét, ameliyel a hadikölcsön д Nagykanizsáról d. u. 5 19 órakor elinduló ^*prre emelkedett s hadianyagban 64 ágyúra, 
jegyzésére szánt haláridőt junius 7-.g meg postavonat Csáktornyára esti 816 és Prá- J5 gépfegyverre és 14 lőszerkocsira egészült 
hosszabbítja. A miniszter ezzel alkalmat ki- gerbofba 12 06órakor érkezik. Az élelmezésijkl a hadizsákmány a radymnói győzelem 
ván adni azoknak is, akik az olasz háború vonat (III oszt.) esli 11 16 kor indul Nagyka. kapcsán. Drohobictól keletre Stryjnél súlyos 
kitörésén fellplkeäedve, vagy fel akarják e- z*áról s érkezik Csáktornyára 216, Práger-1 harcok után szinten áttörték szövetséges 
melni eddigi jegyzéseiket, vagy pedig csak hofba 6 06-kor reggel. A Prágerhofból 8 51- C9aPatamk az e,,enség erődített arcvonalát, 
most ismerik fel kötelességüket, hogy a nem-, kor este elinduló postavonat Csáktornyáról ".közben az oroszokat visszavonulásra kény-
zeti kölcsönre jegyezzenek. Az intézkedés 12  15-kor indul s Nagykanizsára reggel 316- f zer,,®tluk Az északnYu8at' harci ren ma-
mindenesetre növelni fogja a felajánlott ősz- kor érkezik. Az élelmezési vonat Pragerhoí-1kaC9 harcok folynak A németek törekvése 
szeget és habár már az eddigi eredmény is bői reggel 6 27, Csáktornyáról 9 51-kor indul ^Pern ^,íogJa,a8a’ "^Ynek irányában kitar- 
nagyon biztató, remélni lehet, hogy ezúttal s Nagykanizsára 1252 órakor érkezik. Nagy- Man előretörnek Az északkeleti harctéren 
sem maradunk a múltkori eredmény mögött kanizsáról Barcs felé 9 53 kor este élelme- a némeilek K , e # *!
Nálunk is sikeresen folynak a jegyzések a zési s 5 53 kor reggel postavonat indúl napok harcában 6300 oroszt fogtak el, koztuk 
helvheli takaréknénztáraknál ; 30 tisztet. -  Az olasz háború is már kitört.

y A . P Q ... T — A hadsereg részére gyűjtött fémek. Flottánk erős életjelt adott magáról azzal,
MOOmany. » rí i a are p nz- д 2 Országos Hadstgélyző bizottság mozgalma hogy Olaszország tengerparlját 600 km. 

tár Rt.« az ottani á ami 18 o a ,nagYar a hadsereg számára gyűjtendő fémtárgyak hosszúságban megtámadta s pusztítást szórt 
nyelvben legtöbb sikert felmutató tanuló. gyű)tége ,árgy{iban a Csáktornya. járás te- a Velence és Barlelta közt. partvidékekre, 
részére 30 К jutalmat volt kegyes ku eni, rb(f tén |s lgen 92ép eredménnyel járt. A Csapataink azonban légitámadást is intéztek
1 л? S|Zeßj  ta|ltes,J1̂ 1 a hadsege yzés pojgárj fiúiskolái tanulók segélyével megej- az olasz tengerparti városok ellen. Velence,
céljából kiadott emlékjelvényekben és hasz- leU . CgáklorDyán 487 kg réz, 66 kg. Rimini, Ancona. Barletla sokat szenvedtek 
nos könyvek alakjában osztott ki Ugyan e broJ  ш  kg ank u&  kg ön és ólom 8 „ bombák gránátoktól Ez alkalommal a 
célra br. Knezevich Viktor gond. elliök 1 ^  kg vegyee fémanyagot, összesen 919 Turbine olasz lorpedézuzó is elpusztul a mi
drb uj ezüst koronát volt kegyes áldozni. k t eredményezftt Az adományok minő- hajóink lövéseitől Szárazföldön is működűnk.
Ezen szives adományokért e helyen mond gég gzerjnb raktározása alkalmával a haza д Cordevol* völgyben géppuskásaink két
köszönetét az iskola igazgatósága. oltárára felajánlott tárgyak minő?ége s ér- olasz századot teljesen megsemmisítettek —

—  Az aprópénzek becserélése. Amint ^ ке8 volta a hazafias felbuzdulásnak meg- Д Dardanelláknál is veszteségben van az 
értesülünk, az aprópénz becserélését ujve- bal(j példáit mutatták Volt közlük igen sok1 antánt. A török legújabb győzelme az ari- 
retü váltópénzre már a legközelebb megkez- értékes, teljesen ép s használatra alkalmas | burnni csatához fűződik, amikor az antánt 
dik. Becserélésre kerül — amint már em- tárgy: rézsütők, tepsik, mozsarak, kannák, 4000 embert veszített.
lítettük a tiz és húsz filléres, továbbá кацаПок, kelyhek, csészék, virágtartók, bog- — Postaforgalom Olaszország felé. Az 
az 1914. év előtti veretű ezüstkoronás. Ezek rácsok, dísztárgyak, butordíszek, gyermekkori Olaszországgal való posta- és távirdaforga- 
a pénznemek a becserélésre kitűzött igen vasalók, tömjéntartó, templomi kandeláberek jom teljesen megszűnt. További intézkedé- 
rövid határidő után elvesztik értéküket A gtb  ̂ mely tárgyaktól tulajdonosaik mégis sjg 8 magyar királyi posta Olaszországba 
közönség tehát csak a saját érdekében cse- gztVesen váltak meg e nehéz időkben s 8Zőiő vagy onnan érkező bárminemű posta* 
lekszik, ha vagy forgalomba hozza azonnal nem egy bejyüu nyilvánították nemes érzel- küldeményeket és táviratokat nem közvetít 
elrejtett aprópénzét, vagy figyelemmel kiséri mÜKet, kijelentvén: »A hazáért szívesen fel- — ^  ---  ■■■ ■ ■ ■ - , ^
a becserélés terminusát. áldozok mindent« Csáktornyán kívül Drá- y A H A D U fÖ L C S Ö hÖ M t JegyMÓei

—  A gözgépkezelők Ó8 gőzkazánfütők vavásárhely 49 kg, Csáktornya Vidék 18 kg., h a tá r id e je  W lő .  ju n iu s  hó 7 -ig  m e g - 
legközelebbi képesilői vizsgái f. évi junius Felsőmihályfalva 185 kg, Muraszentmárton h o s s x u b b it iu to t t .  M inden  Jó ЬляшЛ 
hó 6-án fognak megtartatni a városi villany- 48 kg és Stridóvár 370 kg. fémanyagot teg y en  e l e g e t  p o lg á r i  k ö t e l e s s é g é n e k  
telepen (Flandorffer-ulca 4. szám:) A kellően gyűjtött a haza oltárára, mely tárgyak be- é *  s i e s s e n  f i l l é r e i v e l  л Ьякя s e g í t - 
felszerelt kérvények a kér. Iparfelűgyelőség- csomagolva, rendeltetési helyükre küldettek, s é g é r e .
hez cimzendők Sopronba, (Deák-tér 8 szám.) д  hadvezelőség a gyűjtött fémanyag becs- J e g y x é s e k  b e t !  b e flm e té s e s  « /« •

— Hadikölcsön jegyzés. Damása község- érlékének 50 %  tudvalevőleg megfizeti s P °n  I * e sx b ö m ő lh e tő b  3 é v i  le tlm eiés - 
bői Godina M hály, Lisziák János 1000— 1000 azt az Országos Hadsegélyző Bizottság ren- s e i  в  /0 k a m a t m e ile tu
К öreg Fürdi György 400 К, Perász Tamás delkezésére bocsájtja, melyből elsősorban a C s á k t o r n y á i  T a k a r é k p é n z t á r  R T .  
és özv. Ruzsics Jánosné 200— 200 K, Ö99ze- háborúban elesett, vagy rokkanttá vált ka- Folytatáe ahTrdetée oldalon Г*
sen: 2800 К hadikölcsönt jegyeztek. tonáknak azokat a hozzátartozóit, akiknek ----------------------------------------- ^

Csáktornya, 1915. május 30. »MURAKÖZ« 22. szám.
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Sre poSiljke, kaj se tiőe zadr- 
faja  növi nah, se imaju pos- 

lati na ime urednika vu 
Csáktornya

Izdateljatvo:
knjiiara S t r a u s z S a n d o ra  
kam sepredplate i obznane 

poöiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeői druitveni, znanstveni i povuöljivi litt za púk 

Iz la z i s v a k i t je d e n  je d e n k ra t  i to :  s v a k u  n e d e lju .

Tá b o r s  talijanom.
Nebojimo se od talijana. - Sloga med magjarom, horvatom i slovencom. 
Bombardiranje talijanskih varasah. - Na novo smo polo vili 25 jezer 
rusov. - Odzeli smo na novo 64 stukov i 64 masin-puskih od rusov.

Izdal nas je talijan. - Najglasovitnese bitke vu zadnji stotini létni. 
Zameniju drobne peneze. - Orsacku spravisce. - Nasi vitézi. - Znameniti

glasi. - Tálján véé laze.

Kall stojimo na bojtion poljn?
(M . J . )  Svakomu cloveku krv vu lice 

ide od srditosti, gda zaCuje, da паз je nad 
saveznik talijan vkanil. Namesto, da bi nam 
se na pomoC 2uril, как se je zavezal vu 
kontraktu, on je zdigel puäku proti nam. 
Takvo izdajstvo, takov zloCin, takvu nista- 
riju joá jeden narod nije napravil, od kada 
svet stoji, как je talijan s nami napravil.

33 let dugó bil je s nami vu savezu 
ov cigajnski narod. Pod nadem krilu se je 
ojaöil, priliku smo mu dali, da si trbuh 
napuni, a gda se je vre najel, onda je tek 
dobál, da iod vide 2ere. Gda je videl, da 
nad nas ide rus i srb, ne nam je idei na 
pomoC, kaj bi poljeg kontrakta vCiniti mo
ral, negu je gledal, как se mi brammo, pák 
med tem se je tak pokazal. как da bi s 
nami dr2al.

A gda je videl, da smo vre 10 mese- 
cov vu oru2ju, misül si je, da bude dobro 
vezda nekaj polrebuvati od svojega prija- 
telja vu stiski. Za tringelta je iz nade care- 
vine i kraljevine Austrijanske i Magjarske 
jeden falat potrebuval Gda smo mu za vol- 
ju mira obeCali Trenta zvanu okolicu s 5 
varadi, onda si je mislil, halt! bumo veC 
potrebuvali.

Так je i vCinil. Hotel je od nas dobiti 
Dalmaciju, Istriju, Trsta, Fiumu, naäe mors- 
ke ladje i Bog zna, kaj jodCe To se razme, 
da mo nesmo dali, kaj si je on 2eljel. Zbog 
toga se je razsrdil, pak se je zagrozil, da 
ako mu nedamo, bude si sam viel. To je 
takva lopovdtina, к kojoj vu hidtoriji nega 
para. Francuz, pak englez mu je veC obe- 
Cal, pak zato se je vezda к njim pridru2il 
i prodal se.

Talijanski poljodelski puk i vnogi ab- 
legati su proti taboru, ali kormán, pak od 
francuzov i englezov naplaCene novine su 
nahujstile vu varadih stanujuCe, bez posla 
2ivuCe i na vulicah se potezajuCe nidtarije, 
koji su za tabor vikali. Slabe dude kralj je 
popustiti moral ar ga je i njegova 2ena, 
koja je Crnogorska kralja kei i srbskoga

kralja rodbina, takaj nagovarjala, da se s 
nami i s nemei vu tabor pusti.

Tabor se je vre na talijanskoj meji 
poCel. Ali mi se nikaj nebojimo od toga 
slaboga naroda i od njegvoga slaboga voj- 
niCtva. S talijanom smo vre vnogiput posla 
imeli. Ova vojska jod nigdar nije niti jed- 
noga boja dobila. Niti vezda nebude. Samo 
si malo pred oCi postavimo one talijane, 
koji pri nas na ciglenicah cigle delaju, pak 
polentu jeju. Ja mishm, da niti jeden med- 
jimurec nebi menjal d njimi. Takvi su svi 
talijani. Pak bi se mi magjari, medjimurci. 
pak horváti bojali od takvih ljudih ? ! Kaj 
su si iskali, budu i dob:li ! V kanjlivca Bog 
kadtiguje. On bude nam i tu pom ogel! Da 
bude i talijan bit, to je sigurno.

Jezero letah smo naäu domovinu ob- 
Cuvati mogli od vnogih neprijateljah Nad 
vladali smo svakoga, koj je proti nam idei 
А как nebi vezda, gda vu nado) domovini 
magjar, horvat, slovenac, rumunj, dlovak, 
nemec skup dr2i ! А к tomu jod, gda tak- 
voga jakoga prijalelja 1 saveznika imamo, 
как je veliki Nemdki orsag !

Vu stotinah bitkah smo prevladali nade 
neprijatelje do vezda. Rus je 10 million 
svojih vojnikov poslal na nas. Vezda je ov 
dereg vre skoro Cisto vunidCen. Be2i iz Ga- 
licije. a nádi vojniki za njimi, tiraju je pred 
sobum, poloviju i postrelaju nje. Vu Ruskoj 
zemlji jih nemdke Cete bijeju. Vu Francuz- 
koi nemei engleze, francuze i belgiance tu- 
Ceju. Nad drugi saveznik turCin pak pri 
Dardanellah vojuje diCno proti englezu i 
francuzu. Dakle, ako je s nami svigdi gos- 
podin Bog i taborska sreCa, как bi se mogli 
od talijana bojati ? !

NaSe i nemdke velike Cete su vre na 
talijanskoj granici. Zr nekoliko dni budemo 
vre sigurno Cuti mogli, da su vre nadi prek 
stupili granicu i da bijeju talijana.

Vu Budimpedti, BeCu, Berlinu, Zagrebu 
i vu drugib vekdih varadah s velikom odu 
devljenjem je puCanslvo Culo, da bude s 
talijanom boj se poCel Od Zrinjskih-vreme-

nah nigdar nije bil horvat s magjarom vu 
takvoj slogi, как je vezda. Ne samo vu 
Horvatskoj, nego vu Dalmaciji, islriji i vu 
Kranjskoj, gde |e vnogo horvatah, se svi 
raduju, da je prilika dodla, da moreju toga 
vkanjlivoga naroda, talijana na podlenje 
navCiti.

Nad stari dober kralj )e poseb na pu- 
Canstvo Magjarske kraljevine i poseb na 
puCanstvo Austrije svoje pismo izdal, vu 
ko|em je narode pozval, da s takovom vi- 
te2tvom, как smo ruse, da i izdajicu tali
jana nadvladanio. To budemo i vóinili !

Iz bojnog polja se sljedeCi novi glasi 
Cujeju.

Majuäa 24 ga vu jutro su nade morske 
ladje vre poCele strélati talijanske, poljeg 
mórja le2rCe varadé i njim vnogoga kvara 
napravile. Vu Veneciji, Rimini, Sinigagli)i, 
Ankoni i vu drugih mestih su iz nadih mor- 
skih ladjah spro2eni dtuki bombe hitali na 
te varadé. Vunidtili su vide kasarne, kolod- 
vore, moste. Jednu talijansku morsku ladju 
su nade dve ladje vlovile i pred sobum ti- 
rale vu Polu.

Nadi i nemdki deregi su talijansku gra
nicu prékstupili I vre madiraju vu Talijana- 
koj zemljr proti tomu izdajniCkomu narodu.

Rus je vu prodlim tijednu opet jako 
bit bil pri Radimo zvanom mestu. Opet smo 
polovili 2ö jezer rusov, tak svega skupa vu 
mesecu majudu vre ober dvésto i dvadeset- 
jezer vojnikov. Na novo smo vu prodlim 
tijednu odzeli od rusov 64 dtukov i 64 ma- 
dinpudkah

Nadi i nemdki deregi su vre obkolili 
Przemysl zvanog festunga, pak za malo vré- 
me budu ga i prevzeli. Rus se je poCel vre 
iz glavnoga varada Galicije: Lemberga vun 
potegnuti.

Ako bude nam gospodin Bog i dalje 
tak pomagal, как nam je vu mesecu ma- 
judu, onda bude ru9 fridko za mir moral 
prositi, ar bude do kraja prevladan
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Jeden nemSki professor spisal je sve one 
vekSe bitke, kője su zadnje tristo lét, dakle 
od 1618 ga lets, do 1905 ga leta pripetile 
se i kuliko ljudstva je vu ovih bitkah vo- 
juvalo i kuliko se pogubilo Od trideset i 
tri bojov, koji su zadnju sto lét bili, 408 
vekSih bitkah je spisal. S med ovih bitkah 
49 su samu takve bile, vu kojih je od obed- 
vé strani prék sto hiljada vojnika stalo. 
SgubiCka néje bilo moguCe navék toCno 
prepoznati.

Vu ovi dobi, dakle od 1813 ga leta, do 
1905 ga najvekSa bitka je 1905-ga leta bila 
pri Mukdeno gde je proti 314 hiljada ja 
panca 310 hiljada rusa stalo. Vu ovi bitki 
koju su japanci zadobili, japanci su 41 hil
jada, rusi pak 96 hiljada 500 ljudstva sgu- 
bili, dakle célé japaneke vojske 13 procen- 
lov, ruske pak 31 procont Na drugi mesti 
stoji 1813-ga leta IrajuCa tak zvana lipCei 
bitka. Ovdi su savezniki proti 175 hiljada | 
francuza, 325 hiljada vojnika postavili. Bitku 
su savezniki zadobili i sgubili su vu ovi 
tri dana trajuCi bitki 80 hiljada vojnika, 
céloga Serega 24 3 procentov. francuzi pak 
60 hiljada célé vojske 34 3 procentov. Iz 
ovoga kervavoga sgubiCka savezniki vu mrt- 
vih i plezéranih 22 8, francuzi pak 25 7 
procentov su imali. Drugi sgubiéek na za- 
robljenike padne.

Na tretjam mesti stoji königgrätzka 
bitka 1866-ga leta, vu koji neprijatelji pop- 
riliki jednako rnoC su imali, takodjer i Stu- 
kov nili jeden je né imel puno viäe, как 
drugi. Preizi vu ovi bitki su 220 hiljada 
vojnika imali, austrianCam i njihovi savez
niki pak 215 hiljada. Preizi su 9200 vojni
ka, dakle 4 2 procentov, austrianCam i drugi 
pak 44 hiljada 300 osoba, tojest 206 pro
centov su sgubili. Vu mrtvih preizi 1 1 pro
centov, austrianCam pak 4 1 procentov sgu 
bicka su imali.

1904 ga leta vu sahói bitki japanci su 
145 hiljada vojnika imali proti 210 hiljada 
rusa. Japanci su zadobili bitku i vu ovi bit- 
ki sgubiCka vu mrtvih i plezéranih 17 h l 
jada, tojest 117 procentov, rusi pak 46 hil
jada, dakle 218 procentov velikoga sgubiC
ka su imali.

1870 ga leta vu sedanski bitki 200 
hiljada nemca je stalo proti 120 hiljada 
francuzo Nemei su 8300 Cloveka, tojest 5 2 
procenta, francuzi pak 17 hiljada, tojest 18 
procenta sgubili. S vun toga francuzi su vu 
kapitulaciji 39 generalov, 2830 drugi ofici- 
rov i 83 hiljada vojnika sgubili

Napoleon 1813 ga leta pri Drezdi 100 
hiljada vojnika je nastavil proti savezmkom, 
koji su joS jedenput tuliko, dakle 200 hil 
jada vojnika imali. Bitku je Napoleon dobil 
i sgubil je 10 hiljada Cloveka. 10 procen
tov, savezniki 15 lnliada vojnika, tojest célé 
voiske 7 5 procentov. Svun toga od savez 
mkov 25 hiljada je vu su«anstvo doSlo.

1870 ga leta vu graveloltei bitki 187 
hiljada nemca je stalo proti 113 hiljada 
francuzom. Bitku su nemei zadobili i vu 
bitki sgubili su 20 hiljada 20 ljudstva, to
jest 10 7 procentov, napokani francuzi pak 
12 hiljada 800 Cloveka, tojest 1ГЗ procentov

1904-ga leta poleg Liao Jang trajuCi 
bitki japanci su 135 hiljada vojnika imali 
proti 150 hiljada rusom.

Japanci su jaksi bili. Sgubili su 17 
hiljada 500 Cloveka, dakle 12 3 procentov,

rusi pak 16 hiljada 500 vojnika, célé vojs- 
ke 11 procentov.

1813-ga leta pri Lützenu 144 hiljada 
francuza je atalo proti 93 hiljada rusom i 
preizom. Od francuzov je samu 78 hiljada, 
od rusov i preizov pak samu 70 hiljada je 
doSlo vu ogenj. Francuzi su preobladali 
ruse i preize i sgubili su 22 hiljada duö, 
tojest célé vojske 28 2 procentov, neprija- 
telj pak 12 hiljada Cloveka, tojest 171 
procentov.

DeneSnje strahovitne kervave borbe 
sgubiCka jako kesno po zakljuCenim boju 
budemo stopram znali. Ali mi veC denes 
znamo, da od nafie strani i od glasovitnoga 

isaveznika puno menje krvi se bude preto- 
Cilo как od neprijateljov, koji su veC i do 
vezda strahovitno velike sgubiCke imali. Mi 
samo как je moguCe Sparamo skervjom i 
ne délamo tak, как naprimer rusi, koji na 
stotine hiljada naroda tiraju pred segurno 
smrt.

Sve bude se to vidlo i posvedoCilo 
za par lét, kad jedenput strahovitna borba 
mine.

Izdal nas je taljan.
Taljan nas je §tel oguliti. Nas ne-

poSten saveznik samo tak dugo je miren 
bil, doklam je né previdel, da nas neprija
telji nemoreju navladati. Kad je taljan to 
previdel, njegvo poStenje je to zapovédalo, 
da svojega savezmka oguli. tojest do gologa 
ga sléCe i onda ga bosoga ostavi na ledo. 
Oh najte misliti, da je vnogo odnas zahté* 
val ! Néje drugo zahtéval, как céloga Tirola, 
célo Dalmaciu, Póla, Fiumu, célo Adria 
morje i na morju sve otoke. Néje zahtéval 
nadalje drugo nikaj odnas, как to, da nes- 
memo vu srbske posle se méSati i da na 
Baikann nesmemo nikakvo poliliku tirati, 
da ostavimo naSega najnoveSega savez- 
nika, Turskoga orsaga. Néje drugo zahtéval, 
как to, da как ti пай saveznik odmah stupi 
к naSim neprijateljom i da dojduCim kong 
ressuSo more braniti proti nam Srbiu i Bel- 
giu. Ako to sve bi dali i dopustili Taljans- 
komu orsagu, onda bi morebiti lépő stiha 
bez bója bil bi zel si Trieste, Póla i Fiu
me, bez poruCenoga bója bil bi zel si Tiro
la, Istnu i Dalmaciu. Ali je Sto prinas vu 
Magjarski zemlji, koj bi mogel reCti, da tal
jan bója bil Stel imeti ?

Mi, kakti sbantuvana stran, né smu 
takov ultimatom poslali krvolokom, kakov 
ultimatom je poslal пай bezduSni saveznik 
nam. Poslal pak je zato, jerbo je znal, da 
mi to nigdar nebudemo prevolili i célé őr
sege taljanu alduvali samu zato, da nas vu 
najvekSi sili nebi odzaja bantuval. Taljan 
je ravno tak napravil, как on pes, koj ne 
laja, neg stiha dojde i ónak vgrizne.

Nas saveznik trideset i tri léta je s 
nami bil skup i od naSega orsaga «ivei, sad 
misli, da doSlo je vréme, da nam to sve 
skupa zahvali i odzaja se navali na mo
narchia

Bog je praviCeu. KaStigal je navék o- 
noga, koj krivo presegne. Taljan je s nami 
presegel. da vu sili jeden, drugoga s célom 
moCjom branil bude. Taljan je potral ovu 
prisegu i na mesto, da bi nam pomagal ili 
barem miren bil, vu najvekSi sili nam je s 
bog niCesa bója poruCil.

Bója nam je poruCil onda, kad smu 
mo mi Cisto 3dobra zabadav Steli dati Tren- 
tinó, tojest ono stran Tirola, gde taljani sta-

nujeju, célo Isonso okrajino sa GradiSkom 
skup, Görz varasa sa nekojom otokom na 
Adria morju, vu Triestu taljansku autono- 
miu, prepoznali bi bili, da Valona je taljane- 
ka i t. d. To sve bi bil taljan zadobil bei 
toga, da bi na stoline hiljada ljudstva mo* 
ral pogubiti. Ali on je bója Stel. Dobro je. 
За najveksim neprijateljom emu veC skorom 
sgotovili. Red bude doSel i na taljana, koj 
nas je tak bezduSno vu zadnji minuti izdal.

Как su nemei na engleze mrzili, tak 
budemo od vezda i mi na taljana. Taljan 
dosta nevolje ima nad sobom. To mu je 
né dosta bilo, joS i najvekSo si je za Sinjak 
pustil

Salandra minister prezident je to tak 
Stel imeti. MinuCi Cetrtek je pred taljansku 
komoru prcdstavil ovu stvar i pokehdob 
oni koji su mira Steli imeti, né su doSli na 
sednicu, jedno glasno su kriCali, da poruCiju 
bója Austria-Magjarski.

Denes veC na taljanski granici praska- 
ju puSke, pokaju Stuki. Ali kaj bude púk 
rekel, koj néje Stel imeti bója? Kaj budo 
matere rekle, kad siuov nebude veC nikada 
dimo ? Vu Taljanskim je veC i vezda velika 
buna poleg toga. Kaj bude onda, ako talja
ni prve bitke sgubiju i naSi Seregi vdereju 
vu Taljansku ?

Mi némamu straha. Mi smu pokazali 
öve deset mesecov kaj smu moguCni nap- 
ravili proli najvekSemu neprijatelju. Gde je 
taljan od rusa!

Najpredi tak se bude pripetilo, da ov 
boj do kraja bude vuniStil céli Taljanski 
orsag. Vu Taljanskim joS jedenput jako se 
budo plakali poleg toga

Dakle izdal nas je taljan, ali ako je 
Bog praviCen, to mu dobro bude tak od 
Boga, как i odnas naplaCeno.

Poéel se je boj s taljanom.
Taljanski orsag veC sdavnja plaSivo je 

gledal, как bijemo ruse i druge neprijatelje. 
PrestraSil se je, kad je videl, da iz öve ve
like borbe mi, i naSi savezniki nemei i tur- 
Cini slavno budemo zakljuCili ovaj boj. Naj- 
mre pak su se strahovitno sbésili taljani vu 
Rimu, kad je doSel glas, da savezni Seregi 
neprestalno bijeju vun ruse iz Galicije. Так 
su mislili ako mi vun sbijemo ruse iz Ga
licije, rus veC nigdar nebude vu takvim 
poloíaju. da bi nas mogel nadvladati. Nikaj 
nebi nevugodneSe bilo taljanom, ako bi mi 
i nemei bez taljanske pomoCi bili prevladali 
ruse Taljanski orsag dakle zato je stupil 
vu boj, как on véli. zadnjo minuto, da Nemé- 
ka i Austria-Magjarska nebude mogla slav
no zakljuCiti bója. Dakle izdala nas je Tal- 
janska i zméSala se je vu jeden takov boj, 
iz kojega samu bita more vun dojti

Mr«nja, odurnost i gnjusoba koju sad 
prama izdajnim taljanom Cutimo, neg nas 
veC ne peCe odsnutra. Vun snjim i! Denes 
nam je céla moC potrébna, ou lánc, koj naa 
je radostno s taljani skup dr«al, poCil je i 
denes oru«je morarno iz njega kovati, da 
kaStigamo izdajnika.

Izdajnik, izdajnik, izdajnik, hitvalen bri- 
ganti je taljan, kojega snrm trideset i tri léta 
s radostjom otaplali na naéim srdeu. Od 
naSe krvi je rasel, naSu krv je cecal. Sad 
se je otrgel odnas i skoCil je к neprijatel
jom. Za «ute cekine je prodal svoju Crnu 
duSu, koju je niti nigdar né imel i denes 
veC proli nam ka«e svoje hitvalne klehe. Ali 
mi se nebudemo prebojali. Nafle moCne pete
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slupiju na bitvalno pijavko i stisotju vun 
s nje onu krv, koju je iz nas s cecala.

Так misli nevolnik, da denes more 
proti nam mrzili, jerbo nas ga malo. Né 
nas ga malo. S nami je serdila pravica, s 
nami je sréba. Joá i mrtvi budo a nami 
vojuvali, как su pred dvé hiljadi iétmi pod 
Csaba kraljiéom. S nami je Bog, koj je jóé 
navék kaátigal izdajnika.

Bog, kaátigaj Italiu! То nam bude 
svagdaánja molitva. Bog posluhnul bude na* 
flu proánju. Kaátigaj 9vemoguéen Bog izdaj
nika, koj je presegel, da nam vjeren bude. 
Kaátigaj Bog taljana, koj je na smrt vpiéil 
i oranil pravicu i mira

Nemei moliju : Kaátigaj Bog engleze ! 
Mi pák ovak budemo molili : Kaátigaj Bog 
taljane! Svemoguéen Bog posluhnul bude 
obedvé molitve. Hitil je bude praviéen Bog 
VU vekiveéno prokletatvo !

Majuáa 23-ga je Avarua herceg taljanski 
poälanik dal prék barun Bunan naáemu 
odevunaáojih poalov ministru zapisnik, vu 
kojem nam Italia poruéi boj. Tri dana su 
taljani premiálavab i iskali zroka, po как 
vim naéinu bi nam mogli poruéiti bója. Né 
su mogli nikakvoga zroka najli, na zadnje 
su smislili, da smu mi prekoraCili troátuk 
saveznika. Vise nika) né su mogli smisliti. 
Prava pravica pák je to, da su se taljani 
englezorn prodali za nekojt hitvalen milliard.

Vu austrianskim glavnin» varaáu hitro 
se je rezáirii uv glas. Beéki purgari s vese- 
ljom su Citali naáega staroga kralja krasuu 
prokíamaciju Taki vu prvim redo tak véli 
kralj, da svemu je zrok preslabi pameti 
taljanski kralj Zatem dojde opet jeden kra- 
sen red: — Nov; ra, Mortara, Custozza i 
Lissa. gde sem vu mlajáih leta svojerni vodj» 
Radetzky, Albrecht nadhereegom i Tegettho 
főm tak slavno vojuval. Misiim, da i dencs 
slavno budem obranil evője oráage pred 
Italium. Так govon naá müder krall vu 
krasm proklamuciji.

Rezvesclili su se beéki purgari i vdilen 
po vulicah su na hiljada i hdjada ljudstva 
popéváli Wacht am Rhein. Gotterhalte i Ra
detzky maráa. Nemáki i magjarski soldati 
ekup su se skuáuvali i presigab, da tálja- 
nőm nebudo áenkali. Veliko veselje je nas 
talo takodjer. kad je doäe! glas, db Vilmoá 
сеэаг nszat je pozval Bülow hereega iz 
Rima, da i stém pokaZe svétu. da je sdu- 
áom i stélom s nami.

Svi smu 09vedoéeni, da Taljanski or- 
sag Zuhko bude naplatil svoje izdajniCtvo.

1z Rima su doáli glasi, da taljanski 
soldaCki minister viáe tijednov se je rezgő 
varai sa francuzkim vodjom, как budo s 
kúp vojuvali Rezglasilo se je. da na auŝ t- 
rianski granici dugo nebudo vu offenzivu 
stupili, samn granicu budo branili. Italia 
denes jeden i trifertal milljun soldatov ima 
pod oruZjem. Od toga áe-tsto hiljada budo 
francuzom napoinoé d; li, da na belginskim 
hataru predereju nemákoga fronta. Dvéslo 
petdeset h'ljada pak vu Dardanelle poäleju, 
da tarn preobladaju turCine. Kad budo tarn 
sgotovili, onda s ovim áeregorn vu Srbiu 
budo iäli i odonud se bodu na nas navalili.

Lépi plam je to napapiru Samu naj 
dojdeju. Pripravno je bomu Cekali!

N aäi v it é z i .

Dva Kovács Petri. Alsópelény ob 
Cini dva Kovács Petri su bili: jeden je sol 
dat bil, drugi né. Так se pripetilo, da je sói

dat Kovács Peter né sdavnja vurnrl i( kad 
se je boj zapoCel, njegvo citovanje su dru- 
gomu Kovács Petru dali vu ruke. Ov je 
dobro znal, da vu bojnim vremenu domo 
vina svakoga nuca i néje nikaj popitaval, 
zakaj ga pozivaju, neg je svojovolno odiáel 
vu Nagyvárad, как mu je vu zapovedu stalo. 
Za rvekoji dán deli su ga vu »marä« kom- 
paniu skojom je odiáel vu severno bojnu 
polje, gde se je lak viteZki sponaáal, da je 
za kratko vréme firer postal.

Cetiri mesecov je bil na bojnom polju 
i ovu vréme vu osemnajst bitkah je bil 
délnik. Jako hrabro se je sponaáal. Decembra 
prve dneve jedna kuglja mu je prék ruke 
odletela i jednoga prsta mu je doli vtrgnula. 
Vékái I dugái »Urlaub« je dobil i stém je 
dimo odiáel vu svoje selo, gde ga je véé 
druga pozivnica Cekala, vu koji je stalo, da 
kakti »B« razreda gardist neg se javi pred 
soldaCkim odborom. Kovács Peter posluhnul 
je ovu zbpoved i decembra 15 ga odiáel jej 
na átelingu. Pokehdob pak mu je ruka joá né 
zacélila, néje za sposobnoga bil gori zeti. Ali 
Kovács Peter néje átél to tak pustili i po- 
veda! je, da bormeá na bojnom polju jako 
sposoben je bil. Clani odbora áiroku su gle 
dali i poéeli su pisma vizitirati. Sad se je 
posvedoéilo, db mesto inrLoga Kovács Petra, 
Ziv Kovács Peter je bil na bojnom polju. 
Vu odboru je bil jeden kapitan, koj je na 
Kovács Petra ruku del i rekel mu je:

—  Dobro ie, sínek moj dragi. To si 
lépő napravil, как samu jeden magjar mora. 
Moreá sad lépő dimo iti.

—  Pokorno javim gosponu kapitanu 
—  odgovori Kovács Peter —  ako sem 
jedenput sluZbu zvráil mesto mrtvoga Kovács 
Petra, zakaj nebi mogel i sam za sebesluZiti.

Odbor je nazadnje za sposobnoga íz ; 
rekel Kovács Petra i áest tijednom urlauba 
mu je dal, koj je sad komaj Cekal, da je | 
ozdravil i da je nazat mogel na bojnu polje 
oditi, gde je opet viteZki poféi tuéti ruske 
Corde.

Так se bra ni domovina.
69. regiment na veliki petek. Na

magjarski granici viáe tijednov je trajala 
orijaáka borba, vu koji su nazoóni bili Hin- 
denburg zvanoga regimenta vitézi Ovaj re
giment skazal |e véé pri Sabecu. pri Lem- 

|bergu i vu Busko-Polskim kakvo srdce 
imaju magjarski baki Skazali su i 1915 ga 
aprila 2 ga.

Na Beszkidek bregu su vu tri meterc- 
gliboki snég bili za áancani i viáe tijednov 
su zaprti bili od svéta i vu ovi mesti su 
morali dán 1 nőé vu velikim snegu i vihru 

I vojuvali proti puno jakáemo neprijatelju i 
Injega na svaki naéin zastaviti. Rusi su tak 
raéunali, ako oni dán i nőé svojemi vei 1- 
kami Cordami nemirili budo naáe, nazadnje 
vpeáali budo i tak njim moguée bude pre- 

idrti naáu liniju.
Aprila 2-ga na veliki petek su mislili, 

ida doála je vura, kad 9Voj cilj postigneju i 
! liniju predereju.

69 ti regiment je bil tak sreéen, da 
jravno na omm mestu stoji, gde je najsilneáa 
borba bila. Véé rano vu zorju su na osem,

: deset ávarmlinije se stiha vlekli rusi na 
j brég i samu onda su poéeli strélati, kad 
jsu od naáih na prilikc samu osemdeset ko- 
raéov bili. Najbolje su juriáab na onu lini- 

j ju gde je 69-ti regiment leZal Ovdi su naj- 
izverstneái pet ruski regimenti áturmali. Za 
kralko vréme prék jezero mrtvoga rusa je 

‘ leZalo na bregu. Samu iz ovoga kervavoga

mesta je regiment po kervavi borbi drugi 
dán jezero petsto puákih poslal к diviziji. 
Duáevno je bilo gledati regimenta zapoved- 
nika Pittner Lajos ezredeáa, koj je vu naj 
vékáim ognju stm-tam hódil, vu svaki jarek 
je poluknol i batrivil je deéke. Gde je sila 
bila i sam je pograbil puáku, hitil se dőli, 
как prosti soldat i marljivo je strélal ruse. 
Jedno vuru je trajala strahovitno kervava 
borba i rusi su morali pobeéti, koji su joá 
Zivi ostali. Strahovitno je bilo poslnáati rus
ke plezérce, kője su rusi na bojnom polju 
ostavili. Naái su je pobrali i na pomoé njim 
bili. Fehérvarski baki lépő su zverá/'li svoju 
duZnost Petput tak moónoga nepriy atelja su 
pretirali i strahovitno su ga po desetinili. 
Fejér varmegjija gizdava mora biti na svoj 
69 ti regiment, koj vu svaki bitki tak hrab
ro vojuje Fejér varmegjinskoga legimenta 
vekáa oblast je véé váfput cdprto poh- 
valila

— Bombardiraju Veneziju. Majuáa 
24-ga laki po taljanskun ultimatumo za dva- 
najst vur vjutro rano, predi как bi эипсе 
bilo ziálo, naSi aeroplani 14 bombih su hi- 
tiii na Veneziju Arzenál je odmah vu plamnu 
bil, ogenj jé vebki kvar napravil, jedno tor* 
pedoladju эй jako oramli. Vu jeden vuski 
klanj»c je dofila jedra пч$а torpedo ladja i 
spazib je, da pred njom né dalko leden 
jarek pun je laljanskih soldatov Öve su iz 
ladje sve postrélali. Novara ladja je jedno 
kasarno poruáila Vu Rimmi St. Georg ladja 
bombard rala je kolodvora i 9vega je póru
s a .  Vu Sinigalliu mán Zrínyi zvr.na ladja 
bombardirala je Zeljeznoga mosta, morsko- 
postajalisée i jednoga vlaka je éisto vuniá- 
tila. Kolodvor, jpdfn vlak • nekoje hiZe su 
pogorele.



Vu Anconi bombardirali amu staroga j kánonén vifleput au trofili jedno neprijaleljsko javu vpondeljek vjutro, da néje to istina, 
festunga, kanonérsku i konjenisko kasarnu, ladju, zrakoplivci pák su vifle bombih hitili как je nafl admiral prejavil, da au nafle 
sve fabrike i strahovitnoga kvara su napra- j nanju. Samu jako steáka au ju tri druge ladje tak slavno vojuvale i juriflale na tal- 
vile bombe i ogenj. Vu postajalifléu dvé pa-1 ladje mogte obranili Neprijatelj je majufla janske varafle.
roladje smu potopili. Vu Alfrede Savio jed-;22ga pri Sedil Bahrnalu vu jedni bitki prék Dakle taljani su veC vpondeljek vjutro 
noga modernoga íeatunga su nafle ladje Cetiri hiljada ljudatva sgubil. Nepriateljske onu tajili, kaj je naá admiral atopram vpon-
bombardirale. Kánonén taljanaki su pri ladje céli dán au bombardérale nafle pozicije, deljek na veéer javil. Taljani su malo pre-
átukah stali. ali dva aeroplani tak su na nje ali nikakov kvar su né mogle napraviti. fletni bili.
strélali iz maflinpuäkih, da su se svi rezbej- Nafli kanonéri vunifltili au vifle neprijateljskih ----------------
2ali i vifle né su doáli nazat na svoje mesto. átukov. ^ я / л в / п я  г г а ш р п я
Ovi zrakoplivci su dalje vu taljansku zemlju —  Srbi n ece ju  jurisati. Srbske no V  щ'ллп  цэжмлцзжлп.
odleteli inajedno fabriku vu koji aeroplane vine jedne tak, как druge jednako pifleju, Kaj se pripetilo? — kaj se dogodilo
délaju trideset bombih su hitili Fabrika je da rusi podsiloma hoéeju prepraviti Srbiu, V jezero devetsto i petnajstom letu?
do fuodamenta .zgoréla. ; da se na |U2n.rn bo|oom polju navaliju na dani su mim sada dosli

Na Potenza vodi stojeéega mosta je : monarchia Srbski kormán toCno je premie- Od kojih smo 
Radetzky !ad|a bombardirala i svega ga po-1 lil sve i tak véli, da velika bedastoéa bi
ruflila. Admral Spann ladja pák je na Si jbila sad od Srbije, ako bi se opet vu takve Tu2.no premislimo zalost ovu velku,
narca vodi leSeéega mosta vu zrak spustila,, posle pustila, kője su ji samu na veliko Sko Koja se nahaja po sirokim svétu. 
poruöila je kolodvora i na tőrre dl milletoi du. Niti Srbia, niti pák srbska armadia né- Kam se god oglednem, svigdi zalost najdem, 
kolodvoru sve semafore i vifle vlakov. |je vu takvim poloflaju, da bi to mogli na- Niti v srcu, niti dusi mira némám.

Helgoland zvana ladja pri Barletti ziíla praviti К torna рак srbski kormán eve no- p  aj isli miIi
se je sdvemi talianskami ladjami i odmah ve peneze, kője je vu bojnim vremenu vun Kak se rezhajaju vu toj tezkoj sili.
je poCela nanje strélati Jedna taljanska ladja dal, moral je nuter pobrati, jerbo niflói je
je odmah pobégla. druga pak se je predala. neCe vu odredjenu cénu prijeti. Od svojega doma vnogi se rezhaja,
Marinere i oficire su nafli prijeli, ladju pak — Pri P ádon  k lanjcu  p obegli su  Pak vu иЬиг lde' otca’ maiku s taviJa-
su vu Polu odvlekli. taljani. Höfer general 26-ga majufla ovu Néma niéce pomoc zvun gospona Boga,

Na morjU taljanski Stuki nemoreju tak prijavu je podal: Pri Przemyslu jofl Iraja Zvun gospona Boga stvoritelja svega.
sdaleka strélati, как nafli. Svrho toga su bitka. Mackensen generala Seregi prék San Kr§éeniki dragi nemojmo dvojiti,
taljani taki prvi dán vu prvi bitki vifle vode slavno napredujeju. Radymno varaga Nego к sveti vojski sviskup verni biti.
ladjih sgubili. vu flturmum zadobili i sad su veC niegvi

Taljani su mislili, da tabor je igraCa. Seregi dalko prék San vode. Sesti auslria- Zapoved kraljevsku moramo zvrsiti,
Sad moreju vidMi. kakva sreéa je boj, kad magjarski Sereg za flturmum je ulazil vu  ̂a ar mmo SVIS up morii 1 vumr 1
su taki prvi dan vifle milljunov kvara imali. Zagródi i od varafla na izhod jednoga va£- Na pokoru zove sve nas Bog ljubleni, 
как njim je euglez za njihovu pomoé obeéal. noga mosta je za dobil. Zadnje dva dane Ar smo zasluzili, Boga zbantuvali.

-  M ilano ne h o c e  bója . Iz Milano polovili su naäi i nemíki Seregi 25 hiljada z nebeske risine
velikoga taljanskoga varafla pifleju, da tarn ru*ov. Nadalje zadobili su 54 lehkih i de- Ogledni se na nas kcerkice i sine.
na trojaCko nedelju velika buna i kervave set irnehkih ätukov i AestdesetCebn maflin-
bitke su bile po vul cah med soldati i med puflkih, devetnajst municionskolah i nez- JVeftoino te v^e nigdar zbantuvali,
svakojaCkib teflakov. Taljanski tefcaki taki mema svakojaéke mumcije. e и
od poCetka bója su demonStrérali proti | Od Dnyeszter vode na poldan i vu Znam, da vnogi v boju stisnul hude oci, 
boju i zahléval' su od kormana da naj Rusko-Polskim néje nikaj va2neöoga se pri- Ali da mu nikaj nemremo pomoci.
Taljanska zemlia mirna ostane. Pokeh- petilo. Od Visztula vode na sever vu jedni Stavj. y . ienu . de6icu malu
dob pak le taljanski kormán nam bója bitki polovili smu 998 rusov. Vu Tirolu Koja se vec njemu videti nedaju.
poruöil, tak velika uzbun» je nastala, j^dna neprijateljska Cet> ulazila je vu Can-
da samu od soldaCije je na vu! ci tri* dinobu. Pri P. don klanjcu, od Marmole na had pocuje glasa ljublena zenica,
naist inrtvih I sto osemdeset pkzérauih os- sever taljani tak' na prvn strélanje tak su pus 1 a m suze IZ svoJe8a ica
talo. S med teflikov kuliko rnrtvih je osta se rezbejiali, как zajci. Na kar>nthiai gra- Zalost moja zalost! Kaj si vucinila?
Io, to je za vezda jofl né znati. nici vu vifle meeti su taljani pobegli Od Nas ljublene pare sírom rezdruzila.

-  Bitke na ta ljansk i gran ici. Néje Plöckona iszapod Uk hitro su pobegli tal- 0vdj peMa Ferenc
bilo dugo treba Cekati, da po ultimatornu jani, da su céloga tréna narn ostavili. B ike /  on krv prclejal i njegova zena.
se bitke zapoCueju na taljanski granici. Tu su se |o* né rezvile.
i tarn su p itrole se pograbilo i do vezda — Rusi friske rezerve im aju o k o lo  T oni neduzno jesu preminuli, 
svigdi su nafli preobladali taliane. Naravski P rzem ysla . Maiufla 24 ga nâ i pnjeli su v
to su jofl né prave bitke, lieg sarnu rnenjfle i sedemnajst hiljada rusov, zadob li su 39 Deéica ostala prez otca, matere,
i navadne ueprilike med patrolami. fltukov i prek Ceterdeset maflinpuäkih Med Brez otca, matere, как ovcice male.

— Taljani v ec  SU se  sd avn ja  pri- vlovlenami rasi IriStci rezervnti su, koji su
pravlali. Vu Pecsuho stalno je vékái broj iofl ue bili vu ognju. To su rnskoga fl**rega Jézus i Marija! Pomori vu sili!
taljanskih te^akov delalo Pecsuske ciglenice najbolie poCinjem soldati , .
svako leto pane «  bile ialjanov. Letos od -  Z a n e m iju  d r o b n e  p e n e z e  
ciglenscah direktori stém vifle taljanov su Doflel je glas iz mimsteriuma, da deneänje J *
Stele imati, ierbo nafli teflaki su svekflinom i drobne peneze zanemiju na na nőve. koje Vu ljubuvi s nami naj bu svaki stalen,
na bojnorn polju Jedne fabrike taljanski stopram vezda kovaju Zamenili budo deset Ja vam svimskuprecem:Naave vöke amen!
vodja sarn je odiflel vu Italiu, da odonut si i dvajsti íillérnati mkelske peneze, nadalje jrelsö-Vidafalva. V in cetica  Agaim*
prebíví teflak Taljanski obeinski pogiavari pak sve one sreberne, dakle jedna, dvé i _________
svakojaCke zapr-ke su nastavili i nazadnje pet korun, koje su pred 1914. letom kova-
zahlévali su od naflega korinana, da naj se ne bile. Ovi penezi, как poCneju zaménjati. Oil rntniposud biijt'&vnjc ter- 
zaveie da taljani b^z svakoga slroflkd svako za kratko vréme sgubiju vrédnost. Svaki minvréme se Je do Jnnius m ese  О 
vuru budo mogb duno dojli. Kad su to Ы sam sebi dobro napravi, ako skrite drobne 7-yn produ£il, Svaki dober do» 
jani zadobili. onda su od fabrike vodju vté peneze skim predi vun i da pazi na termi- rnoijub ne к snda svräi svoju grad- 
né Atel. nazi’ * puslili. To sve se je véé íeb nuá, kad du^e nebude Steli vifle öve репе- Janskn duinost,  i naj se zűri svo- 
ruar meseca prin lilo i s tóga se vidi, da ze premeniti, Samu niflöi naj ne misli, da Jemi tiiieri drag! domovint na po- 
пай bezduáni saveznik véé onda se je pri- stém samu plaSili hoéemu naroda, to nam moZ\ ttiiJeZenJc moéi i iák obavHi9 
pravlal к boju je né nikada cilj bil. Odredba za nekoji dan da svaki tijeden% eres 3  godine

—  Turcini pri Ariburnu. íz Kcnfltan bude poslana od ministeriuma. poleg  o interest* se sp /aéa dőli
tinapoija pifleju: Na Dardanella frontu nepri j — T á l já n  v e c  la z e .  Kak je lal- od biiJeZene svote diel.
jatelji poleg Ariburnu 23 ga majufla ponoéi jansko soldaéku zapovedniétvo prvo prija- CsAktomvai Suarkassa
probali su lévő krilo obkoliti, ali nafli k rr-vu  vun dalo, tak se zlagalo, da se céli svét Н И
vavo su je nazal sbili. Majufla 23-ga nafli ««méje. Neutralnim orsagom su poslali pri-
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stupiju na hitvalno pijavko i stisoeju vun 
в nje onu krv, koju je iz nas в cecala.

Так misli nevolnik, da denes more 
proti nam mrziti, jerbo nas ga malo. Né 
nas ga malo. S nami je serdüa pravica, s 
nami je aréba. Jód i /nrtvi budo s nami 
vojuvali, как su pred dvé hiljadi létmi pod 
Csaba kraljiéom. S nami je Bog, koj je jód 
navék kadtigal izdajnika.

Bog, kadtigaj Italiu ! To nam bude 
svagdadnja molitva. Bog posluhnul bode na- 
Su prodnju. Kadtigaj svemoguéen Bog izdaj- 
nika, koj je presegel, da nam vjeren bude. 
Kadtigaj Bog taijana, koj je na smrt vpicil 
i oranil pravicu i mira

Nemei moliju : Kadtigaj Bog engleze! 
Mi pák ovak budemo molili : Kadtigaj Bog 
taljane! Svemoguéen Bog posluhnul bude 
obedvé molitve. Hitil je bude praviéen Bog 
VU vekiveéno prokletstvo !

Majuda 23-ga je Avarua herceg taljanski 
poslanik dal prék barun Bunan nademu 
odevunadnjih poslov ministru zapismk, vu 
kojem nam Halta poruéi boj. Tri dana su 
taljani premidlavali i iskab zroka, po как 
vim naéinu bi nam mogli poruéiti bója. Né 
su mogli nikakvoga zroka najti, na zadnje 
su smislili, da smu mi prekoraCtli trodtuk 
saveznika. Vise nikaj né su mogli smisliti 
Prava pravica pák je to, da su se taljani 
englezom prodali za nekojt hitvalen milliard.

Vu austrianskim glavnin» varadu hitro 
se je rezdirii ov glas. Beéki purgari s vese- 
ljom su Cilali nadega staroga kralja krasnu 
prokíamaeiju Tiki vu prvim redo tnk véli 
kralj, da svemu je zrok preslabi pameti 
taljanski kralj Zatem dojde opet jeden kra- 
sen red: — Nov* ra, Mortara, Custozza i 
Lissa. gde sem vu mlajdih leta svojemi vodj» 
Radetzky, Albrecht nadhereegom i Tegettho 
főm tak slavno vojuval. Misiim, da i dencs 
slavno budem obranil svoje ordage pred 
Italium. Так govon nad milder kralj vu 
krasni proklamtciji.

Rezvesclili su se beéki purgari i vdilen 
po vulicah su na hiljada i hiljada ljudstva 
popévali Wacht am Rhein. Gotterhalte i Ra
detzky marda. Nemdki i magjarski soldati 
skup su se skuduvali i presigab, da talja- 
nom nebudo denkali. Veliko veselje je nas 
talo takodjer. Uad je dodel glas, da Vilmod 
cesar nazat je pozval Bülow hereega iz 
Rima, da i sténri pokaZe svétu. da je sdu- 
dom i stélom s nami.

Svi smu osvedoßeni, da Taljanski or- 
sag duhko bude naplatil svoje izdajniCtvo.

1z Rima su dodli glasi, da taljanski 
soldaöki minister vide tijednov se je rezgő 
varai sa francuzkim vodjom, как budo s 
kúp vojuvali Rezglasilo se je. da na au^t- 
rianski granici Hugo nebudo vu offenzivu 
stupili, samt) granicu budo branili. Italia 
denes jeden i trifertal milljun soldatov ima 
pod orudjem. Od toga ge-tsto hiljada budo 
francuzom napomoC di li, da na belginskim 
hataru predereju nemdkoga front«. Dvésto 
petdeset hiljada pak vu Dardanelles podleju, 
da tarn preobladaju turCine. Kad budo tarn 
egotovili, onda s ovim deregorn vu Srbiu 
budo igli i odonud se bodu na nas navalih.

Lépi plam je to napapiru Samu naj 
dojdeju. Pripravno je bomu Cekali!

N aäi v it é z i .

Ova Kovács Petri. Alsópelény ob- 
Cini dva Kovács Petri su bili: jeden je sol 
dat bil, drugi né. Так se pripetilo, da je sói

dat Kovács Peter né sdavnja vumrl î kad 
se je boj zapoéel, njegvo citovanje su dru- 
gomu Kovács Petru dali vu ruke. Ov je 
dobro znal, da vu bojnim vremenu domo- 
vina svakoga nuca i néje nikaj popitaval, 
zakaj ga pozivaju, neg je svojovolno odidel 
vu Nagyvárad, как mu je vu zapovedu stalo. 
Za pekoji dán deli su ga vu »mard« kom- 
paniu skojom je odiáei vu severno bojnu 
polje, gde se je tak viteZki sponaSa), da je 
za kratko vréme firer postal.

Cetiri mesecov je bil na bojnom polju 
i ovu vréme vu osemnajst bitkah je bil 
délnik. Jako hrabro se je sponadal Decembra 
prve dneve jedna kuglja mu je prék ruke 
odletela i jednoga prsta mu je doli vtrgnula. 
VekSi I duggi »urlaubt je dobil i stém jel 
dimo odiöel vu svoje selo, gde ga je véé 
druga pozivnica öekala, vu koji je stalo, da 
kakti »B« razreda gardist neg se javi pred 
soldaCkim odborom. Kovács Peter posluhnul 
je ovu zapoved i decembra 15 ga odiáei je 
na gtelingu. Pokehdob pak mu je ruka jog né 
zacélila, néje za sposobnoga bii gori zeti. Ali 
Kovács Peter néje gtel to tak pustili i po- 
veda! je, da bormeg na bojnom polju jako 
sposoben je bil. Clani odbora Siroku su gle 
dali i poéeli su pisma vizitirati. Sad se je 
posvedoéilo, da mesto mrtvoga Kovács Petra, 
Ziv Kovács Peter je bil na bojnom polju. 
Vu odboru je bil jeden kapitan, koj je na 
Kovács Petra ruku del i rekel mu je:

—  Dobro je, sínek moj dragi. To si 
lépő napravil, как samu jeden magjar mora. 
Moreg sad lépő dimo ifi.

— Pokorno javim gosponu kapitanu 
—  odgovori Kovács Peter — ako sem 
jedenput sluZbu zvrgil mesto mrtvoga Kovács 
Petra, zakaj n^bi mogel i sani za sebesluZiti.

Odbor je nazadnje za sposobnoga íz 
rekel Kovács Pelra i gest t.jednom urlauba 
mu je dal, koj je sad komaj őekal, da je ' 
ozdravil I da je nazal rnogel na bojnu polje 
oditi, gde je opet viteZki poéel tuéti ruske 
Corde.

Так se bram domovina.
69. regiment na veliki petek. Na

magjarski granici vise tijednov je trajala 
orijagka borba, vu koji su nazoéni bili Hm- 
denburg zvanoga regimenta vitézi Ovaj re
giment skazal |e véé pri Sabacu. pri Lem- 

ibergu i vu Busko-Polskim kakvo srdee; 
limaju magjarski baki Skazaii su i 1915 ga 
I aprila 2 ga.

Na Beszkidek bregu su vu tri meten 
gliboki sriég bili za gancani i vige tijednov 
su zaprti bili od svéta i vu ovi mesti su 

imorali dan 1 nőé vu velikim snegu i vihru 
Ivojuvati proti puno jakéemo neprijatelju ij 
Injega na svaki naéin zaslaviti. Rusi su tak 
jraéunali, ako oni dan i nőé svojemi véli- 
! kann éordami nemirili budo nage, nazadnje 
vpegali budo i tak njim moguóe bude pre- 

jdrti nagu liniju
Aprile 2-ga na veliki petek su mislili, 

jda doSla je vura, kad svoj cilj posligneju i I liniju predereju.
69-ti regiment je bil tak sreéen, da 

ravno na onim mestu sloji, gde je najsilnega 
borba bila. Véé rano vu zorju su na oaem,

: deset gvarmlinije se stiha vlekli rusi na 
: brég i samu onda su poéeli strélati, kad 
su od nasih na prilikc samu osemdeset ko- 
raéov bili. Najbolje su jurigali na onu lini- 

I ju gde je 69-ti regiment leZal Ovdi su naj- 
jizverstnegi pet ruski regimenti gturmali. Za 
kratko vréme prék jezero mrtvoga rusa je 

ileZalo na bregu Samu i2 ovoga kervavoga

mesta je regiment po kervavi borbi drugi 
dan jezero petsto pugkih poslal к diviziji. 
Dugevno je bilo gledati regimenta zapoved- 
nika Pittner Lajos ezredega, koj je vu naj 
vekgim ognju sim-tam hodil, vu svaki jarek 
je poluknol i batrivil je decke. Gde je sila 
bila i sam je pograbil pugku. hitil se doli, 
как prosti soldat i marljivo je strélal ruse. 
Jedno vuru je trajala strahovitno kervava 
borba i rusi su morali pobeéti, koji su jog 
Zivi ostali. Strahovitno je bilo poslngati rus
ke plezérce, kője su rusi na bojnom polju 
ostavili. Nagi su je pobrali i na pomoé njim 
bili. Fehérvarski baki lépő su zverS/li svoju 
duZnost Petput tak moénoga nepriyatelja su 
pretirali i strahovitno su ga po desetinili. 
Fejér varmegjija gizdava mora biti na svoj 
69 ti regiment, koj vu svaki bitki tak hrab-

— Bombardiraju Veneziju. Majuga 
24-ga laki po taljanskun ultimatumo za dva- 
najst vur vjutro rano, predi как bi sunce 
bilo ziglo, nagi aeroplani 14 bombih su hi- 
tiii na Veneziju Arzenál je odmah vu plamnu 
bil, ogenj jf veliki kvar napravil, jedno tor- 
pcdoladju su jako oramli Vu jeden vuski 
klanjic je dofila |edna nag« torpedo ladja i 
spazil je, da pred njom né dalko |edeu 
jarek pun je taljanskih soldatov Öve su iz 
ladje sve postrélali. Novara ladja je jedno 
каэагпо poruSila Vu Rimini St. Georg ladja 
bombard rala je kolodvora i svega je porii 
gila. Vu Sinigalliu m ga Zrínyi zv0 na ladja 
bombardirala je Zeljeznoga mosta, morsko- 
postajabsée i jednoga vlaka je éisto vuniä- 
tila. Kol.'dvor. jeden vlak í nekoje hiZe su 
pogorele.



Vu Anconi bombardirali smu staroga kanonéri viáeput su trofili jedno neprijateljsko javu vpondeljek vjutro, da néje to istina, 
festunga, kanonérsku i konjemsko kasarnu, ladju, zrakoplivci pák su viée bombih hitili как je naá admiral prejavil, da su nage 
sve fabrike i strahovitnoga kvara su napra- nanju. Samu jako steáka su ju tri druge ladje tak slavno vojuvale i juriéale na tál- 
vile bombe i ogenj. Vu postajaliééu dvé pa-1 ladje mogfe obrauili. Neprijatelj je majuéa janske varaáe.
roladie smu potopili. Vu Alfrede Savio jed- 22 ga pri Sedil Bahrnalu vu jedni bitki prék Dakle taljani su veC vpondeljek vjutro 
noga modernoga íestunga su паве ladje Cetiri hiljada ljudstva sgubil. Nepriateljske onu tajili, kaj je пав admiral stopram vpon- 
bombardirale. Kánonén taljanski su pri ladje céli dán su bombardérale naée pozicije, deljek na veCer javil. Taljani su malo pre- 
etukah stali. ali dva aeroplani tak su na nje ali nikakov kvar su né mogle napraviti. fletni bili.
strélali iz maáinpuákih, da su se svi rezbej- Naái kánonén vunistili su viée neprijateljskih ----------------
2ali i vtSe nésudoöli nazat na svoje mesto. átukov. vr *************
Ovi zrakoplivci su dalje vu taljansku zemlju —  Srbi neceju jurisati. Srbske no J
odleleti inajedno fabriku vu koji aeroplane vine jedne lak, как druge jednako piáeju, Kaj se pripetilo? — kaj se dogodilo
délaju tndeset bombih su hitili Fabrika je da rusi podsiloma hoCeju prepraviti Srbiu, V jezero devetsto i petnajstom letu?
do fundament» .zgoréla. da ae na juímm bojnom pofja navaliju na 0Ш аи( rfan/ eo „ a(n suda

Na Potenza vodi stojeCega mosta je monarchiu. Srbski kormán toCno je premia* k0jih smo vise letah govorili.
Radetzky ladja bombardirala i svega ga po- 1П sve i tak véli, da velika bedastoöa bi
ruáila. Adm ral Spann ladja pák je na Si- bila sad od Srbiie, ako Ы se opet vu takve ^ ло Pre™jslimo zalost ovu ve/Au,
narca vodi lefceCega mosta vu zrak spustila,'posle pustila, kője su ji samu na veliko Sko Koja se P° siro im svétu-
poruéila je kolodvora i na tőrre dl milletoijdu. Niti Srbia, niti pák srbska armadia né- Kam se god oglednem, svigdizalost najdem,
kolodvoru sve semaíore i viSe vlakov. j je vu takvim poloíaju, da bi to mogli na- Niti v srcu, niti dusi mira némám.

Helgoland zvana ladja pri Bariéit, ziíla praviti К tomu pák srbski kormán sve no- Da (o da pareki
se je sdvemi talianskami ladjami i odmah ve peneze, kője je vu bojnim vremenu vun se rezhajaju vu toj tezkoj sili.
je poéela nanje strélati Jedna taljanska ladja dal, moral je nuter pobrati, jerbo niéCi je
je odmah pobégia. druga pak se je préda la. neCe vu odredjenu cénu prijeti. Od sv оjegadom a vnogi se rezhaja,
Marinere , oficire su пав. prijeti, ladju pak -  Pri Pádon klanjcu pobegli su p *k vu “ Aor '*•  0<ca> s <a^ a '
su vu Polu odvlekh. taljani. Höfer general 26-ga majuéa ovu Néma niáce pomoc zvun gospona Boga,

Na morjü taljanski Stuki nemoreju tak prijavu je poklai: Pri Przemyslu jóé traja Zvun gospona Boga stvoritelja svega.
sdaleka strélati, как naéi. Svrho toga su bitka. Mackensen generala Seregi prék San Krsceniki dragi nemojmo dvojiti,
taljani laki prvi dán vu prvi bitki viée , vode slavno napredujeju. Radymno varaáa Nego к sveti vojski sviskup verni biti.
ladjih sgubili vu éturmum zadobili i sad su veC niegvi

Taljani su mislili, da tabor je igraCa. Seregi dalko prék San vode. Sesti auslria- Zapoved kraljevsku morarno zvrsiti,
Sad moreiu videti. kakva sreöa je boj, kad magjarski Sereg za Sturmum je ulazil vu 1 ,l tir mmo SVIS up morR 1 vumr i.
su taki prvi dan viée milljunov kvara imali, Zagródi i od varaäa na izhod jednoga va£- Na pokoru zove sve nas Bog ljubleni,
как njim je euglez za njihovu pomoC obeCal. noga mosta je za dobil. Zadnje dva dane Ar smo zasluzili, Boga zbantnvali.

—  Milano ne hoce boja. Iz Milanojpolovili su n»Si i nemSki Sereg, 25 hiljada Boie! z nebeske
velikoga taljanskoga varaSa piSeju, da tarn ru^ov. Nadalje zadobili su 54 lehkih i de- Ogledni se na nas kcerkice i sine.
na trojaCko nedelju velika buna i kervave set Zmehkih dtukov i éestdesetCebn maSin-
bitke su bile po vul cah med soldati i med puékih, devetnajst municionskolah i nez- Nebumo te vise nigdar zbantnvali,
svakojaókib to2akov. Taljanski tefcaki taki rnerna svakojacke municije. e
od poCetka bója su demonátrérali proti Od Unyeszter vode na poldan i vu Znam, da vnogi v boju stisnul hude oci,
boju i zahlévali su od kormana da naj Rusko-Polskim néje nikaj vaíneöoga se pri- Ali da mu nikaj nemremo pomoci.
Taljanska zemlia mirna ostane. Pokeh- petilo. Od Visztula vode na s>*ver vu jedni stavi vnogi zenu i deéicu main
dob pak je taljanski kormán nam bója bitki polovili smu 998 rusov. Vu Tirolu Koja se vec njemu videti nedajи.
poruéil, tak velika uzbun» je nastala, j^dna neprijateljska Cet? ulazila je vu Can-
da samu od soldaCije je na vul ci tri* dinobu. Pri P. dón klanjcu, od Marmoíe na Kad poétne glasa ljublena ienica,
naist inrtvih I sto osemdeset plezérainh os- 3ever taljani tak* na prvo strélanje tak su posta- >u suze íz svojega ica. 
talo. S med teSakov kuliko rnrtvih je osta se rezbej^ali, как zajci Na kar.nthiai gra- Zalost moja zalost! Kaj si vucinila?
Io, to je za vezda jofl rié znati. nici vu viée mesti su t iljani pobegli Od Nas ljublene pare sírom rezdruzila.

— Bitke na taljanski granici. Néje Plöckena nazapad tak hitro su pubegli tab Qydi nam Je реШ  Ferenc Ferdinaoda
bilo dugó treba Cekati, da po ultimatornu jani, da su céloga tré/ja nam oslavil:. B tke /  0n krv prclejal i njegova zena.
se bitke zapoCneju na taljanski granici. Tu su se joö né rezvile. . .
i tam su p.trole se pograbile i do vezda -  Rusi friske rezerve imaju okolo T<?swv/li.
svigdi su naái pr^obladali taliane. Naravski Przemysla. Majusa 24 ga nâ i pnjeli su
to su joö né prave bitke, neg samu ménjéé js^demnajst hiljada rusov, zadob li su 39 Decica ostalu prez otca, matere,
i navadne ueprilike med pttrolami. Stukov i prek Ceterdeset maAiupudkih. Med Brez otca, matere, как ovcico male.

— Taljani vec su  se sdavnja pri- viovlenami rusi írieki rezerv.sti su, koji su Qospodme Boze! sveti Jozef mili!
pravlali. Vu Pecsuho stalno je vekéi broj io  ̂ ne bili vu ognju. To su ruskoga é^rega Jézus i Marija! Pomori vu sili!
taljansk-h te2akov delalo Pecsuske ciglenice najbolie poCinjeni soldati . . . „  . . . .  ....
.„Ы  MO J - .  «  Ы,. u ,  .d -  Z a n e m iju  drobne peneze. "
ciglemcah direktori stém viáe taljanov su Doéel je glas íz ministeriuma, da deneánje
Stele imati. jerbo naéi teíaki su svekSinom i drobne peneze zanemiju na na nőve. kője Vu ljubavi s nami naj bu svaki stalen,
na bojnoni polju Jedne fabrike taljanski stopram vezda kovaju Zamenili budo deset Ja vám svim skup récém: Na sve véke áment
vod|a sarn je odiéel vu Italán, da odonut si i dvajsti lillérnati nikelske peneze, nadalje Felső-Vidafalva. V in c e i ic s  A g a tя*
prehivi teitak Taljanski obCinski pogiavan pak sve one sreberne, dakle jedna, dvé i _________
sv ikojaöke zapr ke su nastavili i nazadnje pet korun, kője su pred 1914. letom kova-
zahlévalt su od naéega kortnaua, da naj se ne bile. Ovi penezi, как poöneju zaménjati, Od rntniposud bUJtsienje tér-
zaveee da taljani brz svakoga stroéka svako za kratko vréme sgubiju vrédnost. Svaki mmvrémc se Je do JnuiuS m ese  о  
vuru budo mogli duno dojb. Kad su to tál sam sebi dobro napravi, ako skrite drobne 7-gn prodti&ii. Svaki dober do*  
jani zadobil;. onda su od fabrike vodju viC peneze skim predi vun i da pazi na termi- rnoijnb nek satin svrSi svojtt grnd- 
né stel, naze1' puslili. To sve se je vec leb пив, kad du2e nebude Sleli viáe öve репе- Janskn du£nost9 i naj sv zűri s v o -  
ruar meseca prit» tilo i s loga se vidi, da ze premeniti, Samu niACi naj ne misíi, da jemi fillcri dragi domavini na po- 
naé bezduám saveznik veC onda se je pri* stém samu plaéiti hoCemu naroda. t.o nam moC*, ttiije&enjc m od i tak oba viti9 
pravlal к boju je né nikada cilj bit. Odredba za nekoji dan da svaki tijeden9 сгеж 3  godine

—  Turőini pri Ariburnu. Iz Kcnétan bude poslana od ministeriuma. poieg O0la interest* se spiaéa dőli
tinapolja piáeju: Na Dardanella frontu nepri , — T á ljá n  vec laze. Kak je Imi- od biijeiene svote d ie t .
jatelji poieg Anburnu 23 ga majuéa ponoéi jansko soldaCku zapovedniCtvo prvo prija- CsÁktornyai Sparkassa»
próbált su lévő krilo obkoliti, ali naái krr vu vun dalo, tak se ztagalo, da se céli svét ^__
vavo su je nazat sbili. MajuAa 23-ga naéi sméje. Neutralnim orsagom su poslali pri-
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—  Oroszfogságbél. lvacsics Vince bu- 
lási lakos, aki mint tüzér Przemysl kapi
tulációja alkalmával orosz hadifogságba esett, 
életjelt adott magáról. Április 27-én kelt le
velező lapján értesítette ugyanis feleségét, 
hogy Turkesztánban tartózkodik, átutazóban,
• hogy teljesen egészséges. Ez az életjel an
nál örvendetesebb, mert ezt a levelezőlapot 
Binder Károly Csáktornyái vaskereskedő irt
• igy önkénytelemil tudomására hozta Csák
tornyán lakó feleségének, hogy ő is hadi
fogságba esett s hogy ő is él. Ezzel termé
szetesen nagy örömet szerzett nemcsak csa
ládjának, de összes ismerőseinek is, akik 
hónapokra terjedő mély hallgatását már a 
legszomorúabban magyarázták. Feleségéhez 
irt leveleit vagy levelező lapjait alighanem 
visszatartották vagy elvesztek.

—  Mozgó színházak. A Rákóczi-utcai 
állandó mozgószinházban ma este 8 órakor 
előadás lesz a következő programmal: Hadi 
híradó, ismeretlen asszony (dráma 3 felv.), 
A papa kedvence (vígjáték 3 felv.) Jövő 
csütörtökön pedig Tóth Ede híres népszín
műve kerül előadásra Jászai Mari, Berki 
Lili és Szentgyörgyi István szereplésével. — 
A Deutsch-féle nyári mozgóban ma este fél 
9 órakor a következő előadás lesz: Nápoly 
(természet után), Gyula adóssága (humoros), 
Gyilkosság becsületért (dráma 2 felv), Poli- 
dor, mint turista (hum), A szerelmes nagy
bácsi (bohózat)

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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