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kesztőség nevére küldendő.
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dijak, nyiltterek és hirdetések.
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Szegény tálján tisztek!
Az Olaszország hitszegésén való meg

botránkozás nem ragadhat el arra, hogy az 
olasz tiszteket hazájuk vezérférfiainak eljá
rása szerint Ítéljük meg Szenvedélyes ki fa- 
kadások, még ha —  mint a jelen esetben — 
még oly jogosultak is, zavarják a tárgyila
gosságot és az egyéni érték megbirálására 
nem alkalmasak.

Állapítsuk meg legelébb, hogy az olasz 
tisztek bátorságáról kevés alkalom nyílt eddig 
tapasztalatokat szerezhetni. Olaszország kö
zelmúlt és még most is folytatott háborúiban 
az olasz tisztek személyi bátorságáról, hősi
ességéről adatok nincsenek, arról hirt nem 
kapott a világ. Jellemrajzukból tehát egyelőre 
a bátorság kérdését ki kell kapcsolnunk és 
abba csak azt vehetjük föl, amit személyes 
érintkezésből, béke idején tanúsított maga
tartásukból tudunk.

Ezek szerint ítélve, meg kell vallanunk, 
hogy az olasz tisztek, amellett, hogy őszin
tén (és nem etiketszerüen, mini a franciák) 
udvariasak, egyúttal becsületesek is. Tiszti 
becsületükre kényesek, azon a legkisebb fol
tot sem tűrik és aki közülök e féltett kin
csüket bemocskolja, azt kötelékükből irgal
matlanul eltávolítják. Bármely hadsereg 
tisztje bátran foghat velők kezet, amit nem 
minden más nemzelbeli tisztre lehet ráfogni. 
Legalább is furcsa lehet például, ha francia 
vagy angol tiszt szerb »kollegáját* kézszo
rítással üdvözli.

Szegény tálján tisztek, micsoda kényes 
helyzetbe kergetett pöttön királyotok!

A király a legfőbb hadúr. Katonáinak 
adott parancsa szent és sérthetetlen, azt 
vakon kövelniök kell. De a király egyszers
mind a legfőbb hadi erények megszemélye
sítője, azokat gyakorolni és alárendeltjeivel 
gyakoroltatni Isten kegyelméből reáruházott 
kötelessége.

Olvassuk, hogy a kiskökörcsönyi tár
sadalmi kör egyik tagját, Nagy-Horvát Ábrist 
kigolyózta, mert megszegte becsületszavát. 
A kör a »Kiskökörcsönyi Riadó* nyiltteré- 
ben is kifejezést ad megbotránkozásának, 
hogy akadhatott közöttük valaki, aki az adott 
szó szentségét beszennyezte

Olvassuk, hogy Itália egy emberöltőn 
át élvezte a hármasszövetség védő oltalmát 
és mindenkor (amikor tartania kellett attól, 
hogy alig összeíoltozolt egységét összerop- 
pantják, mint a héjas diót) hűséges társa 
volt a két központi hatalomnak. Olvassuk 
továbbá, hogy kicsi királykája, a »Re galan- 
tuomo* unokája, még múlt év augusztus 
elején csak úgy áradozott a hozzánk való 
rémségesen nagy hűségtől és mélyen érző 
keblét semmi más nem töltötte, csak a nagy 
szeretet, mellyel felséges uralkodónk iránt 
viseltetik. Olvassuk azután, hogy nehány 
hét előtt Hüvelyk Matyi olyan nagyot ugrik, 
hogy mindez az érzelem kipottyan kicsi 
szivecskéjéből, amelybe ahelyett a »sacro 
egoismo* — az erények legdicsóbbje — 
vonul be. S hátba támadja azt, aki eddig 
oltalmazta, segítette és akinek hűséget es
küdött.

Kiskökörcsöny társadalma, minő igaz
ságtalan vagy Nagy-Horvát Ábris pógárj

urammal szemben, aki hibáját belátva szé
pen kitér a tisztességes emberek elő!.

Szeretnénk egy olasz tiszttel négyszem
közt beszélni: mi a véleménye legfelsőbb 
hadurának legújabb becsületügyi kódexéről? 
Vájjon miként járnának el azzal a tiszttel, 
aki úgy cselekszik, mint királya?

Lehetetlen, hogy a tiszti becsületére 
kényes olasz tiszt mentséget találhatna az 
ily eljárásra.

De а рагапсз —  parancs! A tiszt kény
telen kardot ragadni, harcba menni, hiszen 
hűséget fogadott királyának és ő nem teheti 
magát azon oly könnyen túl, mint koronás 
ura. Honnan merítse azonban a győzelem 
kivívásához feltétlenül szükséges lelkesedést? 
A szent önzésből? Elég lelkierő-e ez ahhoz, 
hogy legyőzze vele az igazság tudatától lel
kesített magyar-osztrák és német harcosok 
vitézségét?

Szegény tálján tisztek! Ti tudjátok, ér- 
zitek legjobban, hogy becsület árán nem 
lehet dicsőséget szerezni.

További kitartást a hadikölcsőn jegyzésében!
Olasz szövetségesünk, aki felett harminc 

esztendőn át tartottuk oltalmazó karunkat, 
aki a mi barátságunknak köszönhette béké
jét, haladását, anyagi és szellemi javakban 
való előmenetelét, aki egész birodalmat szer
zett Afrikában, amelyre a mi támogatásunk 
nélkül még csak álmában sem gondolhatott 
volna, orvul támadott meg bennünket. Épen 
akkor, amidőn önként át akartuk neki adni 
a monarchiánknak olaszlakta határszéleit, 

jelérkezettnek látta a pillanatot, eldobta az

Rózsafüzér a tisztikardon.
Irta: Lukács Lajos.

Egy rózsát tűzött a csákója mellé, fényképét 
adta oda, hogy vigye magával szive fölött és hosz- 
szú tisztikardjára kicsiny gyöngyszemes rózsafűzért 
akasztott, hogy mindezek a talizmánok óvják meg 
minden bajtól szerelmesét.

így bocsájtotta útnak.
Ajkát hosszú, néma csókkal zárta le és csip

kés parfümös zsebkendőjét sokáig lengette, míg 
csak el nem tűnt szeme elöl, el nem kanyarodott 
a vonat, amely a harctérre viszi szerelmesét, győ
zedelmes útra, nagy viadalra.

Otthonn kis asztalkára helyezte fényképét, 
mely híven örökítette meg daliás termetű jöven
dőbelijét és hosszan elnézte, gügyögött hozzá, mint
ha kis gyermekkel beszélne. A végén nem bírt 
magával, ráborult a fényképre és könyzáporban 
csókkal halmozta el beszédes ajkát, kedves arcát.

»Add Istenem, hogy sértetlenül, dicsőségben 
térjen vissza az én szerelmesem, vágyó karjaim 
közé!« . . . .

*
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Ő is elővette szive mellől imádottja fény

képét, hosszan nézte, beszélt hozzá, felidéződött 
előtte a múlt minden édes emléke, mikor még ma
dárdalos volt a tavasz, illatterhes a lég és oly 
nevetőarcu az egész világ. Mikor még kéz-kézben 
mentek egymás mellett a jövő terveit szövögetve 
aranyszálon . . . .

Kártyavár . . . .
Hadnagy úr alázatosan jelentem az őrszem 

egy gyanús idegent fogott el! Idehozzam?
Megrezzent. Mint egy rajtakapott gyerek, hir

telen elrejtette a fényképét. Körülnéz; hirtelen nem 
érti meg a környezetet, mert még ott érezte maga 
mellett a bájos gyereket, akit úgy szeretett, aho
gyan nemesen dobogó szív csak szeretni képes.

Lezuhant a valóságba.
Felöltötte hivatalos arcát és keményen adta 

ki a parancsot.
Elém!
Kisvártatva egy alázatosan hajlongó kister

metű, borotváltképü civilruhás ember állt előtte.
Ki vagy?
Hadnagy úrnak alásan jelentem Mister Brown 

vagyok a bohóc, a »Nagy cirkuszból«.
Fenét vagy bohóc, kém vagy!
Itt vannak igazoló irataim. Itt van szerző

désem másolata. Hadnagy úr, ha járt a budapesti 
nagy cirkuszba, bizonyára emlékszik Jancsira, az 
énekes bohócra. Az én vagyok!

Azt mindenki mondhatja. Iratokat manapság 
igen könnyű hamisítani. —  Mars! Ügyeletes vidd 
a fogdába! Majd holnap a rögtönitélő bíróság elé 
kerülsz! Hátra arc! Indulj!

Nem bánom, hadnagy úr, tegyen velem, amit 
akar, de előbb engedje meg, hogy pár szót szóljak 
magam tisztázására. —  Ha már minden ok nélkül 
a rögtönitéló bíróság elé állíttat. . . .

Elég ok az, ha a tábor körül ólálkodsz!

Ezt azért tettem, hogy hadnagy úr elé kerül
hessek, mert fel akartam szolgálataimat ajánlani.

Miféle szolgálatról beszélsz?
A hazámnak akarok szolgálni. Kicsiny ter

metemnél fogva nem vettek be katonának. Nem 
tudtam belenyugodni abba, hogy mikor minden 

kollegámnak megadatott, hogy a haza szolgálatába 
lépjen, éppen én maradjak idehaza szégyenszemre.

Rendes sorozásom után újból jelentkeztem 
önként, de nem [fogadtak el. —  Mitévő legyek? 
Kapóra kezembe került egy könyv, amely Napoleon 
hadviselésével foglalkozik és ebben a könyvben 
különösen egy részlet ragadta meg figyelmemet.

Napoleon elé vezettek egy embert, aki fel
ajánlotta kémkedési szolgálatait. Napoleon rátá
madt a jelentkezőre, mert gyűlölt minden embert, 
aki kémkedésre adta magát. — Megvetésének adott 
kifejezést és elfordult tőle. Amint megfordul, egy 
töpörödött öreg, reszketőstérdü embert lát maga 
előtt. Ki vagy ? Kérdi az öreg embertől. Az va
gyok, aki az előbb felajánlotta szolgálatát, szólt 
és levette ősz parókáját, ismét azzá változott át, 
akii volt. E páratlan ügyesség láttára Napoleon 
elfogadta a felajánlott szolgálatot és már is felde
rítő szolgálatra küldte őt.

Első kiküldetése alkalmával egy csomó tisztbe 
ütközött, kik üldözni kezdték. — (3 egy üres házba 
menekült előlük, és amint a tisztek beértek a 
házba, mást nem találtak olt, mint egy öreg em
bert, aki borotválkozott. — Megkérdezték, hogy 
nem látott egy embert ide bejönni, mire ő a pad
lásra mutatott. —  A tisztek felmentek a padlásra,



álarcot, orgyilkos tőrével hátbatámadja az napi napig és a hadi kölcsön tömeges jegy-1 nak és Lemberg védelme is már nagyon 
egész Európának, s igy az olasz nemzetnek zésére hívta fel a nemzetet. 'problematikus. Minthogy csapataink Stryj
a szabadságát is fenyegető orosz óriással A nemzetnek rettenthetetlen elszántsá- felől Lemberg felé tartanak, most Przemysl 
harcban álló monarchiát. De rosszul számi- gát ezen a téren is be kell bizonyítania. A felől is megtörténhetik az előnyomulás és 
tott. Tíz hónapi hősies küzdelemben rnegta- hadikölcsönben való részvétel becsületbeli Lemberg ostroma napirendre kerül, 
nultunk a túlerővel szemben megállni. Fel- kötelessége mindenkinek, aki a szükséges Przemysl bevételét egyébiránt Radymno 
tartóztattuk, megőrőltük, futásra kényszert anyagi eszközökkel rendelkezik A háború bevétele biztosította. Ezután rohamosan kö
tettük a keményebb ellenségnek milliónyi nagy tőkéket hozott forgalomba. Pénzzé tette vetkeztek egymásután a fényesebbnél fénye- 
hadát. a polgároknak terményekben, állatokban s sebb események. Az oroszok a Viszniánál,

Győztes seregeink nemes haraggal pá- niás árukban fekvő javait. Ennek a pénznek majd a Sannál kétségbeesett ellenállást ta
rosul! utálattal fordulnak az áruló felé. Hat- egy részét fektesse mindenki a hadikölcsön nusítottak, de halálmegvetései előretörő ka- 
ványozott elszántságtól égve áll az egész értékeibe Annak fokozódott tömeges aláírása j tonáinkat feltartóztatni nem tudták. S ami
nemzet az uj harcba menő katonáink mö- nemzeti cselekedet, amely hatványozza a j kor Drohobycot és Stryjt elfoglalták kato- 
gölt. Mint annyiszor a multban az uj ellen- nemzet élet-halál harcában rendelkezésre álló náink, Przemyslnél meg volt pecsételve a 
ség, az uj veszély ujult erővel váltja ki a anyagi és erkölcsi erőt. 'sorsa. A vár bevétele után most a Dnjesz-
magyar lellem legdicsőbb tulajdonságait. Holnap az utolsó nap. Még holnap je- tér mentén folyik majd a döntő küzdelem,

, , . ... ... . f . .. . gyezni lehet. Siessen mindenki, hogy hazája melynek sikeres lefolyása Galiczia teljes fel-
Eltol a tudattól athalva fordult a kor- J  va|6 köle|es9é it ez úton ,3 teljesítse, szabadítana vezet.

mány a nemzethez azzal a felhívással, hogy _ J ______  Májusi ofTenzivánk fényes eredményéről
bocsássa rendelkezésére minden téren ősz- egyébiránt a 270000 orosz fogoly. 251 ágyú,
szes erejét s a véráldozat mellett amelyet A  h á b o r ú . 576 gépfegyver és 189 lőszerkocsi t a n ú s t
olyan pazar hősiességgel nyújt a haza óllá- . . . . . . .  „  dik. mellyel a przemysl» zsákmány jelenté-
rára, a nemzet gazdasag' térén is adja a' Nagyfontosságu esemény történt a múlt . J megnövelni "
haza szolgálatába erőforrásait. héten Przemysl várát, melyet március 22-én, д ^ , Q иа_„л..

A háború nem csak vért, hanem anyag; «regeink k.éheztetése következtében az orosz eseraényekr3l nem fzám0lhatunk be. Itt még
javakat is kíván. A győzelemnek gazdasági; birtokába veil, dicső katonáink ismét vissza- mindig Ypern és Riga elfoglalása körül foly-
erőfeszítésünk is egyik előfeltétele. A végső jfoglaltak. Űrnapján hajnali 3 óra 3 perckor nak * harcok.
siker és teljes dicsőség csak annak a nem-1 vonultak be észak felől a árosba a vitéz Annál рНср р̂грЗрМрЬЬрп kii7dpnpk a 
zetnek homlokát evezheti, amely gazdasági M órok dél felől pedig a mi 10. hadtestünk ,örökök „  „  h fét?zigeten az antan, el.
téren is megüli a mértéket. ; hős katonán Przemysl ostroma május 22-én |en Egen ,  héF,pn jg a B(öröknPk kedvezell

Ezt az áldozatkészséget, ezt az elszánt- ef  0 ‘ e ,,a*? v géz u el a j,adj8ZPrencse Növeli kitartásukat és si-
ságot nyilvánílolta a nemzet n háború ed-!®*.’ a.ml oroszo csa -_1 ?*?.? ,u .®”  kereikel a német tengeralattjáró hajók meg-
digi folyamán. Zúgolódás nélkül tűrte a gaz- e en s a ° r 18 Csa ez tí e&be • érkezése, melyek nagy pusztítást visznek vég-
dasági bajokat. Egymáson segítve igyekezett1 rzemys vissza og a sana^ ridgy er- ^ez gz jens ĝ hadiállományában s ezért
a hadrakeltek munkáját is teljesíteni. Fényes *o esi je en s ge van. rzerny? e og a sa nagy a rgmü!et az antant körében,
tanujeleit adta a jószívűségnek, a felebaráti és v,bbza a *,,in egyver ny, össze д 2 olasz harctéren nem történtek na
szeretet áldozatkész munkájának s az első nem aa0!? \ a .. . , er a var.^  esne / iem gyobb események. Jobbára előcsatározások 
hadikölcsön-nek példátlanul álló eredményé- 8Yeng*;s °J e ezm nŶ  vo • f  °^J folynak ott. Az olaszok már betörtek, de
vei ámulatba ejtette a világot. I visszafoglaltuk Prsemy.lt, bebizonyítottuk, csúfosan mpg . futamodlak> Különösen a

Épen most, kevés nappal az olasz áru- ^ д  külföld előtt is nagy szégyen érte а 1ая1иГ0Пе‘ Г°1КаТ ‘ í t ? 8Jk? n- ö*el ^U,y°] 
lás előtt fordult a kormány a második ha- dölyfös orosz hadvezetőséget, amikor Prze- , . , ' РГе& 11 J e emzi a z o a s
dikölcsönnel a nemzethez. Az eddigi ered-; myslt, melynek birtokbavételéi az oroszokra a ’ or a?^uin megsz a na ,
mény a nemzet önbizalmának, gazdasági ere- nézve döntő fontosságának hirdette, most a*° " al tubkén*bokron túl vannak, itt hagy- 
jének és áldozatkészségének újabb tanujele. elveszítette. csaP°t'PaP0Ír bogy bőrüket megmentsék.

De most az uj ellenségnek, az uj ve- Ép ezért a külföldre is nagy hatással tengeren is nagy veszteség érte az ola- 
szélynek láttára újabb és fokozottabb erő- lesz a vár bevétele. Mert a vár visszafogta- j*Z0 a . azza..' a J ? [u . 1 T °
kifejtés szüksége mutatkozik Ezért a kor- lásának nagy stratégiai jelentősége van, és 8en u en РГР* ' a f *
mány meghosszabbította a hadi kölcsön ere- pedig abban hogy az oroszok a Sanra, mint ina* or^e rorn 0 íu a en e ur .
detileg tervezett aláírási határidejét a hol- védelmi vonalra, többé nem támaszkodhat- „  .  „ , ,
--------: ____________________________ :-------------------*_________________________________________ k ü l ö n f é l é k .
6 a létrát elrántotta alóluk és az egész társaságot Térdenállva könyörgött a hadnagynak, hogy
elfogatta. j adja át ruháját, kardját és hadd haladhasson a # • • • . h o z  z

Erre a szerepre vállalkozom én is. —  Tessék sereg élén ütközetre. E m /é k sz e l -e  rózsá m  eg y  ta v a sz i napra ?
megfordulni. Addig kérte, oly szívrehatóan. mig kívánságát l io g y  együtt sétáltunk kart- a karba tartva

Mire a hadnagy megfordult, egy öreg ember teljesítette és át nem adta a kívánt dolgokat. A  zöld  lom bok k özö tt szólt a fülem üle,

, ,, .. A ruhába kétszer belefért volna, de azért A  s z o m s z é d  fa -ágán turbékolt a gerle.
hadnagy gondo о ó esett. felvette és a rózsafüzóres karddal büszkén ment ^  , . . .  .. . .

Most vigyétek őrizet alá, holnap majd gon- ó i «síin b s  ah°Bi lepdestü nk , elfogultan csendben,
dolkodom rajta. 1 ‘ S ziv ü n k  találkozott m eleg érzelem ben.

Tisztelgés és a kis gnom eltűnt az őrrel 1 ^  kürtös rohamra fújt es a század eszeve- X e m  szülöttünk sem m it, csa k  összeb oru ltu n k
együtt. szett Ollózással rohant az ellenség felé. ÉS eg y  forró csókba n  összefo rrott a jkunk.

* I Mister Brown előttük a karddal. * *

Sötét éjszaka volt, a teljes holdfogyatkozás: ^ g ^ l T p ^ s k ^  в 'Л П г  ' “и?**’ *

J3Z° Az*orosz lövészirokban már aludtak a légé- ! bonvi f  eldobT^nai íá ^ á h M la b ÍT t^ n vtó t* ^  telkem et -  a 'sors m ily m ostoh a  -
nyék, mikor a szemközti, elég közelfekvő lövész- S h a k e n  megcsökoHa’8az eléje ^  ^
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letett osztrák állampolgárok összeíratnak
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Ezek a népfölkelésre kötelezettek kötelesek 
a f. é. junius 18-tól julius 3-ig terjedő idő
közben szemlére jelentkezni, ahol alkalma
zásukhoz képest osztályozzák őket. Az idé
zés behívási paranccsal történik s aki ezt 
junius 25-ig nem kapta meg, az tartozik a 
lakóhely szerint illetékes bemutató szemle- 
bizottságnál valamelyik szemlenapon parancs 
nélkül is jelentkezni. A bevonulás idejéről 
külön hirdetményt bocsátanak ki.

—  Hangok orosz fogságból. Terkács 
Mihály, a Csáktornyái Takarékpénztár szol
gája, aki Przemyslben volt, életjelt adott 
magáról. S z im b ir s z k b ő l ,  írja, hogy 
orosz fogságban van s teljesen egészséges 
és jól érzi magát. Terkácsról hozzátartozói 
már teljesen lemondtak, mert december óta 
semmiféle értesítést nem kaptak felőle.

—  A fölmentési kérelmek. Még mindég 
érkeznek be a hatóságokhoz a katonai szol
gálat alól való felmentési kérelmek olyanok 
részéről, akik a gazdaságukban nélkülözhe
tetleneknek tartják magukat. A kormány ja
nuárban bocsátotta ki rendeletét ez érdem
ben és a hatósági felterjesztéseket pár hetes 
zárós határidőhöz kötötte. Akkor 80.000 kér
vényt terjesztettek fel s ebből összesen há
romezer ember nyert fölmentést. Az elutasí
tottak újra folyamodtak, sokan már három
szor megismételték a kérvényezést, de köny-1 
nyen érthetőleg eredménytelenül. Mert ha 
minden kérvényezőt felmentenének, akkori 
a gazdaság nem nélkülözné ugyan a gazdát, 
a család a családfentartót, de a haza el- í 
veszne, pedig a haza mindenek előtt és 
mindenek fölött áll, s a haza sorsa fölött | 
az intézkedik, aki az államhatalmat gyako-1 
rolja. Ebbe senkinek sincs beleszólása és e 
fölött a háború idején senki se gyakorolhat 
kritikát. A kérvényeket természetesen most 
is elfogadják a hatóságok és föl is terjesz
tik, mert a kérvények bélyegeiből az állam
nak jövödelme gyarapszik; fölmentésekről 
azonban csak kivételesen lehet szó!

—  A 18 éves népfölkelők összeírása. 
Felhivatnak mindazon népíölkelésre kötele
zettek, kik az 1897. évben születtek és ez 
idő szerint Csáktornyán tartózkodnak, hogy 
junius hó 6-án (vasárnap) délelőtt 8— 11 
óráig és 7-én (hétfőn) egész nap, a hivata
los órák alatt a községháza 2. számú köz
gyűlési termében összeírásuk végett, a tör
vényes következmények terhe mellett jelent
kezzenek

—  Értesítő. A perlaki áll. elemi isko- j 
Iában sok bajjal járt a tavalyi tanévben a 
tanítás. Csak 4 tanteremben tanítottak — 
összevontan, a többi 6 termében kórházat 
rendeztek be sebesült katonák részére. Be
iratkozott összesen 635 tanuló, kik közül 
azonban rendetlen iskolalátogatás miatt 110 
tanuló nem osztályoztalott. Az iskolában a 
tanítás a katonák közt fellépett epidémiák 
miatt két Ízben szünetelt, mig végül is hó
lyagos himlőjárvány miatt az iskolát április 
15-én bezárták A vizsgálatok májue 29 én 
tartattak meg, miután a tanításokat május 
14-én ismét megkezdték. A testületben is 
több helyettesítés történt. A tanítótestület 
Tóth Sándor igazgatása alatt 10 tanerőből 
s két hitoktatóból állott. — Az állami gaz
dasági népiskolába összesen 117 fiú és 110 
leány járt. — A három kisdedovodában 260 
gyermek nyert oktatást. Három óvónő gon
dozta őket. Az iskolának 1553 négyszögöl 
területű faiskolája van.

—  Pályázat tanítói állásokra. A hiva
talos lap közli a szeptember 1-től betölten

dő áll. elemi népiskolai tanítói állásokat. 
Ezek az állások Zalavármegye területén a 
következők: Csáktornya, tanító, róm. kath: 
Drávaszentiván tanító, róm. kath ; Jánosfalva 
tanító, róm. kath.; Muraszentkereszt tanító, 
róm. kath.; Vashegy tanítónő, róm. kath. 
Ezeknek a tanítóknak horvátul is kell tud- 
niok. Ezenkivül Zalalövőn is betöltenek egy 
tanítói állást. —  Ezekre az állásokra csak 
olyan magyar honos okleveles elemi nép
iskolai tanító folyamodhatik, aki az általá
nos feltételek mellett az állásonként jelzett 
különös feltételeknek is megfelel. A kérvényt 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz
terhez címezve junius 16-ig kell benyújtani.

—  Az internátusok ingyenes helyei. Az 
érdekelt szülőknek ezennel tudomására ho
zom, hogy a Csáktornyái áll. polgári fiú- és 
leányiskolával kapcsolatos internátusok in
gyenes helyeinek elnyeréséért a Nagyméltó- 
ságu m. kir. vallás- és közoktatásügyi Mi
niszter úrhoz kell folyamodni, még azon 
növendékeknek is, akik a jelen tanévben 
ingyenes helyre voltak felvéve. A Miniszter 
úrhoz címzett kérvényt, iskolai, szegénységi 
és egészséges állapotukat igazoló orvosi bi
zonyítványokkal felszerelve, f. évi junius 
15-ig alulírotthoz kell benyújtani. Mindkét 
internátusnak fizetéses helyeire pedig f. évi 
julius hó 9-ig nyújtandók be a kérvények. 
Pataky Kálmán polg. isk. igazgató.

—  Háborús tiz- és huszfilléresek. Mint
hogy a forgalomban levő tiz- és huszfillére
sek mennyisége elégtelen, a kormány tiz-, 
esetleg huszfilléres érmeknek uj ötvözetből 
leendő előállítását és forgalombahozatalál 
határozta el. Ezeket az érméket csak az el
kerülhetetlen szükség mérvéig hozzák forga
lomba. Amennyiben a szükséglet meg fogja 
kívánni, a tiz- és huszfilléres érméket maxi
málisan húszmillió korona erejéig fogják 
forgalomba hozni. Ezeknek az érméknek 
nagysága és súlya a nikkelérmékével telje 
sen azonos lesz s ezektől csak színükre és 
hátlapjuk veretésére nézve fognak külön
bözni.

—  Üditőállomásra adakoztak: Fridrich 
Emilia 16 К, Mayer Hermánné. Sleinberger 
Ferencné, Bohnecz Józsefné, Simon István 
10— 10 K, Nauta Nándor. Sölte.s 2— 2 K, 
Hirschsohn Henrikné és Hüli Cecilia 6 bot 
és >/4 kg. thea. Köszönettel Szalmay V. K. 
E. elnök.

—  Állandó mozi. A Rákóczi-Utcai ál
landó mozi mai műsora (2 előadás): Ápri
lis kisasszony (vígját. 3 felv.); Hadi híradó 
(akt. felvételek a harctérről); Kedélyes nagy
bácsi (vígját. 3 felv.). Az előadások d. u. 
57* és este 87a órakor kezdődnek.

—  Barakk kórház. A hadvezetőség Csák
tornyán, az u n. Zvernyákon barakk kórhá
zat tervez. Erre a célra a szükséges telket 
már meg is vette. Az építésre az árlejtést 
még nem írták ki, de a tervek már készen 
vannak, amelyek szerint a barakk kórházat 
létesíteni szándékoznak.

—  Egyéves önkéntesek a háborúban.

kettő, a tábori és hegyi tüzércsapalnál, úgy
szintén a táviró és vasúti ezredhez, valamint 
az egészségügyi csapatokhoz való belépés 
nem engedtetik meg, mig a vártüzérséghez, 
a szekerész csapatokhoz, az utász- és hidász 
csapatokhoz felvételek száma zászlóaljként, 
illetve hadosztályonként 2— 4 re állapíttatott 
meg. A lovassághoz csak oly egyéves ön. 
kéntesek vehetők fel, akik megfelelően fel
szerelt hátasló beszerzésére kötelezik magukat.

—  Az elesett hősök exhumálása. A 
hadügyminisztérium közzétette azokat a tud
nivalókat, amelyek a csatatéren elesett vagy 
tábori kórházakban elhunyt hős katonáink 
holttestének exhumálására vonatkoznak. Az 
elhunyt hős hozzátartozóinak, tartózkodási 
helyük illetékes katonai parancsnoksághoz 
kell benyújtani az exhumálás iránti kérel
met. Az exhumálás ragályos betegségnél csak 
egy évvel a halál után történhet. Legaján
latosabb az elesett hősök holttesteinek haza- 
hozatását a háború utánra halasztani. A há
ború befejezése után a vasút ötven százalé
kos árengedménnyel fogja szállítani az ele
sett hősök exhumált holttesteit.

—  Uj kótkoronás bankjegyek. Az Oszt
rák-Magyar Bank uj kétkoronás papírpénzt 
fog kibocsátani. A múlt év augusztusában 
kibocsátott kétkoronás bankjegyeket ugyanis 
ismételten hamisították, mivel az utánzásuk 
nagyobb teknikai nehézségek nélkül lehetsé
ges volt. Hogy a jövőben ennek elejét ve
gyék, be fogják vonni az augusztusban ki
bocsátott kétkoronás bankjegyeket és helyet
tük uj, művészi kivitelű, nehezebben utánoz
ható bankjegyeket fog az Osztrák-Magyar 
Bank forgalomba hozni.

—  Az 1897 es egyéves önkéntessége 
é8 Önként belépése. A honvédelmi miniszter 
az 1897-ben született egyéneknek egyéves 
önkéntességét, valamint önként belépését a 
honvédséghez, mint a Külügy-Hadügy írja, 
úgy korlátozta, hogy a népfelkelési bemutató 
szemlén való megjelenése előtt a gyalogság
hoz pótzászlóaljanként húsz egyéves önkén
tesnek (jelöltnek) adható felvételi engedély. 
A rendes három évi (két évi) tényleges szol
gálati kötelezettséggel jelentkező egyének kö
zül huszonnyolc kaphat önként belépésre 
engedélyt. A lovassághoz az egyéves önkén
tességi kérvények a felvételi engedély meg
adása végett a honvédkiegészítők által a mi
niszterhez terjesztetnek fel.

—  Felemelték az elesett tisztek özve
gyeinek és árváinak járulékait. A háború 
alatt az ellenség előtt elesett vagy az ellen
ség előtt szenvedeti sebesülés vagy hadifá- 
radalmak következtében egy éven belül el
halt tisztek árváinak nevelési járulékát és 
az özvegyi nyugdíjat a honvédelmi minisz
ter ötven százalékkal felemelte.

Szerkesztői üzenet.
Gyarm ati J. K o t o r .  Köszönjük érdekes feljegy

zéseit. Jövő számunk hozza.
H. S. Perlak. Közöljük.

A hadügyminisztérium sajtóosztálya értesí
tést telt közzé azokra a védkötelesekre nézve, 
akik 1878— 1890-ben születtek és akik há
rom éves szolgálatra vagy a háború tarta 
mára önként be akarnak lépni a közös had
seregbe és azokra, akik 1892— 94-ben szü
lettek és önkéntesi szolgálatra jogosultak. 
A gyalogságnál, a vadászoknál korlátozás 
nincsen, a lovasságnál az első kategóriából 
senki sem vehető fel, a másodikból is csak

Nyilvános köszönet.

Családfőnk elhalálozása alkalmából 
hozzánk juttatott részvét minden jeléért 
hálás köezönetünket nyilvánítjuk. 

Csáktornya, 1915 junius 1.
Prusatz család.
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Sre poáiljke, kaj se tiőe zadr- 
ia ja  novinah, se imája pos- 

lati na ime urednika, vu 
Csáktornya

Izdateljetvo:
knjiZara S t r a u s z S a n d o ra
kam se predplate i obznane na horvatekom I magjarskom jeziku izlazeöi druitveni, znanstveni i povuöljlvi list za púk

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

Na celo l e t o .............8 kor.
Na pol l e t a .............4 kor.
Na éetvert leta . . .  2 kor.

Obznane se polef pogodbe I fai 
ra&una]u.

Zadobili smu nazat Przemysla!
Stryj.—BombardirajuV eneziju.—300 liiljada robov,
251 stuk, 576 masinpuskih i t. d. smu majusa meseca 
zadobili. — II. Vilmos. — Pekel. — Talijani beziju.

KaH stojimo na tojnom poljn?
(M. J.) Od kada smo mi i nádi sa- 

vezniki joS jednoga Cetrtoga neprijatelja do- 
bili, do onda, se sve tak kaZe, как da bi 
nam gospodin Bog naSe sablje boije zaoSt- 
ril. Ar 4-ga majuSa, g*ia su talijani svoju 
foliSnu narav i svoje pravo lice pokazali, su 
naSi i nemSki vojniki pretrgli lanec rusko- 
ga Serega i od onoga dneva mu zrokuju 
etrahovite vudarce, pák ga tiraju i liraju, 
dók ga ne iztiraju iz Galicije.

Broji, jako veliki broji kaZeju, kaj su 
naSe i nemSke Cete vu mesecu majuSu z 
avojom hrabrostjom dostigle.

Gda smo poCetka majuSa prviC javili 
vu naSim novinam, da je rus vu Karpatih 
i vu Galiciji 25 jezer polovljenih vojnikov, 
16 Stukov i 35 maSin-puSkah izgubil. onda 
smo takaj javili, da se sve tak kaZe, da bú
dé se ov broj povekSaval. Istinu smo imeli. 
ar se je broj polovljenih rusov od 4 ga ma 
juSa do konca majuSa tak povekSal, da rus- 
ki zgubióek iznosi vu prebrojenih brojih 
263 jezer vojnikov. Ako зато  joS tuliko ra- 
Cunamo mrtvih, kője je sam rus pokopal i 
oranjenih, kője je ruski Sereg sobum odne- 
sel, onda zgubiCek rusov je vu mesecu ma- 
juáu viSe как 500 jezer, tojest pol milijun 
vojnikov.

Vu lem mesecu odzeli smo od rusov 
251 Stukov i 576 maSin-puSkah i jako vno- 
go jezer drugog, svakojaCkog oruZja i к 
tomu pripadajuCe municije, tojest patroné, 
kuglje i t. d.

S lem je rus vnogo slabeSi postai i к 
tomu i onu malu kuraZu je izgubil, koju 
je joS imel. NaSi i savezniCki vojniki pod- 
jednom tiraju pred sobom ruse tak, da su 
se vezda vre naSe i nemSke vojske okolo 
PSemisl zvanog festunga se nalazajuCe va
rasé prevzele, i to : Jaroslana, Moscisku, 
Sambor, Javorov i druga mé3ta. PSemiSI fes- 
tung je vre obkoljen s naSimi Cetami, kojih 
jeden dél vre bombardira Sáncé toga fes
tunga s naSimi velikimi Stuki imozari, dru- 
gi dél pák se vojuje dalje s neprijateljem, 
da ga izlira iz glavnog varasa Galicije, Lem- 
berga. Hús je vre pobral svoje vrédnosti i 
s kancellarijami i s Cinovniki svojimi se je 
poCel dalje odseüti iz Lemberga.

Vezda nas vre nebude mogel preobla- 
dati makar su i talijani na nas doSli, ar 
hvalja budi PreviSnjemu, niti jednoga voj- 
nika netrebamo odzeti iz ruskog bojnog pol- 
ja, ar imamo joS mi i nemei i za talijane 
dosta vojnikov, tuliko, da se jih níkaj ne- 
bojimo.

Vu proSlu nedelju, tojest 30 ga majuSa 
bila je vu naSem glavnom varaSu Buda
pesti jedna izvanredno velika i lépa sveCa- 
nőst. Ov den su pred vnogo stotinah letah 
naSli desnu ruku Svetoga Stefana kralja. 
Za spornen ovoga dneva na Cast ruke Sve
toga Prvoga Králja naSega i za srecno nad- 
vladanje naSih neprijateljah, je veliku pro- 
Seciju naredil herceg-primaS Magjarskog or- 
saga.

Vu Budapesti nigdar nije bila takva 
velika cirkvena sveCanost. Vu proSeciji pri- 
sutni su bili : Njegovoga VeliCanstva kralja 
nameslnik nadherceg JoZef Ferenc, nadalje 
herceg-primaS kardinal, vnogo biSkupov i 
drugih cirkvenih velikaSov, ministri, orsaCki 
ablegati, grófi, baroni, visoko stojeCi orsaCki. 
varmegjinski i varaSki cinovniki, generali i 
drugi oficiri, vnogo vojniCtva, nekoliko sto 
opaticah, íratrov, klerikuSov i t. d.

Púk vere katoliCanske je vu neizmerno 
velikim broju nazoCen bil vu proSeciji pod 
vodslvom svojih plebanuSov. Samo vu Bu
dapesti je viSe, как 15 plebanijah, iz bliZ- 
nje okolice je takaj iz tuliko plebanijah pu- 
Canstvo doSlo, tak da je na proSeciji do 
140 jezer katoliCki duSah Boga molilo i po- 
pévalo. Oni, koji nisu mogli mesto dobiti 
vu proSeciji, su po vulicah stali vu redu. 
Takvih bilo je ober 160 jezer. Так svega 
skupa na ovoj sveCanosti je vise как 300 
jezer krSCenskih duSah molilo za sreCu na
Sih vojnikov i za prevladanje naSih nepri- 
jateljov.

NajznameniteSe je bilo to, da su des
nu ruku Svetoga Őtefana kralja, koja se 
vu budimskoj kraljevskoj palaCi Cuva, na 
proSeciji nesli vu jednoj s gjemanti i zla- 
tom nakinCenoj ladici honvédi, koji зи vre 
vu vezdaSnjem boju odlikovani bili. Nekoli
ko sto cirkvene zastave su nosili sobum 
vérniki i vise soldaCke bandc su igrale cirk
vene arije na proSeciji. Kral j je iz BeCa tri 
lépe i drage koCije poslal, med ovih vu jed

noj su ruku Svetoga Őtc-íana kralja iz bu- 
dimske kraljeveke palaCe vu jednu peStans- 
ku cirkvu nesli. od kud je proSecija poCela 
iti, a vu drug h dvéh koCijah su stra2ani 
svéte ruke se \ozili.

Jeden dél proSecije je vu cirkvi Sve
toga Stefana posta! sa svétom rukom. Tu 
je herceg-primaS meSu slu2il, a székes-fehér- 
várski biSkup prodeknval. Drugi dél je pri 
orsaCkoj hiZi postal. Ovdi je szornbathelyski 
biSkup vu iednim za kapelicu napravlienirn 
Satoru meSu sluiil i jeden opat prodekuval

ProSeciju su poCeli ob 8 vuri i zvrSili 
po poldan ob 1 vuri. Vu turuu svih cirkvah, 
kojih ima vu BudimpeSti vise как 30, su 
sa svimi zvoni zvonili, dok je proSecija tra- 
jala, a debeli glas naivekSega zvona, koj je 
vu turnu cirkve Sv. Stefana, Cul se je tak 
dugó, dok svetu ruku kralja Őteíana opet 
na svoje mesto vu kraljevskoj palaCi nisu 
deli. Ov zvon, kojega vu Budapesti za sta- 
roga Gyurija zoveju, ar mu je ime György, 
takov glas ima, da ga je Cuti moCi, ako 
svimi velikimi, srédnjimi i malimi budapeS- 
tanskimi cirkvenimi zvoni na jenput zvoniju 
Stari Gjura svojim glasom nadvlada sveskup, 
kojiv zvonov je ober 150 vu Budapesti. To- 
liko sc nigdar nije zvonilo s ovim zvonom, 
как vezda na Cast ruke Svétoga Stefana, 
ar Cez leto за то  na boZiC, vuzem, trojake 
i joS na dvé, tri velike svétke je Cuti glas 
toga zvona.

Mi, koji smo nazoCni bili na ovoj ve- 
tikoj i lépoj cirkvenoj sveCanosti, videli smo 
ne samo neizmerno veliku paradu, nego 
vidli smo onu poboZnost, a kojom je та - 
gjarski i к drugimi narodnosti spadajuCi ve- 
likaS, gospon, puk, stari, mladi, bogati i si- 
romak svoje sree zdignul prama desnoj ru- 
ki Svetoga Steiana, da nam pokaze 
put к preobladanju naSih neprijateljah. Onoga 
naroda, pri kojem svojega prvoga svétoga 
kralja i njegvu nam oslalu desnu ruku tak 
Castiju i diciju, nemre BoZja pomoC zaostati. 
1 zato, budimo sigurni. как je sveti Stefan 
svojega orsaga do vezda obdrZal, tak bude 
i na dalje molit Boga za njega i obranil od 
rusov. srbov, talijanov i od drugih nepri- 
jateljov.

DuZnost naSa je joS, da javimo naSim 
Citateljem, kaj tátiján dela s nami, pak kaj



mi S njim. Do vezda joS nisu bile velike 
bitke 3 njim. Toliko smo zeznali, da su naöi 
vojniki jeden céli njihov regiment vuniötili, 
koj je prek grantee doSel, pák da je jeden 
drugi regiment, koj je na tirolski granici se 
podufa! na nas vdrti. gda su naSi vojniki 
poóeli s Stuki na nje strelati, pobegli su. 
Talijan rád beái. NaSi replani (zrakoplovi) su 
opet svoje bombe puSCali na Veneciju i njim 
vnogo kvara zrokuvali. A drugaC pák su vu 
Talijanskoj veliki nemiri, ar púk neCe vu 
tábor iti. Vnogi vojniki su vu Svajcarsku 
zemlju pobegli, ar neCeju puSku vu ruke 
prijeti.

Vu jednim regimentu su morali svakoga 
desetoga postrelati, ar se je regiment proti 
taboru izdigel. Lépa je to vojska! S njimi 
nebumo vnogoga posla imeli.

NemSki Seregi vu Francuzkoj nedaju 
odzeti predobijene francuzke varmagjije, Niti 
pák Belgiuma, túróin pák pri Dardanellah 
s uspehom brani svoje morje. S jednom 
reCjom, svigdi dobro stojimo i s mirnom 
duSom moreju naSi vojniki poóeti növi mesec 
juniuS. Daj Gospodin Bog, da bu ov mesec 
takaj tak sreCen za nas, как je majuá b il!

Csáktornya, 1915. júniusa 6 ga.

II. Vilinoá—kakti soldat.
Vilmos cesar pri jednim spomeniku 

1900-ga leta ovak je govoril : »Ako jedno 
céloga svéta vaáno veliko misei hoCemo 
vtemeliti, к tomu néje dosta samo pero, neg 
treba je к tomu i dosta oruája.« Óva mi
sei pák je nemSko vladanje nad svétom, 
zvrho kője je сезаг tak dugó pazil na mir 
i zvrho kője je pogaabil oruáje lanjsko leto 
augustuSa meseca s nami skup, kad su drugi 
vladari pretrgli on put, koj je к miru vodil.

S toga vidimo zakaj zoveju NemSkoga 
orsaga, za soldaCki orsag. ali i to vidimo, 
da cesar ravno tak poStuie pero, как i oru£- 
je. Ako к tomu. joS i to dodenemo, da vu 
NemSkoj zemlji pero znanost zlamenuje, 
onda vidimo tz Cesa stoji NemSki orsag : 
znanost i vojska.

Znanost s célom moójom podpira preS 
timano nemSki cesar, vojsku pak sam vo- 
di II. Vilmos je naj predi —  sóidat. To 
denes jako dobro znamu, jerbo od dana. 
do dana vidimo. Da je i vu mirnim vre- 
menu izversten sóidat bil, od toga naj go- 
voriju ovi par redov :

Kak je na trónus stupil, s jakom ru- 
kum i s célom moCjom brinil se, da se 
vojska Cisto drugaC preobrne, как je predi 
bila. Dva cilje je predstavil predse : pervié 
da prostim soldatom slehkoti teáko sluábu. 
drugoé da se oficiri drugaC sponaSaju. Naj- 
predi je odredil, da soldati poSteneSu koStu 
i vekSo poreiju dobiju, drugoé je odredil, 
da oStre i preveó stroge kaStige zatereju, 
velike i dugó trajuCe marSe iz soldaéke knji- 
ge sbrisal je, nazadnje pak je zapovedal, 
da sludmi CloveCanski baratujeju, to nam s 
vedoCi za onoga vremena vun dana zapo 
ved, koja je ovak glasila : >Vu vojniClvi s 
vakim Clovekom poSteno i praviCno treba 
baratuvati, jerbo samu tak more iz svakoga 
poSteni soldat biti i samu tak bude svaki 
svoje oficire s radostjom poStuval »Razmi 
se, da zatem laki od prve vure svaki soldat 
zahvalen je bil svojemo najvekSemu zapo- 
vedniku, za kojega je svako minuto svaki 
pripraven bil krv preljati. Oficirom odredil 
je, da nesmeju potroSlivi biti i svakojaéke 
komedije delati, napomoC je b l i siromaS- 
keSemo puku. da more decu si za oficire

SÉolati. Od kraja óva zapoved néje se do- 
padala oficirom. Ali to néje dugó trajalo. 
Za kratko vréme svaki oficir previdel je, da 
cesar pravo ima.

1890 ga leta ovu odredbu je dal vun 
skojom zahtéva, da oficiri nesmeju izvan- 
redno troSiti: »Zuhtévam od zapovednikov, 
neg svigdi i svakiput paziju, da oficiri ne- 
budo da gud gostuvanje imeli.«

Kratka je bila zapoved, ali stém bole 
je pazil cesar da ju svaki obderái. Jedenput 
se pripetilo, da hulanerski oficiri pozvali su 
cesara na jedno zabavu, na koji su oficiri 
drago francuzko vino i finoga francuzkoga 
Sampanjera pili. Taki tarn na zabavi opo- 
minul je cesar oficire, da néje potrébno 
francuzkoga Sampanjera piti, da je dosta 
dobroga i faleSega nemSkoga je. Po vreme- 
nu opet se je pripetilo, da su oficiri pozvali 
cesara na zabavu i opet su francuzkoga 
Sampanjera pili, ali da cesar to ne spazi, 
zeli su dőli írancuzke cedule i némáké su 
na mesto prikelili. Cesar je to nekak 
pozredil i odmah je ezredeSa vu penziju 
del, druge oficire pak je sve spremenil.

II. Vilmos i vu mirnim vremenu je 
pazil na to, da skim menjSom paradom 
more med oficiri biti. Hodil je vu soldaéku 
kasinu, s njimi je veCerjal i tarn je pazil 
Steri je kakve miseli. Ako je nekakva sol- 
daéka sveCanost, cesar je svigdi nazoCen, 
ako samu как malo vremena ima. Kad su 
velike muStre, sam spregledne, kakvo koStu 
ima soldaCija, spopitava soldale как su za- 
dovolni i ali némaju kakvo tuábu. Vu naj- 
vekSi vruCini, po deádju i vu vihru célé 
vure je vuni med soldaCijum i s njimi s 
kúp terpi. Pazi, da se soldaCija vu marSu 
jako ne zmuCi i da dosta poéinka dobi.

Jeden zariemiti dogodjaj se je pripetil 
na jedni soldaéki zabavi 1897 leta juniuSa 
meseca. Za zabavi nazoCen je bil jeden 
francuzki lejtinant. Cesar se je rad s njim 
spominal i jedenput mu ovak vé li:

»Vidite, ja sem rád med svojemi ofici
ri, spominam se s njimi, veCerjam med nji
mi i ja tak mislim, da je tak dobro. Vi 
takodjer lépő vojsku imate, vide! sem ju 
kad sem vu Francuzkim hodil. PeSióki su 
jako dobri, barem niti moji su né najhujäi 
Kanonéri su bolSi zavezda vasi, как moji, 
barem mislim, da vas i vu ovim poloáaju 
dostignem. (No Liége, Namur, Antwerpen 
festungi dosta svedoCiju, da je i pretekel 
francuze. Öve festunge je Vilmos veó sdav- 
nja prevzel) Kojeniki su moji bolSi, как 
vaSi, to рак vi morate prepoznati.«

Kaj je Vilmos francuzkomu lejtinantu 
Stel dokazati, to je denes veC célomu svétu 
dokazal, najmre pak francuzom.
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Pekel.
Rusi beáiju iz Zapadne-Galicije na ishod 

bez takvoga reda, kakov pobeg je joS né 
bil vu ovim strahovitnim boju. To je takvo 
znamenje, kakvo se joS vu ovim boju né 
pripetilo, zlamenuje pak ov dogodjaj nam i 
naSemu savezniku diku i slavnost, neprija- 
telju pak veliko balost i tugu. Sam pekel 
se je odpral pred onim ruskim Seregom, 
koj je za jedno kratko vréme obstral Za- 
padno Galiciju, Kárpáté i jeden mali íalaCek 
zemlje Magjarskoga orsaga. Bog oslobodi 
videti svakoga takvoga pekla, vu kakov je 
sad ruski Sereg opal.

Svaka vojska onda terpi naj viSe, kad 
pobegnuti mora. JoS i onda je to velika

nevolja, ako pomalem, vu naj iepSim redo 
se nazat vleCe, jerbo to je puno zloCeöe, 
neg napré iti. Jedne Cete za ostaneju, druge 
se zméSaju, nekoje na putu postaneju i po- 
leg toga one kője za njimi idejű, célé dane 
moraju Cekati, doklam se put odpre. Stro- 
Sek zaostane i negda vise danov moraju 
Cekati, doklam nekakov áivis za njimi doj- 
de, jerbo na hiljada i hiljada kolah nemo- 
re tak hitro za Seregom iti, как peSiéki ili 
kojeniki moreju. Neprijatelj pak je navadno 
svigdi za petami po bégjenemu Seregu i ne- 
damu niti jedno minuto se mu poóivati, 
jerbo cilj mu je, da ga skim bolje zméSa. 
Da je to velika muka svakomu vojniku, to 
smu dosta Culi od naSih soldatov, koji su 
lani na jesen od Lemberga se morali nazat 
poteCti.

Ali kaj sad rusi délaju, to je né sko- 
rom za premisliti. Bez svakoga reda, tak 
rekuö bez glave beáiju pred naSom solda- 
Cijom. Ljudstvo vu takvim poloáaju, joä i 
vekSe Saráé oficiri, sgubiju pravi razum i 
Strahoviten strah muci svakoga. Cete bez 
reda, bez svakoga piama beáiju, svaki tam, 
kam vidi ili kam naj hitreSe more vujti.

Strahovitna zmedarija 'nastane. PeSióki, 
kojeniki, kanonéri, na hiljada kolah vu naj- 
veksi zmeSariji se víja sim, tam. Ako samu 
sad jedna kola ili jeden kanon se prehiti, 
tak se sve zasune, da negda viSe vur ne- 
moreju puta odprti. Plezérce, koji vu ovim 
poloáaju doli opadneju, niSCi je ne odnese, 
neg bez duSe prék njih gaziju i voziju. Od 
toga рак niti réó nemore biti, da bi za be- 
gunci stroSek i municija, dakle Irén vu re
do mogel iti. Kuhnje za ostaneju, Bog zna 
gde su, ili pak su veó zdavnja neprijalelju 
vu ruke doSle i poleg toga siromaSko ljudst
vo vnogiput viSe danov glada terpi. Poöi- 
vati néje se moCi, jerbo neprijatelj je za pe
tami, koj nepozabi, da beguncom néje smeti 
dopustiti, da si malo odehneju.

Kakov strah i nevolja more tam biti, 
da vu tak zméSani Coport iz visine doleti 
Stukova kuglja, granata ili Srapnel. Jeden, 
jeden zapovednik, koj je né sgubil glavu, 
próba svoje Cete skup pobrati i nastavije 
vu kakvo dobro poziciju, da zastavi nepri- 
jatelja, ali kaj mu hasni, ako se drugi kcoj 
zméSaju i nepustiju ga niti napré, niti pak 
nazat Stém hujSe je to, ako se to med 
bregi ili pak vu kakvi moCvari pripeti. Nep
rijatelj s mirum Spekuléra, da skim vekSe 
Cete obkoli, da se zesvim skupa moraju 
predati. Begunci pak su tomu svekSinoma 
radi, jerbo tak predi dojdeju do poóinka i 
do nekakve hrane. Kanonéri ostaviju Stuke, 
kuóiSi kola, municija, stroSek, "marha sve 
ostane neprijatelju vu rukah, jerbo niti po- 
misliti néje moói, da bi to sve moCi bilo 
obraniti. Kuliko terpi siromaSko ljudstvo vu 
takvim poloáaju, to si je jako lehko moói 
premisliti. Za istinu, da niti vu peklu néje 
hujSe.

To su naSi vitézi napravili s rusima 
i joS denes je preganjaju, da céloga rusko- 
ga Serega do kraja vuniSliju.

__________________________________broj. 23.

Przemysl.
JuniuSa drugoga jeden lépi dán doSel 

je glas iz Galicije, da je Przemysla tri fes- 
tungov oslobodiio se nepriateija i da ovi tri 
íestungi su bajerskim soldalom vu ruke 
doSli, koji su ruse dalko prék varasa preti- 
rali. Moremo se joS zmisliti na áalosten 
március 22 ga dana, kad su naSi vitézi i



branitelji Przemysl festunga pred gladom 
kapitulérati morali i nam tak dragoga fes
tunga rusoro prék dali i oni dalko vu su- 
íanstvo oditi. Zalosten dan je to bil nam, 
barem su nádi junaki spoStenjom se predali 
i njihovu viteZtvn je i sam nepriatelj pre- 
póznál i vu ovu ime ostavil je oficirom 
sablje, da je slobodno i po ruski zemlji no- 
siju. NaSe soldaéko zapovedniétvo véé onda 
je javilo, da nője to nikaj vaínoga na boj- 
nőm polju, ako smu jednoga sgubili, jerbo 
etrabovitna borba med Kárpáti se bude pre- 
bitila. Так je i bilo i stoga opet moremo 
videti, da naSe soldaéko zapovedniétvo je 
dobro raCunalo i dober piám je imalo.

Denes, kad je Premysla tri íestungov 
opet nam vu rukah i kad smu tam dvajsti- 
osem strahovitno velikih Stukov zadobili, 
éisto s drugim okom moramu gledati Prze- 
mysta, jerbo to je lesa célé Galicije. Sami 
nepriatelji su skriéali, da ova bitka, kojuje 
glad dokonéal, vu célim boju je najvredneSa 
bila. Pariske vulice za onu vréme puné su 
bile svakojaékami slikami i fotográfiáim od 
Przemysl festunga, neprijateljske novine pák 
su dán na dán pisale. da vezda za Prze- 
mvslom odmab Krakova dojde. Mislili su 
neprijatelji, da Krakova samu jeden koraéaj 
je dalko od naSega glasovitnoga festunga, 
kojega su né bili moguéni s oruZjem pre- 
obladati, neg samu sgladom su ga mogli 
strapiti.

Malo su se naSi neprijatelji podraéunali, 
jerbo za Przemyslom néje Krakova doSla, 
neg Kárpáti, Gorlice i nazat Przemysl. On 
Przemysl, za kojega su tak mislili, da za- 
navék njihov ostane, prém kad ga je sam 
ruski car pohodil.

Mi né smu Przemysla s gladom stra- 
pili, neg zadobili su ga viteíki bajerski s 
oruzjem vu rukah. Ovu viteztvo je strgalo 
iz ruskih rukah tri festunpe i dvajsti osem 
imehkih Stukov. Niti deset danov je to sve 
skupa né trajalo.

Budo se joS velike Cude pripetile vu 
bliZnjim vremenu né samu vu Galiciji, neg 
i dőli na talijanski granici, da budo i Lali ja
ni vidli, da néje moéi bez kaStge nas ban
tu v a ti. Kad njim lépi varaSi jedna ruSevina 
bude, da se talijanski Spitali napuniju sple- 
zérci, da na hiljada i hiljada rmlljunov kva- 
ra budo imeli, onda stopram budo talijani 
znali, da né njim je bilo vrédno nas tak 
peski izdati i vu zadnji minuli к neprija- 
telju skoéiti. Höffer general javil je juniuSa 
prvoga : Od San vode na ishod, da veliki 
Copori rusov na céli linifi se je na naSe 
Serege navolilo. Najbolje su pri Lubacovki 
vdirali i ovdi su Steli naSu liniju preseéti. 
Ruse na céli liniji s velikim sgubiékom smu 
pretirali. Rusi su opet bez svakoga reda 
pobegli.

Med tern toga bajerski Seregi sa juriSa- 
njom su zadobili pred Przemyslom tri fes* 
tunge, jezero Cetiristo rusov su polovili i 
dvajsti osem Stukov odzeli.

Od Dnyeszter vode na jug Lisingen ge- 
nerala Sereg doSel je vu ruske pozicije. Ru
se su sbili i Stryja su zadobili. Neprijatelj 
bez duSke beéi. Ovdi su vlovili 53 oficire 
9000 soldaCije, zadobili su osem Stukov i 
petnajst maSinpuSkih

Od Przemysla na sever veiiki Seregi 
su se skup sklopili i vebka bitka traja Rusi 
se veC i na ovim meslu nazat tleéeju proti 
Dnyeszter vodi i néje moguCe da bi mogli 
ovdi паЗе Serege zastaviti.

Как iz öve prijave vidimo, opet tak
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stojimu na bojnom polju, da rusi svigdi 
moraju retirérati i ravno je rusom nikaj né 
napomoé talijan, koj je za hrbtom doSel nanas, 
как stekli pes. Rusi za kratko vréme osta- 
vili budo célo Galiciju, jerbo nemoreju za- 
braniti.

Husi su vuáli iz Przemysla.

Sih varaSov bande su igrale po vulicah. Vu 
Berlinu, Beéu, BudimpeStu i po vekőih va
raSov na hiljada i hiljada Ijudstva se je po 
vulicah vijalo.

Velika dika je to naSim i saveznih Se
regom. Céla Europa, najmre pák naSi ne
prijatelji prepoznaju sami, da ruski Seregi 
su stém spotrti i vu zloéesti poloZaj doSli.

Do zadnje vure néje bilo moéi znati, 
ali rusi do zadnje kaple krvi budo branili 
festunga, ili pák odpustiju ga naSi vojski. 
Poleg toga su mislili naSi, da rusi se bra
nili budeju, jerbo s velikom moéjom su se 
pri Jaroslau i Sienava okolici na valili na 
Mackenzenjov Sereg. Ovu rusko krilo je bra- 
nilo one ruse, prék kojih su bajerske éete 
vdrle pri Dunkovici. To je svedoéilo i to, 
jerbo su rusi strahovitno objaöili one tvr- 
dovine, kője su naSi poruSili, kad su fes-, 
tunga prék dali. К tomu pák su sve Stukií 
obstrli. Taki od poöetka velike i zmehkej 
Stuke su vozili vu Przemysl po oni Zeljez- 
nici, koju su med Lublinom i Rozvadoví 
hitro napravili. Zadnje dane su sve Zidove! 
iz varasa pretirali i vnogo municije su vo-J 
zili vu Festung po lemberg— grodeki Zeljeznici. j

Rusi onda su se poéeli piaSiti, kad je| 
óva Zeljeznica vu nevaren poloZaj doSla. O d! 
Husakov i Masciska strani su se naSi pre- 
bliZavali к ovi vaZni Zeljeznici. Zatem pák 
po radymnoi zadobleni bitki Mackenzenjov | 
Sereg vu kojem je naS 6. bojni sbor voju- 
val od sevra je pod ogenj zel ovu Zeljez- 
nicu. Vu ovim vremenu véé su znali da 
njihov truden sereg nebude mogel pri Ja
roslau zastaviti naSe Cete. Vu takov poloZaj 
su doSli, da moreju joS nekoji dán braniti 
Przemysla, ali onda sve sgubiju: ljudstvo, 
Stuke, municiju. Samu joS nekoji dán, pák 
bi je tak bili obkolili. da nebi bili mogli 
vujti, ali zato joS su né skazali, da bi Steli \ 
festunga ostaviti.

Na to je doSla bajerska Sturma i za 
dva dana su rusi pet tvrdovine sgubili i s 
tém je od sevra odprti put bil vu Przemysl. 
Vu ovim vremenu naS Sereg je tak stal 
okolo rusov, как jedna potkova i od öve 
potkove dva kraji nevarni su se jeden к 
drugomu prebliZavali i stém bi rusi sve pute 
i Zeljeznice bili sgubili, kője proti Lembergu 
pelaju. Med tern toga véé su se glasili naSi 
trideset i pol centimeterni Stuki, koji su öve. 
pute i zeljeznice pod ogenj zeli od San i 
Visnie vode.

DoSla je odluéna minuta i rusi morali 
su jednoga puta si zebrati, ali ostaneju vu 
festungu, ali pák vun vdereju. Naj hujSega 
su si zebrali, predi su se dali dobro sbiti, i 
samo onda su skoéili iz festunga.

Proti izhodu beZiju rusi. Od dvé strani 
je naSi Stuki strélaju i sprevadjaju. Nam je 
veselo to, jerbo na jeden vudarac oslobodili 
su se naSi Seregi, drugoé pák preSparali smo 
one nezmerne krvi, koju bi potroSili bili,! 
doklam bi ovoga strahovitno velikoga tes- 
tunga dokraja bili nadoladali, tretjiput pák 
stém se je naS serdineSnji front éisto zjed- 
naéil.

Kuliko rusov smu polovili i kuliko sva- 
kojackoga blaga smu zadobili, to prve vure: 
néje moéi znati. Samo tuliko se éuje, da 
strahovitno velikoga sgubiéka su rusi imali 
i da strahovitnu vnogo svakojaékoga blaga 
smo zaplienili.

Veliko veselje je nastalo po céli Austria- i 
Magjarski i po NemSki. Sve varaSe su od-l 
veselja sa zastavann okinéili i po sveju vek-

— O r s a c k u  s p r a v is c e .  Vu par
lamenti! véé sdavnja néje bila tak zamenita 
sednica как proSli éetrtek. Krasen govor je 
drZal grot Tisza István minister president, 
vu kojem je na glas dal célomu svéto. как 
peski nas je izdal Taljanski orsag. Parlament 
je pun bil naroda, koj kad je Tisza zakljuéil 
svoj govor, vise minut je Sakami pokal. Za
tem je opet grof Apponyi gori slal i on je 
prosit ministerprezidenta, da naj dalje po 
onim putu vodi orsaga, как mu pragmatika- 
sankcija кайе. Po krasnim govoru pak se 
je to pripetilo, da je Tisza gori skoéil i sam 
je naj prvi poéel Sakami pokati i Apponyija 
slaviti. komu su svi ablegati gratulérali. 
Takve sednice od 1848-ga leta néje bilo vu 
magjarskim parlamentu.

Sad su preéitali jedno proklamaciju, 
vu koji poziva ministerium joS jedenput 
svakoga, da koj je joS domovini né nikaj 
dal, da naj se zmisli sad, kad je domovina 
vu pogibelji, kad je talijan odzaja se zahru- 
mil nanas. как stekli pes. Niéji penezi ne- 
budo sgubleni, orsag svojom célom vréd- 
nostjom dober stoji za to. NaSi medjimur- 
éani na hiljada i hiljada korun su podpi- 
sali i gotove pcneze na dober interes dali 
orsagu, ali joS se puno takvih najde, koji 
imaju gotove peneze i teSéiju je doma vu 
ladici. Ove je treba opomenuti, da naj se 
nikaj ne plaSiju, jerbo penezi né da bi zgub- 
leni bili, neg dober interes budo nosili. Mi-
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nisterium je dopustil, da i od 26-ga ma- 
juda jód du2e je moCi orsaCke akcije kupiti.

— Как se je poőel boj s taljanom ?
Jeden Cinovnik 24-ga je dodel nazat dimo 
vu Trieszt. On je joö vjutro na görz gradid- 
kai granici hodil i on je ovak povédal, как 
se je boj zapoCel: — VCera, tojest 23-ga na 
veCer, как su nam talijani bója poruéili, na 
granici sve moste smu vu zrak spustili. 
PuSka je niti od jedne strani né puknula. 
Vnoéiobdvema vuraj jeden talijanski aerop- 
lan je doSel do Görza, ali odmah se je nazat 
obrnul.

Vjutro ob sedmi vuri opet je doSel jeden 
talijanski aeroplan i ober Monfalcone je zle- 
taval. Strapa je viáeput sterlila na zrakoplivca 
' tak se vidi, da su ga trofili, jerbo aeroplan 
se je prehitil i doli je zletel i stém je znik- 
nul nam pred oCima.

Popriliki za jedno vuru pri Strassoldo 
obCini talijanske húsáré smu spazsli. NaSi su 
je poéekali i kad su blizu doSli, strahoviten 
ogenj su spustili nanje. ViSe mrlvih i ple- 
zéranih je ostalo na lice mesta, drugi pák, 
как su samu mogli, odleteli su nazat Za 
pol vure ogiasili su se nádi Stuki i viSe 
bombih su spustili prek na talijanski kraj 
Nekoje talijanske obcine véé opoldan su vu 
plamnu bile. To je iz Trieszta dobro bilo 
videti Vu Etsch dolini nekoje talijanske tvrdo- 
vine su naSi Stuki pod ogenj zeli. Talijanski 
átuki su tiho ostali. Na talijanski zemlji su 
naái nekoje moste vu zrak spustili. Na Granici 
stanujeCi su vu odsnutraánji orsag pobegli.

Как se stoga vidi, talijani za kratko 
vréme budo znali, kakov rned je boj.

— I z bojnog polja nam Vran- 
csics Ferenc Cugsührer medjimurski sin iz 
Bottoruje piSe sledeCi list, kojega smo vezda 
vu ruke dobili: Aprila meseca 28 ga dana, 
vjutro rano gda se stanem, Cujem veliko 
Semranje od bakov. A kaj je to bilo? Nikaj 
drugo, как avizéranje, da bilde ob poldne 
prestalo slrélanje na par vur. Ja sem ravno 
onda bil od Svarmlinije, koja je bila na 
brégu na tristo korakov dőli v rezervi svo- 
jim cigom, koji su ravno okoli logora sna- 
2iKi i svakojaCko smetje skupa pobirali. Spazi 
jeden magjarski baka, pák mi ovak javi: 
»Cukszfürer urnák alázatosan jelentem, va
lami történik ott fent.« Ja se obrnem gori 
i vidim. kaj be2iju gori jeden bolje, как 
drugs. Onda i ja nstavim ondi svojega cuga, 
pák idem glet gori vu prvu dvarmliniju. A 
kaj sam tam videl? Videl sem, da su vu 
nádim frontu deCki svi gori bili na dekungi, 
a rusi pák isto tak na drugim kraju od nas 
na dvésto korakov. Ali kaj su delali, to je 
Cudo! Jedni su v eitere igrali, drugi su ple- 
sali. tretji su ruke gori zdigali i sviskup áu 
se jako veselili. —  I rusi su isto tak delali. 
í ji mislili. da bu zanavék mir. Najedenput 
se samo zdigne jeden od nas Ceterdeset 
osmoga regimenta deCko, to je bil megjimurec. 
negozaime mu neznam. Na jednu leskovu 
palicu si je svezal béloga rubca i s tem se 
je odpravil prama rusom i dva drugi S njim, 
a tri rusi su pák isii prama njim. Kad su 
na tri korake doáli, jedni prama drugim, po 
soldaCkim su salotérali, a onda su si pák 
v ruke segnuli i par réCi su se § njimi 
spominali, a zatem su si opet salutérali i 
ruke su si dali jedni drugim i tak su se 
nazaj povrnuli. Как su oni nutri doSli, za 
tem nam je bilo zapovédano v dekung iti 
i za par minut su se opet jedni na druge 
hapili strélati. Wráncsics Ferenc

— Stryj. Savezne Cete ulazile su vu
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Stryj. Do vezda emu samu tuliko znali od 
ovoga varasa, da je vu Galiciji i da do 
dvajsti biljada stanovnika ima. Denes veC 
puno viáe znamu. Stryj je kljuC onomu putu, 
koj iz magjarskoga vodi vu Lemberg. Kad 
su rusi )ani na jesen zadobili Lemberga, 
najpredi su vu Strij ulazili, da si ovoga puta 
oseguriju. Okolo varaSa su svakojaéke tvr- 
dovine napravili, jerbo koj od varasa na 
sever prék Dnyeszter vode dojde, on lehko 
zadobi Lemberga. Zato je tak va2na pozi- 
cija Stryj varaá, kojega je sad Lisinger ge
neral prevzel.

— Pét milljun ljudstva je sgubil 
antant. Politik zvane novine zraéunale su, 
da naSi neprijatelji do vezda su pet milljun

' ljudstva sgubili. Od ovih pet milljunov na 
ruse tri milljuni spadneju. Od toga je jeden 

I milljun zarobljenikov.
— Taljani su taki pervic pobegli. 

j Как su taljani boja zapoCeli taki perviC vu 
! prvi bitki su sramotno pobegli. Na granici 
su samu menjSe bitke bile i kad je jeden 
taljanski regiment pri Lavaroni se rezvil i 
Stel je naSe izvanredno dobre pozicije zav- 
zeti, taki odpoCetka je veliki sgubiCek imel 
i nato koji su joS mogli, hitro su se obr- 
nuii i Spotno su pobegli.

Bulgarske novine piSeju, da taljanom 
к var je bilo se Astria Magjarskom se vu 
boj pustiti, jerbo makar i nezmerno krvi 
preléjeju od monarchije nikaj nebudo mogli 
zeti. Austria-Magjarska i NemSka veC je zdav- 
nja bila pripravna na to i sgotovim celugom 
su Cekali taljane, kojim céli svét zaméri, da 
su tak izdali monarchia

— Opet su bombarderali Vene- 
ziju. Veneziju naSi zrakoplivci opet su ma- 
juSa 31-ga bombardérali. Barem su iz va
rasa strahovitno strélali iz Stukov i maSin- 
puékah. itak su nádi zrakoplivci rr.oguCni 
bili vise bombih hititi na varas. Nekoje 
bombe su na arzenál opale i tam slrahovi- 
ten kvar su zrokuvale. Cetiri palace su do 
íundomenta pogorele. Bombe su devetmjst 
stanovnikov zaklale i osem leSko oranile.

Taljani su veC predi vekSe vrédnosti 
blagu iz varasa vu odsnutraSnji orsag spra- 
vili, kaj pák su né vtegnuli vun zvoziti, to 
su po pivnicah posknli.

Vru Veneziji su nádi zrakoplivci i naSe 
ladje véé dovezda vise milljunov kvara nap- 
ravile.

—  Um iranje. Csáktornya varasa je
den atari I vnogo vréden poglavar je stis- 
nul oCi zanavéke. Prusátz Alajos CakoveCki 
kerCmar i kollár je preminul majuSa me
seca 27 ga vu 73 om letu. Prusatz AlajoS 
né samu kakti me«|erski Clovek je vehkoga 
poStenja bil vréu u, neg zaslu2il si je on i 
stém, kakti varaSki poglavar. On je vodil 
varaSa puno lét, od 1882-ga leta, do 1895* 
ga, kakti varaSki birov. Vu ovim vremenu, 
kad je on varaSa, kakti prvi poglavar slu- 
Sil, varaS se je skorom iz niCesa tak po- 
digel, kakov je denes. Vuu svega toga, ve- 

j liko Cast i diku si je zaslu2il okolo Cako- 
veCkih Skolah On je preskrbel varaSu re- 
galiu, bez njega morebiti varaS nigdar nebi 
bil dobil tak lépe kasarne, как ima, njemu 
more varaS zahvalili, da su vuiice zjedna- 
Cene i da vuiice trotoare imaju, da po ve
liki vruCini vuiice se polévaju i da je tak- 
va CistoCa po varaSu, kakve néje sveposud 
videti i najti. Pobrinil se je on, da varaS 
ponoéi krasen elektridni poavet ima i da na 
kolodvor jeden lépi jednaki peSiCki put vodi. 
NegdaSnje dervene Sloproge, koji su как

atari kotei vun sgledali, Sloprog vu kojem res* 
tepsti je dal i dal je zazidati jeden modern* 
je denea najlepSa Ciatoöa. Svrho avih ovih 
stvarih varad ae nebude spozabil nigdar is 
Prusatz Alajosa, kakti varaSkoga birova. 
Zadnjo vréme varaSki zaatupnik je bil, vu 
Muraközi Takarékpénztaru рак Clan direk- 
cije. 29-ga majuSa pred poldan ob deaeti 
vuri au ga pokopali. Na lépim i velikim а 
prevodu céli varaS, takodjer vnogo iz око- 
lice su nazoéni bili. Tuguje za njega dovica, 
Pecsornik Ottóné Cer i sin, koj je sad na boj- 
nom polju kapitan. Naj pocivá vu mini Bo2jem!

— Pri Przemyslu opet smu dva 
festunge zadobili. Hotter general juniuSa
2-ga ovu prijavu je poslal: Husi su opet a 
velikom moCjom vdirali od San vode na 
ishod, ali to je sve veC zamudjeno bilo i 
poleg toga savezni Seregi opet su je na céli 
liniji sbili i preobladali.

Od Przemysla na severni liniji opet 
smu dva festunge zadobiliisve pozicije der2imo.

Od Duyeeztera na poldan lépő napre- 
dujemo. Med Stryj i Drohobicu atojeée ne- 
prijateljske pozicije smu Sturmum zadobili. 
Velike ruske Cete kője su vu ju2ni Galiciji 
pri Solotvini poCele proti naSim pozicijam 
Sturmati,svelikimsgubiCkomsu morale pobeCti.

MajuSa meseca naSi su polovili 863 
ruskih oficirov, 268 hiljada 869 rusov, odzeli 
su 251 lehki Stuk, 58 2mehki Stukov, 576 
maSinpuSkih i 189 municionskolah. Ktomu 
spada joS svakojaCke oruzje i nezmerno 
municije i stroSka. Samu vu jedni karpatski 
bitki doSlo nam je vu ruke 8500 svakojaC- 
kih kanonskih kugljih, pet i pol milljun 
patronov, 32 hiljada ruskih puSkih i dvajs- 
tipet hiljada sablih i bajonettah

Vu serdinaSnji Galiciji bitka svelikom 
silóm traja dalje na céli liniji. Pri Nadvorni 
veliki ruski Seregi su se navalili na Macken- 
senov Sereg, ali svelikim sgubiCkom nazat 
su se morali poteCti.

NemSki Seregi pod vodjom Lisingena 
ulazili su vu Stryj kojega su rusi dobro 
branili i na svaki naCin su ga Steli zader2ati. 
VCera né samu da su spraznili varaSa, neg dal- 
ко proti Dnyeszter vodi su se nazat potegli. 
Stryjom puno vrédne 2eljeznice smu zadobili.

MajuSa 29 ga su doSli naSi trideset i 
pol centimeterni Stuki pod Przemysl. Stra
hovitno su i ovdi, как i pre svakim drugim 
festungo delali ovi Stuki. Dva dana su 
sder2ali rusi strahoviten ogenj. JuniuSa 1 ga 
vnoCi su festungi i druge trdovine tak bile 
prestrélane, da su bajerski regimenti mogli 
na Sturmu iti. Bajeri su vu ruske dekunge 
vdrli i pretirali su ruse i stém su na ovi 
liniji stojeCi festungi prepali. Sad veC sboka 
moraju neprijateljske festunge, tvrdovine i 
dekunge strélati i moremu reCti, da stém je 
céli testűng, céli Przemysl opet nam vu 
ruke doSel.

— Premestili su 48-ga regimenta.
Vu Nagykanizsa Ie2eöega 48-ga regimenta 
svrho sluibe premestili su vu Ceski Pilsen. 
ZapovedniCtvo regimenta i na du2e vu Nagy- 
kanizsi ostane, ali regruti, koji su veC nuter 
rukovali i koji joS budo, one veC vu Pisenu 
budo zveÉbali. NaSoga glasovitnoga regimenta 
su jako lépő gori prijeli vu Pilsenu. Na ко- 
lodvoru je banda Cekala naSe bake i vdilen 
po vulicah samo magjarske marSe je igrala. 
Na Cast naSemu regimentu, hi2e su zasta- 
vami nakinCili, med kojemi je i puno ma- 
gjarskih zastavih bilo. Pilsen je jako lépi 
varad i mi mislimo, da nádi baki vu tudjem 
mestu dobro se budo Cutili.
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Nyomatott Fischel Fülöp, (Strausz Sáudor) könyvovoindájábau Csáktornyán.

Csáktornya, 1915. junius 6 »MURAKÖZ« 23. szám.
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