
A kínszenvedés napjai.
Elérkeztünk ahhoz a csendes, szent 

időszakhoz, melyet a keresztények Krisztus 
kínszenvedése idejének neveznek. A legna
gyobb csodatevő prfóéta szenvedései és ha
lála rezdülnek meg lelkűnkben.

Egészen kiváltságos személyiséget lá
tunk, Isten küldöttjét, aki hivatva volt a 
megváltás és kiengesztelés nagy müvét vég
rehajtani. És csodás cselekedetei szenvedé
seken át a kereszthez vezették. Zordon há
borús napjainkban lángbaborult óriási kar
dot látunk, közepén a kereszt jelvényével. 
S ez nem költői felfogás ihletett esztétikai 
jelképzése, hanem a kínszenvedés megható 
valósága. És pedig abban az erős vallási 
értelemben, hogy napjaink minden keservét 
és csapását, minden közvetett és közvetlen 
háborús szenvedést oly keresztnek tekintünk, 
mely végül a golgotái kereszt fényébe vegyül 
és abban megdicsőül.

A kereszt vallásáról beszélünk és ke
reszténységünket azért mégsem érezzük kí
nosnak vagy nyomasztónak. A keresztet nem 
tartjuk tehernek, ellenkezőleg erős vigasz
talónknak. Végtelen áldás tenger áradt az 
egész világra Golgotáról és az emberi lelkek 
milliói épültek a megváltás ama tényén, 
hogy Jézus Krisztus mindnyájunkért kínke
serves kereszthalált szenvedett.

Az Üdvözítő keresztjének látta a sebe
sült és haldokló katonák ezreinek nyújtott 
belső erőt, lelki enyhülést. Megrázó és lé
lekemelő jelenetek hosszú sora tanúskodik 
erről És mennyi gyászolónak ad a gyász

jelentéseken ékeskedő kereszt igazán vigasz
taló emlékeztetést a keresztrefeszitettre, aki
nek haldoklása maradandó hivószavává vált 
az emberiségnek. És nem holt formulák és 
dogmák, amikor a kereszt mindig újból val
lási és pedig egészen határozott bibliai — 
evangéliumi bölcseségét hirdeti. A valóságos 
hangja, mely nagy, csodálatos reménysége
ket fakaszt.

Passzió ideje háború alatt! A kereszt 
bitének ebben a komor, viszontagságos idő
ben is ki kell fejteni és beigazolni életere
jét, hogy a kínszenvedés napjaiban is meg
őrizzük a Mindenhatóba vetett rendületlen 
hitünket.

A szabadság éltető ereje.
Nemzeti lételünk, szabadságunk érintet

lenségéért küzdenek most vitézeink.
Nem először ragad a magyar szabad

ságáért fegyvert, hogy a jó és rossz közötti 
örökös harcban megvédje jogait.

Mert a jó és a rossz kezdettől fogva 
vegyesen éri a halandói a földön.

Az ipart, tudományt é9 művészetet fény 
üzés, kevélység és rabszolgaság veszi körül. 
Az ártatlanságot az erkölcstelenség, a hitet 
a vakbuzgóság, a politikát háború kiséri.

Élet és halál, szerencse és balsors ural
kodnak felváltva a világon.

Itt örömtől zsibongott az emberiség, 
amott a kétségbeesés átka tört elő fájdalmas 
kebléből.

Szeretet és gyülölség harcol egymás el
len folytonosan és a győzelem dalai közé

az elesettek, az elbukottak fájdalomkiáltás&i
vegyülnek.

Öröm és bánat kering a földtekével 
Öröktől fogva szünetlenül.

Eközött az örökös forrongás között az 
emberi szorgalom felolvasztotta az érceket 
és megmunkálta azokat. Megköszörülte a 
gyémántokat, behatolt a föld méhébe, hajó
kat menesztett a tengerek és folyamok há
tára.

És az emberek elvítorláztak a föld e- 
gyik részéről a másikra. A forró éghajlat 
terményeit átvitték a földsarkok jeges tájé
kaira, a föld nemzetei közelebb jöttek egy
máshoz és elvegyültek az emberek egymás 
között, mint a folyamok a tengerben.

Az ember lelke befurakodott a tudomá
nyok mélyébe, kikutatta a természet titkait, 
az igazságot hirdette társainak és bizonysá
gát adta annak, hogy isteni szikra lobog
keblében.

Az égür végetlen világaival, a tenger 
és a Pld belseje ezernyi csodáival ismere
tesek lettek elölte. Rendbeszedte, osztályozta, 
megszámlálta a végtelen természet lényeit 
és a tudomány világa győzött a sötétségen; 
még a villámot is megfogta az ember és 
kijelölte útját, melyen lerobogjon sírjába, 
ura lett a levegőnek és folytatja hódító út
ját még a tenger mélyében is.

Ámde amit az emberek rabságukba 
törtek, nem mindig a szeretet szolgálatába 
állították. A nagyokosán szerzett vasból fegy
vert készítettek és a testvér meggyilkolta 
testvérét annál a határkőnél, melyet birto-

Zoltán és Saci.
Irta: K o r m á n y  E n d re .

Az orosz betörések a Dunántúl legelhagya- 
tottabb, legcsendesebb faluit is felverték. — Jöt
tek a katonák és hónapokra telepedtek le. — A 
katonáknak sehogy sem tetszett ez az élet s mind 
igyekeztek maguknak megfelelő szórakozást ke- 
resni, amennyire lehetett. Sok minden hiányzott 
mégis. — a család, társaság és főleg a nő. — 
A tisztek udvaroltak a falusi asszonyoknak, az 
önkéntesek a pap-, postás- és tanítólányoknak, 
de ez nem volt nagyon érdekes, mert nagyon ko
molyan vették. — A bakák ? Egyik-másik jól járt 
egy-egy lánnyal vagy hadimenyecskével, de a leg
többen ridegen elutasították őket — keseregvén a 
harctéren küzdő férj, vagy vőlegény sorsa felett.

Szóval unalmas volt majdnem mindenkinek 
és mindenképpen; de elmúlott és csak egy-egy 
idill — megkapó történet ragadta meg a csendes
megfigyelőt.

Barátom nagy csavargó és szoknyahős. 
Mindketten 40 felé járunk, de 6 örök ifjú marad 
s mintha legalább is 15—16 év korkülömbség 
lenne köztünk. — Nagyon ritkán találkoztunk; az 
•többi években meg egyáltalában nem.

A hirtelen hadbavonuláskor mi öregek igen 
különösen éreztük magunkat. Zoltán mulatságos
a k  tartotta s elkezdett kalandok után futkosni. 
Az asszonyokat meghódította — a lányok fejét 
elosavarta, végeredményben pedig mindenütt szí
vesen és kedvesen fogadták.

Bennünket bántott az irigység. Hiába legyin
tettünk lemondóan: »Ali családapák vagyunk.« — 
Lehet valaki jó családapa akkor is, ha más sze
relmek után jár — főleg ha távol van a család
jától, — Mi is örültünk volna hasonló fogadtatás
nak, de nem értettük a módját.

Hat hónapig voltunk a mi felvidéki váro
sunkban, amikor megkaptuk a parancsot a köl
tözködésre. Zoltánt már akkor annyira ismerték, 
hogy őt magát egy csinos kis hölgykaraván kí
sérte az állomásra. Micsoda bucsuzás! Mennyi vi
rág! »írjon, írjon« — kiáltások, kendőlobogtatás. 
— »Viszontlátásra« stb. stb. — Zoltán úgy nézett 
ki, mintha kissé meghatotta volna ez a jelenet.

— No öreg, mit fogsz csinálni Mucsán? — 
Úgy hallom, hogy ott tisztességes embert látni 
sem fogunk, nőt még kevésbé. — Utóbb a mi 
társaságunkra leszel utalva.

— Eh ne beszélj, lesznek ott is szép piros
arcú, gömbölyű falusi lányok. Még érdekes is lesz 
nekem.

— És ezeket a hölgyeket, kik oly irigylésre- 
méltóan kedvesek hozzád, csak úgy elfelejted?

Zoltán mosolygott. — Nem felejtem el őket, 
hisz olyan édesek, bájosak voltak hozzúm; de hát 
»Gombház, ha leszakad, lesz más«

így gondolkodott az én Zoltán barátom, de 
neki van igaza. Mindenkinek igy kellene élni
tudni.------------ . . ..

Megérkezvén Mucsára, bizony mindnyájan 
fintorgattuk az orrunkat. Mind azt mondtuk 
százezor inkább a harctérre. Ott legalább van 
értelme és célja a szenvedésnek és lemondásnak

Az első napokban a szomszédos falvakban, tanyá
kon jártunk — élelem után kutatni. — Kezdett 
kissé érdekes és mulatságos lenni a dolog. — El
meséltük egymásnak kalandjainkat, impresszióin
kat — kiszínezve fantáziánk közreműködésével.

A garnizonunk természetesen nem volt ele
gáns. Hárman laktunk egy-egy kis parasztszobá
ban és a véletlen úgy hozta, hogy Zoltánnal let
tem lakótárs és örültem, hogy majd én is tanulok 
valamit a fiútól.

Ostoba voltam, rajtam már a tanítás sem 
fogott. Ehelyett élveztem és megfigyeltem Zoltán
cselekedeteit.

Az én Zoltán barátom nap-nap után elment 
egyik szomszédos faluba. Mindig talált ott venni- 
valót. Ha úgy nem — szabad idejében lovagolt 
át. — Feltűnő volt s kérdeztem is, hogy nincs-e 
valami hölgyike a játékban ? !  Zoltán mosolygott 
— nála sok mindenre csak egy mosoly volta 
felelet. — Közben másfelé is udvarolt, levelezett stb.

A csavargások közben meghűlt az ifjú úgy, 
hogy ágyban is maradt. Heccelődtünk a kórházon, 
a betegápoláson — persze, mert nem volt komoly 
a baj. Zoltánnak csak a vereskeresztes hölgyiké- 
ken járt az esze — azokat leste-várta, róluk be
szélt lázálmaiban. Szegény fiút már magam is 
kezdtem sajnálni és eltűnődtem a nők szívtelen
ségén. — Miért is nem jönnek el legalább meg
látogatni, mikor tudják, hogy beteg. — Jöhettek 
volna, kikhez eljárogatott Zoltán. — Igaz, hogy 
egy kicsit kényes volt a helyzet, a lakás miatt; 
de ez a legkevesebb. * *
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K Ü L Ö N F É L É K .kok megjelölésére nem tudtak békeségben 
felállítani.

A féktelen, megaabolázhatlan kapzsiság 
— hogy megalapíthassa uralmát a földön — 
a visszavonás, az egyenetlenség magvait 
szórta el és azok megtermették szomorú 
gyümölcseiket. Európa népei harcban álla
nak egymással, elfojtva a felebaráti szerete- 
tét az emberek szivében.

Mennyi ártatlan vért ontott ki már ez 
a szellem; mennyi bajt, nyomort árasztott 
az emberiség között! Vájjon okult-e, vagy 
fog-e okulni ez idők szomorú emlékein az 
emberiség? Bántatlan fogja-e hagyni a szom
széd szom szédjának szabadságát, szabad fej
lődésre való jogát, — jogát arra , hogy a 
maga ura lehessen?

Hogy a magunk urai legyünk, ez, va
lamint az emberi méltóság alapja, úgy gond
jainknak, törekvéseinknek végcélja. Különö 
sen a magyarnak mintegy vérében vau, 
hogy — igát nem tűrhetvén — éleiét se 
vegye semmibe. Mihelyt emberi létezésének 
ezt az alapfeltételét kétségbe vonják és nem 
engedik, hogy magával szabad legyen.

Valóban szép tulajdonság ez, mely sok 
magasztos erényne* volt és lesz szülő oka. 
Mi egyéb szülte önállóságunkat, ha nem az, 
hogy őseink semmiféle gyámságot eltűrni 
nem akartak és készebbek voltak üldözte
tést szenvedui, a szeretett édes hazától tá
vol száműzve lenni, sőt, ha kellett, vérük
kel is áldozni, semhogy idegenek parancsai
nak hódoljanak. Maguk akartak intézkedni 
é 3  intézkedtek is mindenről, ami önkormány
zati jogunkhoz tartozik.

E jogot őseink évszázados küzdelmek
kel, vérük hullatásával szerezték és vérünk 
hullatásával védjük meg most. Mert szent 
ős elmutaszthattan kötelességünk az őseink
től öröklött drága javakat fentartani. A sza
badság éltető levegője nemzetünknek, ez lé
tének alapfeltétele.

Miként mi, úgy szövetségeseink is csak 
a szabadság védelmében folytatják a titán: 
harcot Mert csak szabadság alapíthatja meg 
az emberiség boldogságát és fogja azt ál
landóvá tenni a földön

Csáktornya, 1916. április 2. __________

Napfényes márciusi napon — ép Zoltán 
ágya szélén ültem és kártyáztunk — hciivédbaka- 
kadét áll meg lóháton a szobánk előtt. Furcsa 
volt e helyen ismeretlen embert látni. Gondolkod
tam is, hogy ki lehet, mi cél hozta erre a kis 
katonát?! Nem volt időm sok gondolkodásra, 
mert két perc múlva benn termett a mi földes 
szobánkban.

— Szervusz baj társ — kiáltással Zoltán 
párnájára borult és elrejtette arcát. — Zavartan 
álltam meg egy sarokban — gyanúsak voltak a 
feszes katonaruhába bujtatott gömbölyű formák, 
a lányos mozdulatok. — Zoltán átfogta és csó
kolta hosszan- némán. A kis kadét igyekezett ki
rántani magát karjai közül és odarohant a fogas
hoz, magára rántott egy régidivatú hosszú tiszti- 
köppenyt és végig begombolta. (A köppeny boldog 
tulajdonosa én valék.) A kis kadét idegesen igazí
totta sapkáját, miközben egy aranyszöke hajfürt 
kicsúszott. — Zoltánra néztem, ki ép oly sovárgó 
szemekkel nézett, mint én.

A kis kadét bemutatkozott katonásan — 
kezet szorítottunk és a »Szervusz bajtársat« soha 
ilyen édesen nem hallottam még.

Kegyetlenül bánt el velem, egész egyszerűen 
kiutasított. — És én — kimentem!

Ez a svihák Zoltán egyedül volt vele és biz
tosan élvezte a forró csókjait.

Káprázatos jelenség volt a kadétkislány. Bá- 
josabb teremtést sohsem láttam. Félóra múlva 
lóra pattant és vágtatott végig a falun.

Aa én drágakia caaládomboa t
M ln d en b * t6  I s t e n ,
Нож я  Ad зжАП fohA ssom ,
E n g e d d  v is z o n t lá tn o m  
Аж é n  k i s  c s a lá d o m .
K ö n y e z v e ,  zokogva,
B ú c s ú z t a m  e l  tőlük ,
E g é s z s é g b e n  s e g í t s  
V issz a  ő  k öz é jük .

H a m a jd a n  eg yk o ron ,
I s m é t  v i s s z a t é r ek ,
E lm e s é l e m  nek tek ,
H o g y  m i t  é r  a z  é le t .
E g y e d ü l  m a g a m b a n  
N em  é r  n ek em  semmit,
C sak  v e l e t e k  együtt 
M in d ö rök k é  v é g i g !

—  Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 
XXXIU-ik évfolyam II-ik negyedébe lépett; 
ez alkalommal tisztelettel kérjük előfize
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, 
a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban 
vannak, azt mielőbb beküldeni szívesked
jenek, nehogy a lap szétküldésében fenn
akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal.

Előfizetési árak :
Egész é v r e ............................................К 10*—
Fél é v r e .............................................» 5 —
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— Házasság. Kotzig Iduka és Woda 

Adolf főhadnagy folyó évi március hó 25-én 
déli 1 2  órakor a rossani laktanya kápolná
jában Becsben tartották hadi esküvőjüket.

— Főispánunk betegsége. Mint részvét
tel értesülünk, vármegyénk szeretett főis
pánja, Balás Béla dr. komoly beteg. A nya
kán támadt valami daganat, mely miatt a 
budapesti Pajor-szanatorumban operációnak 
vetette magát alá főispán úr. A műtét kitü
nően sikerült s igy főispánunk most már 
minden veszélyen túl van. Most már buda
pesti lakásán gyógyítják.

—  Halálozás. Csáktornya egyik legöre
gebb polgára, Fischer Vilmos, halt meg már
cius 25-én 83 éves korában véredényelme-

Zoltán nem igen akart róla beszélni, mint 
lidércfényt emlegette az egész látogatást. Mint ké
sőbb megtudtam, egyik közeli tanyán volt tanítónő 
és a család legidősebb fia — mundérjába bújva — 
merte csak megtenni e veszedelmes utat.

Zoltán, miután meggyógyult, megint csak el- 
elcsavargott — nem tudom hová — merre; de 
azt hiszem, nem a kis tanítónőhöz, akit még egy
szer láttam, mielőtt a harctérre mentünk. — Ott 
volt bücsut venni Zoltántól.

A harctéri élményeink leírása kissé unalmas 
lenne e helyen s talán már nem is tudnék újat 
mondani. Nyolchavi küzdelem után valósággal 
örömmámorral töltött el bennünket annak a hire, 
hogy tovább megyünk. Persze ez egy kis hazai 
pihenőt jelentett. Megvadult horda lett egész csa
patunk. — A harctér nagyon megviselt bennünket 
is, kik épen, egészségesen maradtunk.

Pár napot tö.töltünk fővárosunkban. — Éle
tem legkeservesebb napjai ezek. — Feleségem 
annyira hűtlen lett hozzám, hogy hallani sem 
akart rólam. Én is napirendre tértem felette. — 
Ha visszakerülök még — vagyis életben maradok 
— szabad fiú leszek s úgy fogok élni, mint Zoltán.

A sors mégis csak furcsa és igazságtalan. 
Egyik embert sokan is körülrajongják, a másikról 
egy sem akar hallani.

Megint csak egy kis vidéki városkába kerül
tünk. Nem tudtuk, mennyi ideig maradunk ott — 
nem tudtuk, hová kerülünk megint — éltünk a 
bizonytalanságban.

i  Zoltán kis tanítónője került megint elő. Ez
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azesedésben. Fischer Vilmos ismert alakja 
volt Csáktornya közéletének tipikus egyéni, 
ségénél fogva. Valamikor levélhordó volt, 
öreg napjaiban pedig sorsjegyek közvetíti 
sével foglalkozott s mint ilyen a publikum
mal állandó érintkezésben volt. Március 27-én 
temették el. Nyugodjék békében!

—  Szakfelügyelfii látogatás. Littván 
Sándor iparoktatási szakfelügyelő f. hó 24-én 
Csáktornyán tartózkodott, mely alkalommal 
a Csáktornyái alsóíokű iparostanonciskolát 
látogatta meg. Szakfelügyelő felülvizsgálta a 
tanoncok évi rajzait és írásbeli munkálatait 
osztályonként s meghallgatta я II. és III. 
osztály feleleteit. Szakfelügyelő a látottak 

Iés tapasztaltak fölött elismerését fejezte ki.
—  Pályázat a főszolgabírói állásra. A 

Csáktornyán Szalmay József főszolgabíró el- 
huoytával megüresedett lőszolgabirói állásra 
az alispán pályázatot hirdet. A pályázat áp
rilis 8 -áu jár le. Az euuek beiöltétével eset
leg megüresedő állásokra szintén pályázatot 
hirdetnek.

—  Köszönetnyivánítás. Öllé Ferenc káp
lár úr 65 К 91 f t, a Csáktornyái katonai 
tartalékkórházban fekvő beteg katonák pedig 
10 50 K t adományoztak a helybeli Vörös 
Kereszt Fiók-Egyletének, melyért ez úton is 
hálás köszönetét nyilvánítja: Kayser Lajos 
elnök.

—  A város tanácsterméből. Csáktornya 
város képviselőtestülete március 2 í é n  köz
gyűlést tartott Xrislofics Károly városbiró 
elnöklete alatt. Dénes Béla közig, jegyző 
előterjesztésére a képviselőtestület Benedikt 
Ede közs. elöljáró elhunyta felett, a város 
érdekében 40 éven át tanúsított tevékeny
sége és önzetlen munkásságáért, fájdalmá
nak ad kifejezést s emlékét jegyzőkönyvileg 
megörökíti. Hirschmann Adolf eddigi bérszer
ződését nyilvános árverés mellőzésével to
vábbi 6  évre meghosszabbítja s a városhá
zában lévő divatárú üzlethelyiséget Gutmann 
Lipótnénak dívafárú üzlet berendezésére bérbe 
adja. — Pecsornik Hermanné budapesti la
kosnak Csáktornyái illetőségét megtagadja. 
Csáktornya város egészségügyi bizottságába 
a főszolgabiró által kijelölt dr. Viola Vilmos 
közs. orvos, Szenthe Ferenc közs. állatorvos,

a kislány komolyan szerelmes lehet — s nagyon 
sajnáltam, mert tudtam, hogy Zoltánban csalódni 
fog, mert 6 nem tud hű lenni soká senkihez sem. 
Külömben pedig szerettem volna beszélni Sacival 
— szerettem volna kicsit is tisztába jönni vele, 
hogy mégis minő érzelmek fűzik Zoltánhoz és mit 
vár tőle?

Egész véletlenül hozzájutottam s a kislány 
bizalmas lett hozzám.

Feldúlt lelkiállapotban találkoztam vele a 
szálló éttermében. Eleinte kissé bizalmatlanul né
zett rám — mert azt hitte, hogy Zoltán küldött 
hozzá. így tudtam meg egész véletlenül nagyon 
intim részleteket.

— Tudom, hogy Zoltán küldte, biztosan az
zal az üzenettel, hogy gondoljam meg a dolgot. 
Zoltán közönséges fráter — megmondhatja neki. — 
Egész gyanútlanul jöttem meglátogatni, mint sok 
küzdelmet végigharcolt hőst, s ő vissza akart élni 
ezzel. — Leveleztem vele — csupán csak szóra
kozásból s 6 félremagyarázta. — Beszélt szegény
ke magából kikelve.

— De bocsánatot kérek Sacika, ha egy ide
gen lány felkeres — helyesebben elutazik egy 
férfi után — nem is olyan elitélni való, ha meg
kockáztatja . . . .

— Maguk mind egyformák, minden gondo
latuk egyforma. Gyűlölöm, utálom most már a* 
egész fajtájukat. Soha sem fogok férjhez menni 
és sohsem kötök egyikkel sem jó barátságot. 
Nincs barátság, nincs szerelem, nincs semmi 
Hazugság az élet — nem érdemes élni.
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Pethő Jenő gyógyszerész, Rozman Róbert h. 
plébános, dr. Grünwald Illés főrabbi, Pataky 
Kálmán polg. és Pólyák Mátyás el. isk. igaz
gató, Dénes Bé a közig, és Kumert Sándor 
adóügyi jegyző mellé dr. Kovácsics Ferenc 
és dr. Wolf Béla orvosokat, Polesinszky Emil 
áll. isk. tanítót s Fejér Jenő és Petries Ignác 
képv. test. tagokat választja további 3  évre.

—  Szobafestés nem szünetel. Vidovics 
János helybeli szobafestő és mázoló mind
járt a mozgósítás elején vonult hadba. Üz
lete azóta szüneteit. A közönség érdekében 
tesszük közhírré, hogy a szobafestő felesége 
megfelelő és szakavatott személyzettel had 
bevonult férje üzletét tovább folytatja s eh
hez a közönség pártfogását kéri.

—  A háború. A háború a múlt héten 
újabb mozzanatokat nem vetett felszínre. 
Véres küzdelmek mindenfelé, melyek azon
ban döntésre nem vezettek. A legvéresebb 
harcok nyugaton, Verdun körül folynek. A 
németek szívósan harcolnak. Lassan halad
nak előre, mert amit elfoglalnak, azt azután 
megerősítéseikkel egyúttal visszafoglalhatat- 
lanná is teszik. így birtokukba vették Avo- 
court után Haucourtot, mely alkalommal 32 
tisztet és 879 foglyot ejtettek. Ezzel 4 km.- 
nyire jutottak ahhoz a vasúthoz, mely Ver 
dunt Párissal köti össze. Az ott keresztező 
utakat már nehéz tüzérségük ágyuzza. U- 
tána Malacourtnál is rohammal foglalták el 
az összes állásokat 1 2  ellenséges liszt tel és 
480 főnyi legénységgel. Eközben magát Ver- 
dunt is nehéz ágyúikkal teljesen rommá 
lőtték. Hasonlóképen Elzászban is támadtak 
a németek. Ebből kifolyólag heves ágynharc- 
cal kapcsolatosan Sundganban kisebb gya
logsági harcok fejlődlek ki, különösen Alt- 
kirchen vidékén. A német csapatoknak itt 
erős francia állásokat sikerült meglepő tá
madással elfoglalni és azokat a franciák el
lentámadása ellenére is megtartani és kiépí
teni. — Az északi harctéren az oroszok 
offenzivája idézett elő véres harcokat. Kuro- 
patkin, az uj orosz föhadvezér, Hindenbur- 
got akarja megtörni s azért emberanyagot 
és municiót nem kiméivé iszonyatos töme
geivel akarja megdönteni északon a néme
tek eddigi sikereit. Postavítól nyugatra hasz-

— Az első csalódás igy megviseli magát ? 
Mi lesz később ?

— Többször nem csalódom, ez volt az utolsó, 
de nem az első. — Egész egyedül álltam a világ
ban, tehát gondolhatja, hogy sok keserves csalódás 
ért már. — Megismertem a világot, az embereket 
a maguk valóságában, ridegségében — hideg ke
gyetlenségében. — Zoltán iránt érzett igaz tiszta 
szerelmem öntött lelket belém, akkor mikor ép a 
legközelebb álltam az öngyilkossághoz.

— De csak ffem gondol komolyan az ön- 
gyilkosságra? — Hát érdemes? Nézze hadd önt
sek most meg én lelket magába. Válófélben lévő 
ember vagyok — szintén elkeseredett — a fele
ségem kegyetlen lett hozzám. Legyünk jó barátok, 
amig vége nem lesz ennek a csúf öldöklésnek.

Cinikus mosoly jelent meg ajkán.
— Nagyon sajnálom magát barátom; de nem 

hiszek, nem tudok hinni senkinek sem. — Mon
dom, hazugság az élet. Megértem, hogy miért lett 
öngyilkos az egész familiám. Eddig ideggyengeség
nek, exaltáltságnak, gyávaságnak tudtam be, de 
roost látom, hogy minden Ősömnek igaza volt. Bo
csánatot kérek tőlük és megtérek hozzájuk.
Jísga pedig hagyjon fel minden kísérletezéssel s 
ha kedves akar lenni, hagyjon magamra.

— Ép most nem hagyom magára. Emberi 
»ötelegségem és holnap elhívom Zoltánt.

— Zoltánt ? — Legyen szíves hívja el most.
örültem, hogy szolgálatot tehetek s siettem

Zoltánért. — Egész utón prédikáltam neki, mint |

talanoak bizonyult minden erőlködése; a 
németek megdönthetetlenek. Ezt bizonyítja 
a 14 orosz tiszt és 898 főnyi legénység, 
melyet a németek március 26 án foglyúl 
ejtettek. Ép igy eredménytelenek az oroszok 
folytonos támadásai Jakobstadtlól északnyu
gatra is. Sőt a támadások eredményes visz- 
szaverése után a németek Mokrzycenél el
lentámadásba mentek át. A támadás fénye
den sikerült, miközben újból 2 1  lisztet és 
2140 főnyi legénységet elfogtak és számos 
ágyút és gépfegyvert zsákmányoltak. — 
Beszarábiában is vérbe fűlt az oroszok tá
madása. Aknarobbantásokkal sikerült ugyan 
az oroszoknak védelmi vonalunkban temér
dek kárt tenni, de azért vitéz csapataink 
derekasan megállták helyöket s az oroszok 
előretöréseit megállítani sikerült. Ellenséges la
pok állítása szerint 1 0 0  ezernél több az oroszok 
vesztesége ezen a fronton. — Az Isonzónál 
az olaszoknak is nagy veszteségeik voltak. 
Március 22-én két műszaki ezredöket, me
lyek a fronton várták, hogy harcba vigyék 
őket, csapataink gyors ellentámadással tel
jesen megsemmisítették. Határozott sikerek
ről beszélhetnek hős katonáink a görzi híd
főnél is, ahol a Podgora magaslatok északi 
része előtti ellenséges állást elfoglalták s 
525 olaszt, köztük 13 tisztet elfogtak. A 
Plöcken-szakaszon meg az ellenség összes 
támadásai hiúsultak meg. Harcvonalunk e- 
lőtt ezen a helyen több mint 500 olasz 
hulla fekszik. Ezzel az olasz kérdés rende
zésére is végre sor kerüli. Csapataink elő
nyomulnak s a d'csekvő olaszok szégyen
szemre adják fel egymásután állásaikat Ti
rolban, a Plöcken szakaszon, Görznél, Pod- 
goránál. — Az oroszok kaukázusi sikerei is 
meglehetősen összezsugorodnak, mert a vi
dék földrajzi alakulata nagyobb hadsereg 
előrehaladását úgyszólván lehetetlenné teszi. 
Az oroszok ezért Perzsiában keresnek kár
pótlást, melyen Angliával megosztozkodni 
akarnak.

—  Könyveket a katonáknak. Az orszá
gos Vöröskereszt egylet a Hadsegélyző hi
vatallal együttesen mozgalmat indított a 
harctéren küzdő katonáknak könyvekkel 
való ellátása céljából. Nemes mozgalom

valami öreg ember — egy fiatal fiúnak. — Kor
holtam s Zoltán komoly és hallgatag lett.

— öngyilkos akar lenni miattam. Az első 
I nő, kit kiismertem. Bajtárs hűséges leszek hozzá.
— A többiben úgy is sorba csalódtam. Az első 
őszinte, ki igazán szeret. S mily jól fog eeni, ha 
sebesülten, vagy összetörtén meleg szeretettel fo
gadnak.

— Persze belefáradtál az életbe, mely szá
modra gyönyöröket, élvezeteket nyújtott.

Zoltánt ennyire meghatottnak, ennyire poé- 
tikusnak még sohsem láttam, ügy hatott rám, 
mintha valami megtört bűnöst látnék magam előtt. 

** *
Belépve az étterembe, Sacit nem láttuk ott. 

Mentünk fel a szobájába. — Az ágyon feküdt a 
gyönyörű teremtés halotthalványan. Mellette a re
volver s blúzát már átitatta piros vére. Alig akar
tam hinni szemeimnek. De már nem élt.

Nem lett volna szabad elhagynom — s most 
Zoltánra kezdtem vigyázni.

A holttestre borult. Búcsút vettünk mind
ketten könnyezve az édes kis gyermektől —- más
nap reggelig.

Az éjszaka nem aludtunk. — Közben megér
kezett a parancs az indulásra.

Szédületesen rohant az idő — nem tehet
tünk semmit.

Megyünk Albániába.

melynek nemes és hasznos célját mindenki 
teljes mértékben átérezheti. A könyv a tá
volban harcoló katonák számára nemcsak 
kultúrát, üdülést ős szórakozást jelent, ha
nem állandó, benső kapcsolatot teremt nem
zeti érzésével, az elhagyott otthonnal, a ha
zai nyelv minden szépségével. Az olvasmány 
a fáradt csapatok lelkiiletét felfrissíti, a pi
henés óráit lelki erői gyarapítására haszno
sítja s általában a harctér fáradalmai között 
még sokkal többel jelent, mint itthoo, béke 
idején. Az akció tehát méltán tarthat szá
mot mindenkinek lelkes, megértő támogatá
sára. Felkérjük tehát a t. közönséget ez fű
tőn is, hogy a kiolvasott könyveket lapunk 
szerkesztőségének szolgáltassák be, azok to
vábbításáról lelkiismeretesen gondoskodni a 
a gyűjtésről lapunkban beszámolni fogunk.

—  Nem lesz gyujtóhiány. Teljesen meg
bízható íorrásból értesülés szerint a hazai 
gyujtógyárak nyersanyaggal eléggé el van
nak látva és a hazai gyujtófogyasztást ki 
tudják elégíteni. Nemcsak szükségtelen, de 
egyenesen káros a háztartásokban gyújtó- 
készleteket felhalmozni, mert a gyárak min
dent elkövetnek, hogy gyújtóban hiány ne 
álljon be.

—  Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál
landó moziban ma délután 3 előadás lesz: 
d. u. fél 4, fél 6  és este fél 9 órakor. Szín
re kerül : A halál jockey, szenzációs cirkusz
dráma öt felvonásban, egy előjátékkal. Az 
érdekes dráma az egész előadást tölti be. 
Az előadások pontosan kezdődnek. Helyárak 
rendesek.

—  Zalavármegye tizenhat wagQon réz- 
gálicot kap. Mint értesülünk, a föídmivelé- 
sügyi kormány legközelebb 16 waggon gá- 
licot iog Zalamegyének kiutalni permetezés 
céljaira. Egy uj rendelet úgy intézkedik, 
hogy ebből a gálicmennyiségből a szőlőbir
tokosok katasztrális holdanként 2 0  kg.-ot 
kapnak. A szétosztást a megyei gazdasági 
egyesület, illetve az egyes községek elöljá
róságai fogják eszközölni. A gálic ára való
színűleg 3 korona lesz kilogrammonként.

—  A törvényhatóságok tengeri vásár
lása. A minisztérium egy uj rendelettel, 
melyet ma közöl a hivatalos lap, megen
gedte, hogy a törvényhatóságok a közönség 
élelmezésének biztosilása céljából a rendel
kezésük alatt álló sertések hizlalására ott 
is vásárolhassanak tengerit, a hol a rekvi- 
rált tengerikészlet átvétele még nem tör
tént meg.

—  Postai csomagok címzése. A tábori 
postai csomagforgalom feltételeit megállapító 
szabályok szerint tanácsos a postai csomrg- 
ban a omirat másolatát is elhelyezni, bogy 
az esetben, ha a csomag a kezelés folya
mán vagy szállítás közben címét veszti vagy 
a cirairat olvashatatlanná válik, 8  csomag 
a belső cimirat alapján mégis kézbesíthető 
legyen. A cimirat másolatát pótolhatja a 
csomagban elhelyezett levél, b& ez a cso
mag cimiratával egyezően van megcímezve. 
A táborból érkező jelentések szerint a tá
bori csomagok feladói ezt a tanácsot csak 
nagyritkán fogadják meg s igy gyakori az 
olyan eset, amikor a tábori csomagokat nem 
lehet a címzettnek kézbesíteni. A m. kir. 
posta- és táviró - vezérigazgatóság ennél
fogva figyelmezteti a közönséget, hogy az 
idézett szabályhoz a maga érdekében al
kalmazkodjék.
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Növi veliki ruski zgubicki.
Yelike bitke vu Franeuzkoj, pri festungu Yerdünu. - Nemei su 3400  
francuzov polovili. - Yerdünski festung je vu ognju. - Túréin je vu 
Mezopotamiji zbil engleze. - Francuz je vu stiski. - Taljanom zlo ide. 
Nemei su opet 12 miliardov alduvali na taborske stroske. - Naj kerva- 
vesa bitka Kuropatkin generala. - Nasi zarobljeniki лти Siberiji i Tur-

kestanu. - Srbom je smrtni pekel Korfu.

XaK stojimo na bojnon polju?
(M . J  .) Vu Russiji su pod zapoved- 

niCtvom generala Kuropafkina stanujuói Se
regi navalili na nemSke Cete. S tem su rusi 
francuzom hoteli olehkotiti njihov polozaj, 
ar je rus misül, ako bude on navalil na 
nemea, onda nemec nebude mogel iz rus- 
kog fronta vu Francuzku к Ve»dünu od- 
peljati svoje Cete. Ako bi pák vre odpeljal 
evője Serege iz Russije, onda pák bude leh- 
ko vu Ruskoj prevladal one Serege, kője je 
nemec joS tam ostavil.

Vkanil se je rus. Ar nemec ima i vu 
Ruskoj i vu Franeuzkoj tuliko vojske, kuli- 
ko mu je potrebno.

Rusi su od Visnic zvane mlake poCemSí 
do varasa R ge na 300 kilometrov dugim 
frontu poCeli svoje navaljivanje proti nem- 
com. Rusi su ei opet velike Serege nabrali 
i tak su delali, как na novo Ijeto pri Вез- 
sarabiji, tojest su po 18 redov poslali, bolje 
rekuC gnali svoje vojnike proti nemeom. 
Ali vezda su opet tak obhodili, как na novo 
Ijeto, ar su strahovitnoga zgubiCka imeli, 
joS vekSega, как je pri Bessarabiji bil. Vre 
vu prvim dnevu su rusi do desetjezer mrt- 
vih vojnikov izgubili. Kakov je rusov zgu- 
biöek med oranjenimi i polovljenimi, sejoS 
nezna. Bitke joS trajaju a med tem nemec 
néma vréme prebrojiti svoj dobiCek, dók 
nije svoje posle s rusom zvrSil.

Vetika ruska navala se je 18 ga már
ciusa poCela pri Naroc zvanoj miaki. Drugi 
deu su rusi opetovali navalu, marciuSa 20- 
ga takaj, ali vu svih méstih su biti bili. 
Bilke su 21 ga i 22 ga trajale pri Postavi, 
Diinaburg. Fridrihslal zvanih varaSih, pri 
Naroc i Visniev zvanoj miaki, ali za ruse 
bez kakvoga uspelia, ar nemei nisu jih 
pustili prek svojih jarkov. Vezda su rusi 
malo popustili, ar moraju svoje velike zgu- 
biCke s novimi Cetami nadomestiti.

Pri Galiciji i Bessarabiji je rus takaj 
navalil i to na naSu vojsku, ar ovdi nasi 
vojniki paziju, da nebi rusi nazaj vzeli one 
zemlje, kője smo mi od njega odzeli. Pri 
Uaciesku zvanom mestu su bile vekSe bit

ke. Pri Strypa zvanim potoku su rusi takaj 
navalili na naSe Serege, ali niti tam nikaj 
nesu mogli dostiCi.

Vu Franeuzkoj su takaj velike bitke 
bile vu proSlim tijednu. Pri Avokurt zvanom 
mestu, poljeg potoka Maasa, su nemei prev- 
zeü francuzke Sáncé, 58 oficir i 3400 voj
nikov polovili. Francuzi su hoteli nazaj do- 
biti te Sáncé, ali nisu mogli, ar su se nemei 
i potlam jakSi bili. Francuzi su jako strahi, 
da nebi toga bója izgubili, ar ako festung 
Verdiin vu némáké ruke opadne, onda je 
za francuze svemu »s Bogom !« Nemei bu- 
du za malo vréme onu áeljezniCku prugu 
vu ruke dobili, koja jednako vu Pariá vodi.

Vu proSlu nedelju su telegrammi doSli 
vu BudapeStu, da je festung Verdiin vu 
plamnu. Iz toga je znati moöi, da su nemei 
vre tak büzo Verdüna doSli, da moreju iz 
njihovih Stukov strélati i vuáigati toga 
festunga.

Vu Mezopotamiji je sreCa turCinom pos- 
luái'a vu proSlim tijednu, ar su englezku 
vojsku poSteno zbili. Jeden céli brigád su 
turCini obkolili i vu suáanstvo odegnali. 
Zbog mezopotamskog zgubiCka je nadzapo- 
vedniCtvo englezke vojske sedem oberSlerov 
vu penziju poslalo, ar je englezka vojska 
tak jaka bila, da bi morala bitku dobiti, ako 
bi ju dobro vodili.

Francuzki, englezki, ruski, pák taljanski 
ministri i drugi izposleniki su 27-ga i 28- 
ga marciuSa spraviSCe dráali vu Pariáu da 
se dospomeneju, ,kak bi mogli nemea, pák 
nas preobladati, pák dovrSiti tabora. Dók 
ovi spraviSCe dráiju, naSi, pák nemSki voj
niki na bojnom polju bijeju francuze, ru
se, рак taljane. SpraviSCe jim vre nikaj ne
bude hasnila.

Da francuzom zlo ide, iz tóga se vidi, 
da su vu tem bezvemom orsagu ljudi Boga 
moliti se poCeli za sreCu francuzkog oruája. 
Amette kardinal sveCane meSe sluái. I po 
noCi sluábu boája dráiju i moliju vu cirk- 
vah ljudi. Gdo bi bil to misül, da bude ov, 
bezverni narod Boga za pomoC prosil!

Vu Franeuzkoj se je ljudstvo jako 
prestraSilo, da je vlada stopram 18 let sta-

ru decu takaj pod Slelmgu postavila. Pet- 
desetSest stari ljudi vre takaj moraju voj- 
niCke sluábe obavljati. Toga nigdi neima. 
To je takaj znamenje, da su francuzi vu
stiski.

Vu taljanskoj su naSi vojniki opet 
napokali naSe Calarne susede, taljane. Mar
ciuSa 26 ga su pri Podgora zvanom bregu 
izmed njih polovili 13 oficirov i 525 
vojnikov.

Na konca javimo joS naSim Citateljem, 
da je nemSki narod opet alduval na tabors
ke stroSke, i to vezda vre Ctrti put Zeb- 
ralo se je na friSkoma vu NemSkoj 12 je- 
zer millionov. To je opet jeden dukaz, da 
je NemSka jaka i bogata. Dók englezi, pák 
francuzi i rusi vu Ameriki iSCeju peneze 
za taborske stroSke, do ti Cas nemei, pák 
mi sami damo orsagu na porgu tuliko, ku- 
liko je potrebno, da rat moremo voditi proti 
naSimi neprijatelji.

Hvalja budi gospodinu Bogu, da je tak, 
рак da ne trebamo ljudske peneze!

Pod vodom plivajuée ladje.
C'sto malo stvorenje je to na morju, 

proti onim orijaskim ocelnatim palaCam, 
koja na hiljada kilometrov dalko hódija 
sim—tam pomorju. Nikaj vekSe su né öve 
ladje, как jeden dober komp prék Drave 
ili Műre, nekoje su niti tak velike né, как 
je izbilja jeden komp, na kojim brod stoji. 
Dvajsti, trideset soldata ako ima mesla na 
takvi ladji i dva tri mali Stuki, viSe n ika j... 
Pák itak svaka orijaSka ladja strahovitno 
je straho pred ovom malom Cmelicom, ba
rem je svaka s debelim ocelom okovana i 
svaka célé regimente vozi sobom i takve 
Stuke ima, kakve vre samo denes znaju 
napraviti vu najbolsih fabrikah, leteti pák 
tak more po morju, как najfletneSi brzo- 
vlak na zemlji.

Pod vodom plivajuCa ladja je na mor
ju mali David, velika taborska ladja pák je 
Góliát. Samo da ov mali David néma pos- 
tarinskim praCku skamenjom, neg ima tak 
zvano torpedo, strahovitna priprama, koja
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sto smrti ima vusebi i ako more dojti do 
ocelnate taborske ladje, bila ona как gud 
velika, onda je sve zabadav, veliki Goliat 
mora se potopiti. Svrho toga su tak straho 
od maloga Davida i veC su zdavnja prek- 
leli marinen ovu malo stvar s onim skup, 
koj ju je iznaäel.

Jeden englezki admiral za morsku kugu 
zove nemäke pod vodom plivajuCe ladje. 
To niti néje Coda velika, jerbo znamo, da 
némáké pod vodom plivajuCe ladje ravno 
englezom délaju naj vékái kvar, naj vise 
njihovih ladjih s potopiju. Poleg ovih malih 
ladjah se moraju velike englezke ladje skri- 
vati po morju i postajaliäCah, odkud neu* 
faju vun na odprto morje, jerbo tarn je 
smrt i nepremerjena globlino Ceka na dna 
mórja. Svrho ovih ladjih je tak dragi sva- 
kojaCki stroäek vu Engleziji, jerbo nemei 
navék napré znaju, kad dojdeju iz Amerike 
svakojaCkim stroákom napujene ladje, na 
morju je poCekaju i potopiju je.

Englezi bi najrajái bili, da bi sve 
némáké pod vodom plivajuCe lad|e vuniátiti 
mogli i ako se jim negda trofi, da jedno 
potopiju ili ju drugaC vuniátiju, to je navék 
veliki svetek vu Engleziji s takvorr. sveCa- 
nostjom obslu2 avaju to englezi, как naj- 
vekáega orsaCkoga evetka. Pokehdob pák 
englezi su né tak moguCni i kunjátni, da 
vuniátiju némáké pod vodom plivajuCe lad
je, barem to bi radi zadobili, da nemei nebi 
smeli tak harcuvati s ovami ladjami, как 
oni boCeju i как oni harcujeiu, neg как bi 
jim Englezija to prepisala. Englezi su veC 
brsóas pozabili, da oni su átéli nas i nemce 
s gladom strapili, pokehdob na bojnom 
polju. nikaj drugo su né mogli postici, neg 
strahovitne zgubiCke. Nemei i mi ne harcu 
jeju proti deci, áenskam i starim ljudem, 
tak как naái neprijatelji, kad su nas slém 
átéli splaáiti, da odglada budemo morali se 
predati, ako nas s oruájem nebudo mogli 
preobladati. Englezi su se vu tem opet 
vkanili.

Vu ovim poslo malo je napomoC eng
lezom jeden kontraki, kojega su sve vlade 
med sobom napravile i kői od toga govori, 
da neutralnih orsagov ladje vu boiu slo- 
bodno hodiju i niáCi je nesme bantuvati. 
latina, da za onu vréme joá néga bilo pod 
vodom plivajuCih ladjab, najmre pák su 
niti najglasovitneái mjerniki né znali, da vu 
boju, как je moCi öve ladje ponucati i как 
se budo sponaáale. Vu ovaj kontrakt se ho* 
Ceju englezi zapilili i podjednoma hecaju 
neutralne orsage, da naj zahtévaju od nem* 
cov to, da nebudo drugaC harcuvali na 
morju, как je to vu ovim starinekim med- 
junarodskim kontraklu spisano. Ovdi su 
opet englezi svrho sami, sebe pozabili, jerbo 
oni su bili prvi, koji niti jednoga medju* 
narodskoga kontrakta neCeju prepoznati. 
Naravno da najmoCneáega i najvekáege or* 
saga hecaju stem prama nemcom, to рак 
je neutralna Amerika. Amerikanci, najmre 
pák vladavci dali su si stém oCi zavezati 
Vnoí na milljunov je vu Ameriki, koji s 
ministri tak ravnaju, как sami hoCeiu. Ovim 
je vrédno to, da skim duáe bi trajal boj, 
jerbo nezmemo municije prodaiu englezom, 
francuzom i rusom, dakle s jédnom réCjom, 
t»k dugó si budo fcepe napunjavali, doklam 
boj btide trajal. Opet amerikanci se stém 
jako ätimaju, da oni imaju najvekáo trgo* 
vinu. Moremo razmeti sad, как velika je 
tam mránja prama nemcom, kad jim jedno 
ili drugo ladju potopiju, koja naáim nep-

rijateljom municiju vozi Joá vekáa pák je 
mrtnja, ako se na takvi ladji amerikanci 
voziju i Vivienje zgubiju. Svrho toga Ame 
rika veliko álricingu je zapoCela sa Némá
kon! i poCela je zahtévati od nemeov, da 
nesmeju njihove pod vodom plivajuCe ladje 
svako trgovaCko ladju potopiti, koja stroá- 
ka ili municiju vozi vu Engieziu ili vu 
Francuzku.

Dakle mali David néje зато  morje 
zméáal, neg i diplomaciju. Nemei i mi, ta- 
kodjer i amerikanci duge i velike zapisnike 
poáilamo jeden drugomu i átricamo se, áto 
ima pravo. Néga konca niti kraja ovi átri- 
cingi. Óva mala stvar na morju lak je sve 
zméáala, da céli svét kreCi. Najvekáa zme- 
áarija pák je to, da englezi su veC na 
stotine lét glaäuvali i sami su veruvali, da 
njihovo je morje i njim na morju niáCi 
nikaj nemore zapovedali. Sad njihove stra- 
hovilne taborske ladje, nekoje pod vodom j 

I plivajuCe tak su zanémile, da niti gusnuti í 
neufaju. Так male ladje, как je na Muri ili 
Dravi jeden komp

Nemáka pák negledi né sim, né tam, 
né na amerikance, né na francuze, najmre 
pák né na engleze, neg tira svoj boj tak 
na morju. как i na suhom, как ji je rav
no volja. Tam potopi s municijum i stroá
kom napujene amerikanske, francuzke i 
engiezke ladje, gde je ravno najde. Englezia 
veC zdavnja je né sama vladavec mórja. 
Sad su nemei vladavci i proti tomu Eog- 
lezia nikaj nemore.

i
Svakojaáke novosti.

Как su nemei zadobili Verdűna 
1870-ga leta ?  Denes, da tak strahovitna 
borba traja za Verdiin, vrédno bude znali, 
как su ga veC jedenput nemei od francu- 
zov zeli.

Vu Verdüno od 1870-ga leta, do 1873 
ga su nemei kraljuvali. Nemei 1870 ga leta 
obkolili su Verdiin festunga i s juriáom su 
ga zadobili od francuzov. Denes su то  
opet veC dani preraCunani. Za onu vréme 
puno du2 e je trajal juriá, как morebiti sad 
bude.

Jeden Саз su зато kojeniki pazili na 
Verdiin i зато  septembra meseca prve dá
né je doáel pred festung Bolhmer nemáki 
general svojim áeregom. Vu ovira áeregu 
65 '’R regimenta dva bataljuni su bili, na 
dalje pák 4 tim husarski regiment i séd 
moga voinoga zbora jedna baírija Smehkih 
átukov. Septembra 23 ga od svaké strani 
su obkolili festungi, ali ov nemáki áereg je 
зато 18. átukov imel. Septembra dvajsti- 

iáestoga su poCeli iz dvanajst átukov strélati 
na festung, ali stém su nikaj né mogli za- 

' povedati.
Opet francuzi pák su zabadav probali 

viáeput vun vdrti. Sad su nemei odluCili, 
da svekáemi átuki budo probali areCu, med 
vremenom Gayl general je zel prék zapo- 
vednictvo. Glavni juriá su na citadeilu od- 
redili, jeden menjái juriá pák od sevra na 
tvrdovine. Oktobra l i  ga némáké Cete za- 
dobile su na severnm frontu Belleville, od 
léve strani Maas vode Thierville i od cita- 
delle na zapad Regre zvane francuzke po 
zicije i tak dalko зи mogli svoju liniju 
porinuti napré, da su moguCni bili kano- 

'nerske batrije nastaviti.
Na zapndu Cetiri batrije su nastavili, 

ípri Colé St. Michelu áest iz kojih mestah

oktobra 13-ga petdesetdva átukov je poCelo 
na festung strélati. Ali i francusi su imali 
ámehke átuke s kojemi su se slavno bra- 
nili tak, da su nemei oktobra 15-ga morali 
prestati strélanjom, jerbo su jim francusi 
petnajst átukov vuniátili.

Nemei po ovim nesreCnim strélanju, 
zadovoljni su ostali stém, da festunga ob- 
koljenoga deráiju, francusi pák su od toga 
tak batrivni nastali da su opet viáeput pro
bali vun vdrti. Oktobra zadnje dane dobili 
su nemei viáe i to vekáih átukov, takodjer 
i friáke regimente. Kad su francuzi to spa- 
zili i kad su vidli, da nemei na obéinitu 
áturmu i na odluCni juriá se pripravlaju, 
Verdiin festung se je novembra 8  ga 
prédái.

Nemáki general, obeCal je (rancuzkomu 
zapovedniku sbog viteákoga sponaáanja, da 
po konec boju sve oruáje nazat da kője je 
vu festungu naáel. Novembra 9-ga su ula- 
zile 65-ga regimenta dvé kompanije vu 
Verdiin i od ovoga dana do 1873 septemb
ra 13 ga festung je nemcom bil vu rukah. 
65 ga regimenta je potlam 24 ga peáiCki 
regiment premenil, koj je sad vu ovi borbi 
áturmum prevzel Douaumont oklop festun- 
ga. Zadnji nemec, koj je Verdűna oslavil je 
Manteuffel general bil.

Denes na hiljada álukov i poldrugi 
milljun vojnika se bori od obedvé strani 
za Verdün. Kakva bitka je mogla za onu 
vréme biti, proti deneánji, kad su moCnoga 
festunga iz dvanajst malih átukov poCeli 
strélati.

Kak se je sve preobrnulo Ceterdeset- 
pet lét.

Peta talijanska offenziva. S veli
ki m kriCom i po strahovitnem kanonérskim 
ognju su zapoCeli talijaui marciuáa desetoga 
áturmati naáega fronta na Isonzo liniji. Za 
volju Saiandra ministra i Joffre francuzkoga 
generala su odredili talijani ovu novu offen- 
zivu i po célim svéto rezglasili su, da sad 
predrli budo au&tria-magjarskoga fronta i 
oslobodiju francuze pod Verdünom od 
nemeov. Jeden tijeden je to samo trajalo i 
vu strahovitno krv se je zaljala Cadorna 
generala nova offenziva. Zabadav su talija
ni potroáili nezmemo municije, zabadav su 
peáiCki sedemput jeden, za drugim na átur
mu iáli, naáe pozicije niti na jedno minuto 
né su mogli iz mesta zgibati. Niti jeden pol 
koraCaj zemlje su né mogli zadobiti, sve 
skupa to su postigli, da su jim naái njiho
ve rédke rede joá bolje rezrédili. Kaj budo 
po ovi ápotni offenzivi vu Rimu napravili, 
to mi napré neznamo, ali koj pózna tali- 
janski politiCni poloáaj, svaki to more pro- 
ricati, da Saiandra ministerpredsednik pro- 
pal bude.

Naj kervaveáa bitka Kuropatkin 
generala. Popriliki ravno one dane, kad 
su talijani zapoCeli offenzivu na Isonzo 
frontu i rusi su od Dünaburga do Naroc 
vode poCeli strahovitno vdirati na némáké 
pozicije. Od ruske strani Kuropatkin je vo- 
dil bitku proti Hindenburgo jerbo je tak 
misül, da nemei ravno iz Hindenburgovoga 
fronta su vékáé Cete к Verdüno poslali.

Kuropatkin izversten piám je napravil 
za koiega je misül, da s njim céloga rus- 
koga fronta bude genul. Так je bil zautani 
vu ov piám, da je i samoga cara pozval, 
koj je izbiija marciuáa 16-ga na front do- 
áel, da nazoCen bude Kuropalkina slavne 
bitke.



Prva sturma taki ee je vu krvi vto- nam vu novim fertaiju predplatne zuoslatke — Pen g en e ra l pri U sc ie sk o . Ruai 
pila i vu ovim célim svétnim boju niti jedna éim predi podleju i predplate ponoviju. S pod siloma su prék Dajester vode steli 
bitka tuliko krvi néje zahtévala, как ova pozdravijom izdsteljstvo. vdrti, ali dalje né su mogli do mosta, ко-
od Kuropatkioa i njegve vojske. Rusi su Ыпя r * n i 4  . , 1Qlß f t n p i l i < 5  b aA . i« 8 a francuzki pionéri vu zrak spustili.
tereéi i oduéevni isii vu boj. ViSe danov je PredPlatna céna Je od 1916 április I g a .  v ,ovleQÍ ruáli tak povédaju, da na ovim
trajala óva kervava borba, ali nigdi né su Na célo leto ....................................... К 10 frontu puno francuzkih oficirov zverdava
mogli genuti nemSkoga tronta. PuSke i ma- Na pol l e t o ..............................................* 5 — slaíbn, koji svi skupa vu Karnienec-Podolsku
SinpuSke pred drotnatami ploti tak rekué Na éetvrt l e t o ........................................* 2 60 stanujeju.
pokoaile au je. Samo pri Naroc miaki p0iedini broii kostaiu 2 0  fillére — Мпов* t r Pe  n a  "tvorenoj sto-
prék deaet jezer ruakib mrtvih su nabrojili FOjed,DI br0JI koSlajU Ш , е г 3  l id  i ne paze na oto. To b.smo upravo 
nemei. — N aái z a ro b ljen ik i vu S ib eriji i morali, jer tko redovito erijevo ne isprazni,

Car je nato iurno se poapravil is trón- Turkestanu. Od Svédskoga éerlenogakriéa postaje trom, umoran, ljutit, lijen i teákc-
ta. MoguCe, da rusi i nadalje se budo na- poslaniki, koji su naSe zarobljenike pohodili krvan. Ne uzimljimo ali nipoSto sredstva,
valjivali na nemSki front, ali toéno moremo vu Siberiji i Turkestanu, ovu prijavu su koja oslabljuju éeludac i erijevo draSe, véé 
reéti, da opet strahovitne krvi budo preljali nam poslali od svojega mlenja : ieludac jaéajuée tjerajuée rebarbara »Elza
bez toga, da bi nemSkoga fronta predrli. — Zarobljeniki obéinito popriliki dobro pilule« kője ne drafce erijeva a stoje 6  ku-

Car i njegovi generali na svakim fron- baratujeju, razmi se, da to najviSe od za- tija 4 К 40 f. Ljekarnik E. V. Feller, Stu- 
tu au Steli offenzivu zapoéeti, da stém malo povednikov visi. Zarobljeniki po barakah bica centrala br. 124 (Hrvatska) Ovo dobro 
zlehkotiju francuze. koji su vu tak veliki stanujeju i na éopore su rezdeljeni. Slobod- seluéano Sredstvo neka se uvjek u kuéi 
stiski pri Verdüno. Sad je samo to pitanje, no se gibleju i slobodno idejű vu bliénje nalazi. Ujedno moSemo naruéiti Fellerov
ali se bude Kuropatkin joS jedenput pod- varaSe ravno lak, как i straíani, koji nanje boti ublaáujuöi »Elza fluid« (12 bcca íran-
ufal tulikSnoga naroda vu segurno smrt na- paziju Oni zarobljeniki, koji na delo hodiju, ко 6  kruna). (ec)
tirati. Ali pák previdel bode, da uemSkoga po varaSih privatne kvartire imaju VekSa _ SrbskI k ra ljiő . Srbski kraljié vu
fronta ravno tak néje moéi predrti, как stran je vu logoru i bliinje zemlje obdela- Pariáu pozvani j e bil na* jedno zabavu na
niti naSega vu Bessarabiji i na Isonzo vaja. Vnogi se je véé oéenil s ruskom pu koji 9U ga videput pozdravili. Na ovu pozd-
frontu. cum ili kojega vojnika dovicum. Ovi segur- ravIenje Sándor je ovak odgovoril :

Neznamo, kaj bude Kuropatkin si pre- no po miru nebudo véé dimo Steli ili. Ex .
misül, samo to znamo. da Hindenburg, od pedicija pohodila je trideset logorov, deset Ja í srbski narod imamo zaufanje,
koga smo véé dugó né éuli nikakov glas, vu Siberiji, dvajsti pák vu Turkestanu. ViSe, da nazat budemo zadobili naSega orsaga i 
pripravno ga éeka, как mu je to vu ovi как sfojezer naSih zarobljenikov je expe- sv® budemo dobro povrnuli naSim neprija- 
kervavi bitki véé pokazal. dicija nadarila, najmre pák s opravom i te'Jom ^d kojih smo zadnje dvé leli tuliko

------------- obuéum. Zarobljeniki jako su veseli bili, terpeli. Vojuvali i terpeli budemo i duáe za
__ _ _ _  ruski őinovniki pák su nam svigdi na na5u braéu, vojuvali pák budemo s antan-
KAJ JE NOVOGA ? ruku bili. tom do zadnÍe kaP,e krvi, do zadnjega Clo-

-------  — Na Strypa frontu . Vnogo je vréd- veka> Íerbo osvedoéeni smo, da ovoga bója
J P iS B iU  iu n t l€ * h n  na ov‘m r̂onlu svaka deska, svaki stup ili antant mora zadobiti.

•  * greda. Ovdi med dekungi jedno malo selo — S fb o m  je  sm rtn i peke l Korfu*
Rusi, srbi. pák taljani, stoji i poleg sela jedna ostavlena masina Zadnje dane tri jezero petsto francuzov i
Skupa su se zdruzili, ’ za mlatiti. Svaki dán dojdeju vu selo tak deset, dvanajst jezer srbov je doSlo na
I  na nasu kraljevinu naSe. как i гпзке patrole i svaki dán se Korfu otok. Nesreéni srbi tak curiju dőli,
Silno se navalili. bijeju svrho deskih, gredah i za Zeljezje. как muhe, mrtva téla pák vu morje hitiju.
Preko dolinák sirokih Rusi p u n 0  8,abeSe dekunge imaju, как naöi Svi su tak suhi i mráavi, da komaj na no-
I  po bregih visokih, * vnogo terpiju poleg velike zime Sad bi 8 ab stojiju. Conta i koéa je samo na njih.
Süné vojske se bor(ju, si radi popravili dekunge, da ne pogineju Videti je, da prék Albanije strahovitno vno-
Jen drugoga koleju. od velike zime i svrho toga hodiju tak 8 ° 3 0  terpeli. Na stotine i na hiljada su
Silóm hocu Od nav m ii ßustoput vu selo, da si tam pribaviju deske, pomrli od glada i od zime po putu. Opet

Ka/ smo d Bogadobul’ci8 la ' 8 rede- néje manjSa svola onih, koji su od svako-
A1 Bog jim neda srecu, Naproti naSim dekungom jeden luft- iaékih betegov pomrli Pasié i céli srbski
Da bi nas prevladali. balon se je dugó videl. Rusi su tak vunjem kormán je na Korfu otoku. Vu Belle-Vince
.. . . mirno Ziveli, как da niti nebi bilo bója. zvanoj krémi stanujeju, koju su íz rende
Nmnila¥teCííto7svoJU Ь°'' Jeden lépi dan doSli au naäi veliki Stuki, zeli za trideset jezer frankov. Pasié je opet
Pokazimo svétu célom, za koíe 8U rU8‘ pojema né imali, как jezer frankov dobil, ali to néje dosta
Как se vojuje za dom. dalko nosiju Kak su naSi jeno parput ster- na jeden tijeden, da stém zderéiju tu-

lili, granati su tak blizu pokali luftbalona, likSnoga naroda.
Nemlr 7*т/Г ш т1У п ' u*-8* ie slap PrekoPicoul Ruaki pesicki. — Opet veliki pánik vu Pariáu..
Gda bumo se pomirili, ’ ko{* sl? se ravno tam ve^bali, plaSlivo su Kad su nemei avocourti brega zavzeli samo
Srbi nadu dom meli. pobegli vu selo. Samo, da su je niti tam éetiri kilometrov su dalko do one áeljeznice,

né 8  palaéintami Cekali. Vu seli su kozaki koja je joS vozila iz Verdüna vu Parié. Sve
Jer smo jerreobladali, bili, koji su odmah peéiCke nazat stirali po pute i Zeljeznice nemSki veliki Stuki kralu-

N ajZaÍvi Skuőá sramuiu ko'ega 8U onda vu 8el° odvlekli- ieiu- Vn opet je veliki strah naetal
Ю п1т пет1гТгоТиш ? а1,0П ravno Pe‘ .d*nov bil beteíen. tak i sve novine jednoglasno piáeju, da pri

dugó su ga vraéili. Kad su ga nazat vu Verdüno opet je jako zloéesti poloáaj. Ta-
Sreőno Bog daj vojuvali, zrak spustili, opet je dobil nekoji Sus i za- kodjer i od toga piöeju, da pri Verdüno je
Va*seVudí*?Zt!i*W i w "3 d° кгаЛ  8U ga nekam P°8Pravi,i Ta' Pre malo oficirov, jerbo véé na hiljada su
Zakaj su nas Z a n k  ^  7 ? кв W  í  dolÍ 8  CUre,Í ih Pak 8U P ^ r a n i  tak, dazniknule. Pofiam pak su naSi izverstm Stuki duée vremena nebudo mogli na front iti.
Za mali cajt bumo vidli, !eden cé,j batalion kozakov reztirali. Zadnje strélanje pri Verdüno strahovitno

Damnojeobladali, . — B ,tka Pri Saloniki. Gréke novine je bilo. Dalko od Verdüna tak se je stepala
Bumo 7e TaáUaalTVa '' piSeju (Ja na gevegliji Ircntu pred Saloniki zemlja, da su vure postale po sténah. Так-

1 в trl d a n ! 1  ,ra l" bitka med bulgarskami i Sumenje se je Culo vu zraku deset kilo-
Vn HalLkom épitala. francuzkami patrolami Pri Gevegli dvajsti- metrov dalko od fronta, как vleti veliki

L e r .o ic .  A ntal vojtúk.v . I I ' . J T k Ipodjedn°AT  8U,. P°kLalÍ Stuki' Viher Francuzi »n veC pripravteni,____ Nemflke i bulgarske éete nekoje brege ho- da Verdüna zgubiju i to za kratko vréme.

f t  - Я 5 . ' Я  SITE

ч r «'■ •" ”“'1' ”■ X  X i * .  S T S b  £
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se vidi, svoju réö je adria i i oapravil je 
popriliki dva milljuu velikoga Serega, koje- 
mo su japanci i amerikanci doata municije 
spravili. Car je misül, da doálo je vröme, 
kad svojim Seregom od jedne straui nazat 
zadobi, kaj je zgubil, od druge strani pák 
francuzom bude na veliko pomoé.

Kuropatkin véé dva tijedne tira velike 
Serege na Hindenburgov front, Ivanov рак 
se takodjer zabadav műéi proli Böhm Er- 
molli i Pflanzer-Baltin naSim generálom. 
Nikaj drugo nemoreja postiéi rusi neg to, 
da céli bregi stojiju pred nasemi i nemS 
kartii Sanci. Mi i nemei pák smo joS jeden 
koraéaj né retirérali, barem ruski generali 
oa hiljada i hiljada ljudstva aldujeju vu 
protuletni offenzivi. Ivanov i Kuropatkin 
svaki dán velike Serege tiraju vu segurno 
smrt, tak dugó budo to delali, doklam je- 
denput spaziju, da opet néga ruskoga Serega, 
doklam se i ov zadnji ruski Sereg vuniSti. 
S jednim moCnim i veükim Seregom se je 
Russija pripravila na protuletno oftenzivu i 
ravno sad na stotine jezer rusov 
pada dőli pred naSemi i nemáka- 
mi maSinpuSkami Car je Stel рока* 
zati svéto, da ima Russija joS Serege i da 
ovaj Sereg je moéen, ali Kuropatkin samo 
to hoöe svéto pokazaíi, da more biti bilka 
vu kojoj se puno vise krvi preléje, как se 
je pri Mukdeno preljalo, kad su japanci tak 
kervavo zbili ruse.

— B itke pri V erdüno. Strahovitna 
bitka pri Verdüno svaki dán s veksim og- 
njom traja dalje. Nemei pomalem ali zato 
svaki dán dojdeju dalje. Opet su nekoje 
vaine pozicije zadobili, najmre pák tak 
zvanoga faucourti brega na kojim jeden 
moéen ocelnati i sbetona napravleni festung 
bil. Francuzi, как tigriSi se braniju proti 
nemcom, ali nemoreju zderiati strahovitnoga 
ognja. Verdün je vu plamnu i véé je tak 
obkoljeni, da niti po jedni ieljeznici nemo
reju nikaj vu festung voziti, jerbo nemei 
sve pute s granati strélaju. Francuzi samo 
joS jednoga puta imaju odprtoga, po ovim 
putu na automobilu voziju plezérce dalje vu 
orsag.

Svako oko je denes vu Verdün vuprto, 
piSeju francuzke novine. Ako jeden Sereg 
oa Seststo kilometer dugim frontu retirérali 
mora s bog toga joS nője treba zdvojiti, ali 
éi francuzi pri Verdüno zgubiju bitku, onda 
su céloga bója zgubili. Pri Verdüno se bú
dé naSa i céloga éloveéanstva sudbina pre- 
hitila. Ako nemei zadobiju Verdüna, istina 
da zato nebudo najedenput mogli svojovolno 
diktérati mira, ali i to je istina, da nili an
tant nebude duSe na tak velikim konju ja 
hal i moral bude posluhnoti nemce, koji 
na svakim frontu strahovitno bijeju nepri- 
jafejje.

— 215 milljardov kosta antanta
boj. Pariske novine opominaju svoje sa* 
veznike, da do vezda antanta 2J5 milljar
dov koSla boj, pák joS mu je né konec, 
neg stopram vezda sü se zapoéele najker- 
vavese bitke. Pitnju novine nadalje, Sto bude 
ovoga nezmerno orijaSkoga stroSka povrnul, 
jerbo véé je ovdi vréme, da se i na to 
«mislimo. Zahtévaju novine, da skim predi 
zakijuCiju bója, jerbo ako joS dugó bude 
óva strahovitna borba trajala, NemSki orsag 
bade ravno dosla vremena imel, da joS 
triput tuliko pod vodom plivajuéih ladjih 
prebavi, kuliko sad ima i onda tak zapre 
roorje, da antanta ladje niti genuti se ne
budo uíale niksm. Ako pák se to pripeti,

englezi predi budo od glada pomirali, как 
nemei. Pod vodom plivajuée ladje veC i 
denes takvoga kvara délaju na morju, da 
to néje zapremisliti.

— Как baratujeju francuzl za- 
roblenikí. Jeden francuzki general zapoved 
|e dal, как treba zarobleniki baratuvati. 
?oleg öve zapovedi néje smeti po éloveé- 
njim zarobljenikom se spominati ili njega 
premilovati. Né mu je smeti jesti ili piti 
dati tak dugó, doklam na onu mesto ne 
dojde, kam je poslani. Nadalje né mu je 
smeti opravu, Skerljaka, pokróca ili slamu 
dati. Zabrajeno je zarobljenikom se spomi
nati i njega jpitavati. Zarobljenik pokoren 
i ponisen mora biti, koj se drugaC sponaSa, 
etrogo ga treba kaötigati. Francuzke podo- 
ficire tak moraju poStuvati, как svoje naj- 
vekSe oficire i t. d.

Так viteSki se sponaSaju francuzi pra* 
ma onim siromakom, koji vu francuzko 
suÉanstvo opadneju.

— Glas mira íz Parisa. íz Parisa 
takov glas je doSel, tojest vu glavnim va- 
raáu se rezöiril, da majuäa meseca pres- 
taneju puSke praskati i po leti mir budo 
sklopili.

Zanemiti glas je to od francuzov, jerbo 
veC je n^gdi jako Cizma teSCi, ako tak 
mieliju, da majuäa meseca konec bude
boju.

— Boj med Amerikom i Mexikóm.
Amerikanske Cete vdrle su vu Mexiku i vu 
prvi bitkah su je mexikanőari zbili. Os 
biljan boj se je zapoCel med Mexikóm i 
Amerikom

Mrinja med Amerikom i M» xikom veC 
vise lét traja. S bog zdencov petróleuma se 
svadiju veC vise lét. Pol'eg toga su veC v i
liké bűne bile vu Mexiki, vu kojih su ne- 
kojega smerikanCana zaklali. Sad su яте- 
rikanéani oboruiene Cete i taborske ladje 

I poslali vu Mexiku i Vera-Cruz varaSa, kakti 
j morsko postajaliSCe su zavzeli. Mexikanern 
I sad su se joS bolje proti Ameriki zbunili 
i od potlam vu ovim nesreCnim orsagu 

j néga mira.
Razmi se, da i nekoji europeinski vla- 

'dari i kormani takodjer se na to trsiju, 
da ove dva orsage sbuniju jednoga proti 
drugomu.

PotlaSnji glasi tak veliju, da Vilson 
amerikanski prezeS neCe boja i pomiril se 
bude s Mexikóm. Drugi glasi opet tak go- 
voriju, da veC trajaju kervave bitke na
granici Mex'ke.

— Так как rusi. Sluáueno javiju, 
da vu Kaukazuáu jermenske bande s rus- 
kami éetami skup, negledajué na spol ili 
na starost, nemiloserdno se sponaáaju pra- 
ma turéinom vu onih obéinah, kője su tur- 
éini poleg soldaéke taktike sprazniti morali. 
Öve nesreéne mohamedáné vu turske cirk- 
ve odvleéeju a nanje vuígeju stanje. Slug- 
benő se je posvedoéilo, da öve bande i 
ruski kozaki vu bitliskim klanjcu dvé jeze- 
ro mobamedanov íenske, moáke i decu ne- 
Cimurno su je na falaéke scépau.

— Pri Tigris vodi turcini zbili 
su engleze. Od Fellahiena né dalko po 
priliki dvé englezke divizije navalile su se 
pri Tigris vodi na désnoj strani stojeée turs
ke pozicije. Jedno vuru je trajala bitka i 
turéini éisto su áirom rezbili engleze. Céli 
marciuá mesec furski zrakoplivci skorom 
svaki dán hiéeju bombe vu Kút el-Amara 
festungu zaprte engleze. Takodjer na Imbros | 
otok i pred otokom stojeée neprijateljske

ladje su s velikom ereéöm bombardirali.
Pri Mindili seli englezi su dvésto vu 

tursko opravu obleéene engleze átéli na tor- 
élne poslati. Turéini su to spazili i eve do 
jednoga su postrélali.

Ял táb o ráb a  p o é ta  got ovi Jra« 
ver ti а a  napisom , ta k o d je r i  TABORS• 
K E  KARTE  me dobija  kod F iach ei 
Fülöp (S  tra u  а ж Sándor) k n jiia r ie i .  
Ciena: k a  v e r t—2 HU. — táb o ráb a  
k a rta  — 1 HU.

List iz tabora.
Draga moja bratja Csákovskog kotara 
V malim Medjimuiju nega tebi para!
Célú Rusku-Poljsku Zemlju jesen za§ei,
AH tebi nigdi para nisem naSel.

Marciuga tani, vu najvekáoj zimi,
Vu Karpatskoj tuZnoj bil sem ja  planini.
Tam smo se svi jako nad ruse borili,
Samo da je nismo v naS orsag pustili.

Tam ni bilo moéi dekunge kopati,
Samo navék »forverc-rohonja« dráati.
Ovak smo mi ruse z Kárpátov sve zbiü,
I tak nazaj na§u zemlju zadobili.

Sedemdeset éestog regimenta slu2im,
Zato se ja  na njeg nigdar nepotuíim, 
Bognjake ja  imam v dekungu pajdaSe,
Nit jednog poznatog z domovine naSe.

Bognjak vérén junak on se zna boriti,
Rus se njemu nemre nikak namoliti.
Ah Bo2e zaőuvaj! koga boSnjak prime,
Njegvo télo odmah tam na mestu zgine.

Velki su dekungi gde mi sad stojimo,
Niti rusa nikak к sebi nepustimo.
Naprej drotpikeéi, ako rus ta dojde,
Svoju smrt tam odmah si na mesti najde.

Nezna élovek nigdar dneva, niti vuru,
Kad zapoved dojde iti nam na »hurru«. 
Suznimi oéima svaki Boga prosi,
Da ga ruska kugla dőli nepokosi.

Imel sem pajdaga jako sem ga ljubil,
Ali, da sinnaka zagod sem ga zgubil,
Kolarics Ivana z Muragárdony sela,
Ruska kuglja njemu v prse doletela.

Zakriéal je inen i: »Pajdag, daj pomori !« 
Odmah к njemu skoéim, da ga zdignem gori. 
Krvéica mu stekla, prestal govoriti,
I za fertal vure moral je  vumreti.

S Bogom pajdag d rag i! suze sem si zbrisal,
I odmah sem njegvi majki listek pisai.
Sin vám dőli opal, na znanje vám dajem, 
Tretjega novembra bil je  jako ranjen.

Znam, da majka njegva kad je listek Stela,
Od 2alosti velke mórt je omedlela,
Ah majke drage, najte tugovati,
Svemoguéni Bo2e, tak hoée imati.

Ovak vnogi junak vu zemlici poéiva,
Ovo je sve srbska krvoloénost kriva,
More Peter znati, da kurunu zgubil,
Ar je né éloveka, niti Boga ljubil.

Ah! daj dragi Boáé bar vu ovom letu,
Da prestane velka 2alost ta naevétu,
Daj mi veéni Otec jenput dimo dojti,
Otca, majku, brate, sestre 2ive najti.

Ovo vám spiSujem v dekungu stojeéi,
S pozdravom ostajera ovak govoreéi;
S Bogom bratja draga medjimurski s in i! 
Molite se Bogu. koj je na visini.

íz bojnog polja. Zádrávec Bálint
káplár iz Bottornje.
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GABONA ARAK/CIENA ZlTKA

MÉTERMÁZSA 1 METERCENT К

Búza ....................PSenica............  32 50
R o z s ....................H rá .................... 26 —
А г р а ....................JeCmen..............25 —
Zab . . ! f ! : . . Z ob ...................24 —
Kukorica 4 j . . . Kuruza suha. . . 28#—
Fehér bab uj . . Grah beli.........40#—
Sárga bab . . .  . Grah Suti......... 40 —
Vegyes bab . . . Grah zmeden. . . 40*—
Kendermag. . . . Konopljeno seme 45 —
Lenmag.................Len . . ............. 45*—
Tökmag.................KoSőice..............95 —
Bükköny..............Grahorka.......... 40*—

_____________ »MURAKÖZ«_________________________________________ 1 4  Műm.

EIé í Ii í  (Prodaje se DiefiR
Drávavásárhely nagyözségben, forgalmas na prometnom mestu Drávavásárhely, 
helyen ő követ simára dolgosé9 na 5 kamenov na Hack i 1 
és 1 kő és 2 kengerret Peiti kamen i 2 kengeri na Peiti 
rostával kiró malom» nemkülön- s ä  Plansikterom; m nőin a sa 
ben daráló és gabona tisstitó gries i  sa iito őistiti t Jedna 
gép és egy teljesen telsserelt iaga se svemi sgradami po - 
főrész eladó. — A gép kőszén -és pravljeno vn naJbolSem redu. 
koksszal füthető, a malom 50 métermá- Masina je na vuglen i na koks, melin 
zsát őrölhet. Ezeken kívül még 2 bold  more 50 metercentov zamleti, ktomu 
szántóföld is — a tulajdonos hadba 2  mekote zemlje prodaje poradi toga, 
vonulása miatt — eladó. A malom a da se vlastnik na ratiSőu na lázi, Me- 
helyszinén megtekinthető, ahol a többi lin se more na licu mesta pogledati, 
feltételek is megtudhatók. de se moreju i drugi uvjeti zeznati.
« ■ Mal om Drávarásárhelyen. Melin и Orávavásárhalyu.

Ш M u ra sze rd a h e ly  kö z sé g  e löljáróságától. Щ

I 757/1916. Hirdetmény. $
*  Muraszerdahely község képviselőtestületének 2—jkv. 1916. számú hatá- Ф
g  rozata folytán közhírré tétetik, hogy a községben évenkint tartani szokott Ш 
I  négy országos vásáron а Ш

I he lypénzszedé i jog s
Í j  a  folyó 1916. évre nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek 1916• évi 
£  április hó 16-án d. a . 2  órakor a körjegyzői irodában bérbe adatik. &  
ft Kikiáltási ár 1000 korona.* 5
£  Árverési feltételek a körjegyzői irodában betekinthetök. &
щ Kelt Muraszerdahely, 1916. március hó 28-án. ф
It 576 Lukmann Nándor, körjegyző. $

A ROVÁS
V e zé rc ik k

V ilágháború
a legjobb tájékoztató m agyarázattal és térképpel

K ö zg azd aság i rovat 
N apih irek

naponkénti szenzációi az

AZ ÚJSÁG
PO L IT IKA I N A P ILAPN A K.

Vasárnaponként bét h özbedveltségű mellékletet Ad VJSÁ
Egyik: „Az Asszonynak “,a másik a: ".

Aki a vlIAghAborűról és ec/yÁltal Ab nn minden
szlnhAzróI, művészetről, Irodalomról bőven és 
óhajt egy kitűnően megszerkesztett napilap keretében értesülni, 
űzesse elő az AZ  UJSÁG-ot.

Előfizetési árak: egy hóra: К 2.8o negyedévre: 8 kor., 
félévre: l6  kor., egész évre: 3 2  kor.

Megrendelő cime: A Z  ÚJSÁG kiadóhivatala, Budapest, V II., Rákdczi-út 54. |  I
Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

EliÉ lÜOft! isr"“”
6 77 Cím a kiadóhivatalban.

Egy jó házból való fiú

pincértanoncnsli felvéteti.
Bővebb felvilágosítással szol- 

gál: HÓDOSI VILMOS,
» 7 5 2 — 8 vasúti vendéglős.

. Pozor seljaci i tkalci i
Dók zaliha traje, prodaje se iz v r s t a n  
p a m u k  za tkati. Ősim toga preporu- 

! őam veliko skladiáte svakovrstnog platna. 
Trgovina „K V ara id in sko j Jeftinoé i.“

L A Z A R  D E U T S C H , Varaädin I
лее 1-* Petroviőev trg broj 6.
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A  M IHUN  IS T V Á N  $
Ä  »76 Hraáőina-Trgovisóe. A
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