
Virágvasámap.

Méltán tartják Krisztusnak halálra 
való menetelét a legnagyszerűbb, legszebb 
és legszentebb drámának; mert nincs jele
nete, mely mélyen meg ne indítana minden 
fogékony keblet. De egyszersmind megvan 
ebben a legdicsőbb és legvalódibb igazság
szolgáltatás is.

ügy volt elhatározva Isten örök tervei
ben, hogy szenvedéseken keresztül menjen 
be Jézus menyei atyjának dicsőségébe. így 
a szenvedések éjjelében sokkal ragyogóbban 
tündökölt lelkének isteni fénye. A bűn és 
gonoszság hallatlan ocsmányságai mellett 
sokkal fönségesebb lelkének szentsége és 
szeretete.

Nagy csoportokban tódult a nép min
denfelől a szent város felé; nagyszerű elő
készületeket tett annak az áldott emléke
zetű napnak a megszentelésére, melyen az 
Ur megszabadította az ő népét a szolgaság 
hazájából.

Nagy vigsággal, széles jókedvvel, min
den komolyságot félretevő hangulattal gyű 
lekeztek a tolyvást növekedő csoportok, nem 
is sejtve, mennyivel komolyabb és nagysze
rűbb esemény készül bekövetkezni, mini az 
egyiptomi megszabadulás véres éjszakája.

Gyászba öltözött az idő — nagy napok 
állottak be!

Egyfelől a legborzasztóbb és legundo
kabb, másfelől a legnagyszerűbb és legfön- 
ségesebb előkészület napjai. Előkészületi na
pok arra az élethalálharcra, melyet a legör
dögibb bűn és a legistenibb erény — a po 
koli ármánynak és a menyei igazságnak 
kellett megvívni egymással . .  .

Nagy napokat élünk ma is. A legördö 
gibb bűn ellen szálltunk síkra. Le kell 
küzdeni, meg kell semmisíteni a féktelen 
vadsággal ellenünk törő ádáz ellenség dühét.

A bűn és gonoszság hallatlan ocsmány
ságai ismét garázdálkodnak, akár a bibliai 
időkben. Erejének tudatában egyfelől az igaz
ság fáklyáját lobogtató, háborúba kényszerí- 
tett győztes, minden boszuvágy nélkül, nyil
vánítja békehajlandóságát, másfelől a jó útra 
nem téríthető ellenfél, érezve, hogy gonosz 
szándékait végre nem hajthatja, toporzékol, 
Őrült módjára tombol és nem akar nyu
godni addig, mig békeszerető szomszédjai
nak fejét nem veszi. Nem akar nyugodni, 
ámbár, ha nyugodt ésszel tudna gondol
kozni, látnia kellene, hogy aljas célját soha
sem érheti el. Nem akar nyugodni, inkább 
hekatombákat áldoz, pocsékolja fiai vérét, 
pusztít, vérengzik, öldököl.

Ha majd egyszer ennek a világfelfor
dulásnak vége szakad és lefolyásának ada
tait történetbe fűzik, az olvasó el fog ször- 
nyüködni a lelketlenség ama mélységén, 
mely fölé — nem ie szólva emberszeretet- 
ről — az annyira magasztalt emberi ész 
sem tudott idejekorán hidat verni. El fog 
szörnyüködni, hogy évek kellettek ahhoz, 
mig a gyülölséget, a kapzsiságot az ész 
uralma alá lehetett hajtani. Hogy évek so
rán át kellett hullatni az emberi vért, kiol
tani milliók életét, mig rájöttek arra, hogy 
sokkal előnyösebb, sokkal üdvösebb lett 
volna már évekkel előbb a kardot hüve
lyébe rejteni.

Szegény, megkínzott Európa! Átkod a 
vakság, mellyel ellenségeink vezérei meg 
vannak verve.

Mikor lesz az immár teljesen céltalanná 
vált vérengzésnek vége? — kérdezi ma 
minden józan ember.

Pálmaágacskákat viszünk ma a temp
lomba, hogy megszenteltessük őket. Közben 
imát rebegünk a Mindenhatóhoz: bárha a 
szenvedések sötétségén végre áttörne as 
igazság tündöklő fénye és beragyogná a 
béke üdezöld pálmáját!

Fejetlenség a párisi tanácskozás után.
Az ántánt párisi tanácskozásának — 

ugylátszik — nem volt más célja, mint as, 
hogy megtévessze az ántánt-államok lakos
ságát, port hintsen szemükbe és elvonja őket 
mindattól, amit nem szabad meglálniok.

Már eltelt két hét és még semmi olyas 
nem történt, ami ennek gyanúját eloszlat
hatta volna.

Az ántánt-államokban egymásután lát
juk a kifáradás és elkedvetlenedés jeleit. 
Capelli volt olasz külügyminiszter sajnála
tának adott kifejezést, hogy Olaszország részt 
vesz a háborúban. Ha egy évvel ezelőtt 
ilyen beszédet tartott volna, széjjeltépte 
volna őt a háborútól mámoros olasz nép. 
Az öreg Giolitti, aki hasonlóképpen gondol
kozott, kénytelen volt Piemontba menekülni. 
Az egyetlen tisztafejü és gondolkodó francia 
ember, Jaurée, gyilkos kezétől halt meg.

Néhány nap múlva Sonninó olasz kül
ügyminiszter a párisi konferencia eredmé
nyéről Asqith-lal tanácskozik. Az angol mi
niszterelnök Olaszországgal szemben mindig 
nagyon nagylelkűen viselkedett, természete
sen nem ok nélkül, hanem jól kiszámított 
érdekből. Bizonyos, hogy Angliának titkos

Kozák-invázió.
— Irta: Kormány Endre. —

A tavalyi orosz betörések idején történt az 
alábbi história.

Egy kárpáti erdőben fűrésztelep állott — 
messze a vasúti állomástól. Amint elérkezett a 
környékbeli menekülések hire, itt is óriási ribillió 
lett a telepen. Alig, hogy megkapták a lakók a 
telefonjelentést, minden munkát abbahagytak s 
gyorsan csomagoláshoz láttak. — A telep főnöke, 
a .^hivatalnokok, a munkások felpakkolództak ko- 
csikra-szekerekre, azokkal a holmikkal, miket ha
marosan össze tudtak szedni s indultak az állo
más felé

Főnökéknél nagy baj volt. Egyetlen 18 éves, 
szép szőke leányuk hallani sem akart az elmenés- 
röl. — Szülei kétségbe voltak esve. Ismerték Olga 
makacsságát. Tudták, ha valamit a fejébe vesz, 
annak meg is kell történnie. — Tettek sikertelen 
kísérleteket s végre is nagy búsan elindultak. — 
Egész utón veszekedtek s egymásnak szemrehá
nyásokat tettek. »Ez a te modern nevelésed« 
mondta az öreg fehérszakállu főnök — csinos s 
még mindig fiatal feleségének. »Nem a neveléstől 
mgg- Olga mindig szerette a/  extra-vaganciát, 
mindig csinált bolondokat. — Tőled örökölte, bo
lond vagy te is, bolond az egész famíliád.« — 
Hadarta gyorsan a felesége s beszélt annyit két
ségbeesésében, hogy az öreg szóhoz sem jutott. I

Végre elértek az állomáshoz — leszálltak a 
kocsiról és ők is a menekülők közé vegyültek.

Ilyen felfordulást, ilyen forgalmat ez a kis 
állomás sem látott még. — Izgalom, kétségbeesés, 
nyüzsgés, gyermeksirás — volt ott minden. Sze
gény hazátlanok azt hitték, hogy már nyakukon 
a muszka.

Még nagyobb lett a zaj, mikor a vonat be- 
robogott. Szerencsére mindnek volt helye. Nagyon 
szomorú volt a válás az otthontól — a meleg fé
szektől, melyet majd — ki tudja, milyen feldúlt 
állapotban látnak viszont.

A fűrésztelep csendes, kihalt volt — egyetlen 
lakója a bájos kis szóke lány volt, aki már alig 
várta az oroszokat — hőstetteken és bonyodalmas 
regényeken ábrándozott. Nagyon jól érezte magát. 
Félelmet egyáltalában nem érzett. Gyönyörködött 
a havasokban. Óriási csavargásokat rendezett a 
fenyvesekben. Járkált a kiirtásra szánt erdőben.

Olga csak az idén került haza az intézetből. 
Itt minden az ujdonság*varázsával hatott rá s kü- 
lömben is megértette és nagyon tudott gyönyör
ködni minden természeti szépségben. Élvezte a 
patak csergedezésének zenéjét, a fák suhogását 
a szélben.

Már három napot töltött ott s még mindig 
nem volt semmi újság. Zongorázott, olvasott — 
a nappal is fényesen kivilágított szobákban s erő
sen fűtött. Nagyon tetszett Olgának ez a magányos 
életmód. De maga is kiváncsi volt, meddig nem

lesz unalm as?! — Elhatározta, hogy megpróbál 
vadászni. Apja puskájának a kezelését értette — 
patrónokat is kutatott fel. Alig, hogy elgondolta, 
már izgatta. Teát főzött magának — megitta, 
többi ennivalóját belerakta a vadásztáskába — 
felkapta bundáját, sapkáját s már ment is.

Próba — szerencse Olga megsebzett egy 
őzikét. Két lábát lőtte meg. A szép kis állat le
roskadt, Olga ijedten szaladt oda. Fájt a ezívecs- 
kéje, hisz nem akart ő komolyan egy állatot sem 
bántani. Az őz lábai véreztek, de nem volt súlyos
— apró sörét vérezte meg. — Olga könnyezve 
kötötte be zsebkendőivel a sebeket. — A puskára 
mérges lett, elhajította jó messzire. A ravasz a 
fába ütközött, apuska elsült s a kis őz sántikálva, 
de eliramodott. Olga boldogan nézett utána, tehát 
meggyógyul. — A puskát ott hagyta s nagy kerülő 
utón csak dél felé vetődött haza.

Amint az épületekhez ért, elállt a szívverése 
Orosz katonák lakmároztak a felfeszített lakások
ban, apró kozáklovak voltak a fákhoz kötözve. 
Olga az ő lakásuk sarkánál állt — senki sem 
vehette észre.

Ezer gondolat villant át agván, melege lett
— végig simított homlokán. — Eh mit, hisz erre 
várt. — Itt az ideje — és itt az alkalom hőstet
teket vinni véghez. — Ö a hősi haláltól sem fél.
— Bement a lakásba. — Nyoma sem volt idegen
járásnak, de amint bement az 6 szobájába, óriási 
volt csodálkozása. — A baldachinos ágyán kozák-
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céljai vannak, máskép nem sodorta volna 
reménytelen háborúba Olaeiországot

Hónapokkal ezelőtt az eljövendő párisi 
konferenciáról beszéltek ős a szövetséges 
csapatok egyöntetű terv szerint való egysé
ges eljárásáról. Most már lezajlott a párisi 
konferencia, nagy zajjal, de kevés eredmény
nyel de az együttműködés még mindig vá
rat magára.

Asqth visszatért a konferencia után 
Dowerbe és ott, legnagyobb meglepetésére, 
senki sem fogadta. Már maga az angol nép 
részvétlensége mutatja, hogy megelégelték a 
háborút és nagyon kívánkoznak már a béke 
után.

Franciaországban szintén hasonló a 
helyzet, csakhogy ott a nép már tudatára 
ébredt annak, hogy a párisi konferencián a 
kiküldöttük semmit sem végeztek és a sok 
hü hó semmiért volt. Briand a francia par
lament legutóbbi ülésén hosszas beszédet 
mondod, amelyben ismertetni kívánta a 
konferencia lefolyását. Beszéde, amelynek 
ta rta lm át tartalom híjján visszaadni lehetet
len, nem volt más. mint szép szavak és 
csillogó frázisok tömege. A francia nép meg
tudta ebből a beszédből, amit nem lett volna 
szabad megtudnia és kérdés, nem lesznek-e 
ennek a gloire országában mélyreható bel
politikai következményei.

Oroszországban még csak azt sem mond
hatjuk, hogy tudnak valamit a konferencia 
lefolyásáról és eredményéről, mert lvszen 
ott olyannyira fáradt és kimerült a nép, 
hogy már nem is viselkedik érdeklődéssel 
a háború iránt, csak a távolba tekint, vár
ván, mikor következik el a békekötés nagy
szerű ideje. Oroszországban nem tudnak 
semmit a párisi konferencia kudarcáról, de 
nem is kívánnak tudni róla semmit. Baj és 
rendetlenség, meggondolatlanság és ered
ménytelenség van elég az országon belül 
is, minek azt külföldön keresni.

Csák tornya, 1916. április 16.___________

A Vöröskereszt egylet gyűlése.
A Vöröskereszt egylet Csáktornyái fiókja 

f. hó 11-én délután választmányi gyűlést 
tartott Kayser Lajos grófi titkár elnöklete 
alatt.

tiszt hevert sáros csizmáival, a másik meg a ró
zsaszín plüss átvetős seszlónon.

Amint megállt az ajtóban, a tisztek felugrál
tak — tisztelegtek és bemutatkoztak. — Mind 
pompásan beszéltek németül, aminek kölcsönösen 
örültek. — Bocsánatot kértek, amiért berontottak; 
de ha tudták volna, hogy ilyen gyönyörű teremtés 
e ház lakója, máskép viselkedtek volna.

Olga egé3z háziasszonyi szerepet vett át. Te
rített nekik — egy kozákkal füttettek, főzettek és 
ebéd után a szalonba mentek. Már jóbarátok vol
tak. Névről szólították egymást s csendes elvonu
lást ígértek.

Csinos szőke fickók voltak — Nikoláj magas 
termetű, fess, Fjodor alacsony, kedves. — Olga 
ügy érezte: kezdődik a regény s a bevezetés per
sze bájos volt. — Fjodor a zongorához ült s mé
labús dallamokba kezdett. Olga ezalatt átöltözött
— könnyű habos világoskék ruhát öltött magára
— apró lábacskáit lakktopánba bujtatta. — A 
lámpafénynéi káprázatos, ragyogó volt. — Fjodor 
belemélyedt a játékba s észre sem vette az egé
szet. Nikoláj elragadtatással nézie az édes kis ba
bát. — Olga lesütötte a szemét e tekintet e lő l.— 
Nem bírt ellentállni, a hatalmas 6u ölbe kapta a 
törékeny játékszert — heves-forró csókokat nyo
mott picinv hamvas, még eddig csókolatlan szá
jára. — öt is eddig nem érzett különös érzések 
járták át, egészen hozzásimult a Guhoz — s még

A v&liMtmáDyi gyűlés tárgysorozatának 
legfontosabb pontja a fiókegylet vagyoni hely
zetéről való b e sz á m o lá s  voll. A Vöröskereszt
egyesület itteni fiókja a háború kitörésekor 
1666 59 K.készpénzzel rendel kezelt. Bevé
tele volt 1914. augusztus l-löi, amikor a 
fiókegylet működését újból megkezdte, 1915. 
dec. 31-ig 15765 04 K. És pedig : alapító 
tagdíjakból 410, rendes tagok díjaiból (á 
20 K) 460, (á 2 K) 214, rendkívüli tagok 
díjaiból 7, adományokból 342430, gyűjté
sekből 1929 07, karácsonyi gyűjtésekből 
180546, koszorú megváltásokból 285, újévi 
megváltásokból 179 50, adományozott élel
miszerek eladásából 335, leányinternátus 
szinieiőadásából 30070, Szent Antal per
selyből 35417, üdkő állomási perselyből 
62045, ravatalt perselyből 33 07, Toiazzi 
Dániel festményének kisoreolásából 224, ta
karékbetétek kamataiból 241 16 K. Kiadása 
volt a fiókegyletnek 17076 16 K. Ebből a 
sebesültek megvendégelésére 333 97, tartalék 
kórházak fedezetlen szükségleteire 1315 61, 
kötőszerebre 734 54, gyógyszerekre 193 38, 
műszerekre 547.09, fehérnemüekre 87044, 
karácsonyfaünnepre 1027 48, üdítő állomás 
ellátására 4923 52 K I fordított. A fiókegylet 
összvagyona az év végén 2362 54 К-t tett 
ki, ebből takarékbetét 2008 07, készpénz 
35447 К volt.

Az elszámolásból kifolyólag a választ
mány az elnökségnek a felmeutvényt meg
adta s ezenfelül Fejér Jenőnek, aki a múltra 
nézve is a részletes leszámolást eszközölte, 
gondos és fáradságos munkájáért jegyző- 
könyvi köszönetét szavazott.

Elnök sajnálattal jelenti be, hogy özv. 
dr. Kraeorec Ignácné a »társéinöksegrő! -le
mondott s a lemondáshoz ragaszkodik. A 
választmány, elnök indítványára, a lemon
dást nem veszi tudomásul, hanem újból 
megkéri özv. Krasovecnét, hogy lemondási 
szándékáról álljon el, mert a választmány 
súlyt helyez arra, hogy a Vöröskereszt egy
let körül bokros érdemeket szerzett társel
nök a jövőben is az egyesület vezetésében 
részt vegyen.

Hasonlóképen kéri fel dr. Wolf Bélánét 
is, hogy a választmányi tagságról való le 
mondását vonja vissza.

______________ »MURAKÖZ«

a nyakát is átfogta. Fjodor énekelni kezdett, 
mindketten összerezzentek— Nikoláj a zongorához 
vitte a kislányt s ráültette. — Fjodor felhagyott 
a játékkal, az 6 idegeit is felkorbácsolta e tünemény.

Estig tartott a mulatozás. — Olga átadta 
szülei hálószobáját a tiszteknek. — Maga pedig a 
padlásra ment, ott csinált magának fekhelyet s 
átgondolta a történteket. — Egész testében reme
gett, félt, hogy megtalálják. — Szégyellte a csó
kokat is s a további gondolatoktól irtózott. — 
Az 6 tiszta, gyermeki lelke már úgy is azt érezte, 
hogy leszedték róla a himport.

Nikoláj bizony benézett a lányszobába s mi
kor nem találta ott Olgát, gondolt árulásra, min
den rosszra s egyszerre lehűlt. Szeretett volna 
szólni Fjodornak, de szégyellte a bajtárs előtt jel- 
lemtelenségét. — Beledobta magát ágyába s a jó 
magyar bortól hamarosan elaludt. — A kozákok 
is aludtak künn, mint a bunda.

Olga szíve hevesen vert. A sok gondolatból 
azt tartotta leghelyesebbnek, ha éjszaka az állo
másra szökik s onnan telefonál a városba kato
naságért, hogy vigyék a front mögött garázdál
kodó oroszokat. — Ha ezt nem teszi meg — kö
zönséges hazaáruló. — Éjfél felé elindult merész 
útjára. — Sikerült minden. Neki pedig azt telefo
nálták vissza, hogy mig megérkezhet a magyar 
csapat — az 6 élete úgy sem forog kockán — 
tartóztassa őket. — A visszaszökés is sikerült.

Szó van róla, hogy a beteg katonák 
.részére napfürdő létesíttesaék. Ennek anyagi 
megvalósítása a fiókegylet feladatát képezné. 
Ezt a fiókegylet azonban csak anyagi meg
erősödésével teljesíthetné. Ép ezért elhatá
rozza a választmány, hogy helyben tagokat 
8 a vidéken adományokat gyűjt a fiókegy
let részére s ennek foganatosítására külö
nösen a jegyzőket kéri fel.

Közgyűlésre április 18 át tűzi ki a vá
lasztmány.

S zere teta d o m á n y o k a t a  frontra  
s z á llít  a H a d se g é ly e z ő  H iv a ta l T

Á tv é te li küíönitm énye9 IV . Váczi- 
u tca  3 8  sz.

16- szám.
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Tavaszi éjszakán.
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C s i l la g r a k o t ta n  tü n d ök lik  a z  é g  
S z e m b e  s z ű k ö s  k i c s in y  a b la k o m m a l  
E g y  c s i l l a g  o l y  p a z a r  f é n n y e l  é g .

A h o g y  n é z em  e  f é n y e s  c s i l l a g o t  
F e l é b r e d  b e n n e m  e g y  f á j ó  g o n d o l a t :
M ed d ig  lá t o m  é n  m é g  a  tü n d ö k lő  e g e t ,
E z ek e t  a  m e s é s  r a g y o g á s o k a t  ?

S  a  v i s s z h a n g  o t t  v a n  a  k é r d é s  m ö g ö t t  
M itő l s z e m e m b e  k ö n y ű  sz ö k ö t t  
M á r  n em  s o k á  1 . . . k é s z ü l j  u ta d r a  — 
F e l s ó h a j t o k  s  n éz ek  n a g y  b ú s a n  
S z o m o r ú n  f e l  a  c s i l l a g o k r a .

Zom bory Gyula.

—  Á p rilis  II. A 48 as törvények szen
tesítésének évfordulóját a szokásos keretben 
ünnepelte meg Csáktornya hivatalos világa. 
A~hTvaídlok éá' iskolák helfltfégélff nemzeti 
zászlók lenglek. 9 órakor pedig a szent Fe
renciek templomában ünnepies istentisztelet 
volt, melyen Rozman Róbert házfőnök celeb
rált. Az istentiszteleten a járási főszolgabi- 
róság, járásbíróság, adóhivatal, tárosi elöl
járóság vezetősége s az iskolák tanulóifjú
sága a tanárok és tanítók vezetése mellett 
vett részt.

—  Kinevezés. Őíel3ége a király váro
sunk szülöttjét, Szedlanics Ágoston várme
gyei titkárt, a horvátországi Szerém vár
megye alispánjává kinevezte.

Az idő hajnal felé járt. — Olga a hátulsó 
ajtón szökött be szobájába — kényelmes ruhát 
vett fel s úgy feküdt le a díványra. — Mély á- 
lomba merült s csaknem délig aludt. — Fjodor 
és Nikoláj őrizték álmait s egymást. — Az elme- 
nésre nem is gondoltak, oly jói érezték magukat^
— Mikor Olga forgolódni kezdett, kisurrantak.

Akkor meg az 6 csodálkozásuk volt nagy. — 
A kozákok fegyvereiktől és lovaiktól megfosztva 
már, mint foglyok álltak a magyar őrök között. — 
Mindketten visszafutottak, még az ablakon át lőt
tek a katonákra, de még csak sebesült sem lett. — 
Nikolájnak eszébe jutott, hogy, hol járhatott az 
éjjel az álnok magyar leány s vadul ráfogta re
volverét. — Fjodor elkapta kezéből, eközben el
sült s Olga bal karját megsebezte.

Hátulról lefogták mindkettőt s csakhamar 
indult a fogolycsapat. — Olg*; sebét bekötözték, 
mint valami kis babát, úgy vitték az állomásra. — 
A vonatban lefektették s saját kivánságára szülei 
városába vitték hadikórházba. — Szülein kívül 
rengeteg látogatója volt. — A hős — tettért ki
tüntetést is kapott, a sebe hamarosan begyógyult.
— Most már 6 kötözte a vitézek sebeit s büsz
kén járkált a kórházban — mellén az érdemjellel, 
karján a vöröskereszttel.
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— Kinevezés. A földművelésügyi m. 
kir. minister a földművelés-iskolák taosse- 
mélyzetének létszámában Szentek Dezső 
bresnóbányai megbízott igazgatót ugyanahhoz 
az iskolához a Vili. fizetési osztályba föld- 
míves iskolai igazgatóvá kinevezte.

— Kitüntetés, őfelsége a király a ha
diforgalom lebonyolítása körül szerzett ér
demei elismeréséül Vugrincsics Istvánnak, 
az újvidéki Hajóparancsnoksághoz szolgálat- 
tételre kirendelt m. kir. Folyam és R.t. 
tisztviselőnek az arany érdemkeresztel a ví- 
tézségi érem szalagján adományozta. Vug
rincsics István a páratlan odaadással és fá
radságot nem kímélő önzetlen kitartással 
teljesttett nehéz szolgálatainak elismeréséül 
kapta a kitüntetést. A kitüntetésről azért 
emlékezünk meg, mert a kitüntetett tisztvi
selő Vugrincsics János Csáktornyái uradalmi 
asztalosnak, kereskedelmi érettségit tett fia, 
в igy szülőföldjén örömet kelt az idevaló 
Vugrincsics Istvánnak a mai súlyos meg
próbáltatások idejében odaadással végzett 
nehéz munkájának legfelsőbb helyről nyert 
jól kiérdemelt elismerése.

—  Meghívó. A Vörös kereszt Egylet 
Csáktornyái Fiókja f. é. április hó 18 án 
(kedden) délután 5 órakor tartja meg a vá
rosháza tanácstermében rendes közgyűlését, 
amelyre a tisztelt Tagokat ezúton is meg
hívja az Elnökség.

—  Nyári időszámítás. Az Angolország
ban régebben, Németországban és Auszlriá 
ban újabban elrendelt nyári időszámítást 
Magyarországon is életbelépteti a kormány. 
Az uj időszámítás április 30 án éjjel 11 
órakor kezdődik. Ekkor ugyanis 12 órára 
igazítják az órákat és az időszámítás ilyen 
mederben fog folyni egész szeptember har
mincadikéig, amikor a rendes időt mutatják 
majd az órák. A nyári időszámítást sok 
szempont teszi пгтеэак szükségessé, de 
célszerűvé is. Tapasztalatok szerint az órák
nak nyári hónapokban való előreigazilása 
nagy megtakarítást jelent a világításban, 
másrészt a munkaerő jobb kihasználását is 
lehetővé teszi. Világításban ezzel az intéz
kedéssel a központi hatalmak, számítások 
szerint, körülbelül 200 millió korona meg
takarítást érnek el.

—  Felszabadult iskolák. A háború ele 
jétől fogva katonai kórházi célokra lefoglalt 
Csáktornyái m. kir áll. el. népisk. tanítóképző
intézet s az állami elemi iskola épületei ere
deti rendeltetésüknek visszaadattak. Ugyanis 
* hadügyminiszternek a vallás- és közokta
tásügyi és honvédelmi minisztériumnak sür
getésére kiadott utasítására az V. hadsereg- 
parancsnokság 20963 sz. rendeletére a fenti 
két iskolából a beteg katonák a Csáktornya 
határában felépített barakkokba költözköd
nek, mire ezek az iskolák kiürülnek. Az 
elemi iskolában azonban a polgári iskola 
nyer ideiglenes elhelyezési, mert a polgári 
iskola helyiségeit, tágasabb voltuknál fogva, 
továbbra is katonai célra használják fel az 
üdülő betegek részére, akiket eddig a tani 
tóképző-intézetben ápoltak Az elemi iskola 
osztályai ezután is szétszórtan maradnak a 
városban mostani helyiségeikben váltakozó 
tanítási menet mellett.

—  Az elhalt hösök emlékműve. A Csák
tornyái Jóléti Bizottság dr. Hajós Ferenc 
or»z gy. képviselő elnöklete alatt gyűlést 
tartott április 11-én, mely alka'ommal a 
Csáktornyái lartalékkórházakban hősi halált 
halt s Csáktornyán eltemetett hősök emlé

kezetére a ceáktoroyai temetőben felállt- 
tandóemlékmű lek felállítás! módját beszélték 
meg. A bizottság az emlékmű felépítésével 
Tolazzi Dániel helybeli építészt hízta meg, 
akinek erre a célra 1200 napszámot bizto
sit в felkéri a helybeli katonaságot, hogy a 
nyers anyag (elszállítására megfelelő fuvart 
adjon. A szükséges Összeg gyűjtésére höl
gyeket kér fel a bizottság s egyben megkéri 
a járási főszolgabírót, hogy a járásbeli köz
ségi és körjegyzőket buzdítsa, hogy közsé
geik a kegyeletes hazafias célra adakozza
nak. Az emlékmű felállítása 3000 K-ba kerül.

—  Uj személyszállító vonat. A Máv. a 
6466. számú tehervonatot április 3 ika óta 
további intézkedésig Zalaegerszeg—Csáktor
nya kö2í II. és Ili oszt. kocsikkal rendes 
menetdfjak mellett, személyszállítással köz
lekedteti. A vonat Zilaegerszegről d. e. 10 
óra 14 p., Alsólendvárról 1 óra 68 p, Mu- 
raszerdahelyről 2 óra 16 pkor indul s Csák
tornyára d. u. 3 07 pkor érkezik. A vonatot 
csak Csáktornya felé vezették be.

—  A háború. A múlt héten még min 
dig Verdun állott az események középpont
jában. Hol a németek támadnak, hol a fran
ciák mennek át kétségbeesetten ellentáma 
dásokba. Eközben a németek St. Élőitől 
délre fekvő angol földtölcsérállásokat hódi 
toltak el, majd Haucourtlól délre ismét tért 
nyerlek. Ezutta[ 15 francia tisztet és 699 
főnyi legénységet fogtak el. De sikert arat
tak a németek Bethiucourt körül is, ahol 
Alance és Lorrain támaszpontok elfoglalá
sával 14 tiszt és 700 főnyi legénység s egy 
csomó ágyú és gépfegyver birtokába jutot
tak. Ugyanakkor AvocourtLól északra harcok 
keretében több tisztet és 276 főnyi legény
séget fogtak el. A Poivre hegyhát délnyugati 
szegében is öldöklő harcok folytak, mely 
alkalommal 4 tiszt s 1084 főnyi legénység 
eselt német fogságba. A Vorges pataktól 
és Brit de Corleaux-ól délre a francia állá
sok ellen intézett harcok eredménye 1489 
sebcsületlen fogoly s 2 ágyú és 28 gépfegy
ver A franciáknak a verduni Ironton szen
vedett veszteségét pontos számítás alapján 
150 ezer emberre (38000 fogoly), 200 ágyúra 
és 25 négyzetkilométer területre becsülik. 
Eme vereség i és veszteségek hatása alatt 
újabban 90 tábornokot nyugdíjaztak — A

I németek az angolok ellen is szívós, eredmé 
I nyes harcot folytatnak A német Zeppelinek 
a londoni dokkokban borzalmas pusztításo
kat vittek végbe Egész sereg épülőfélben 
lévő hajót gyujtóbombákkM porrá hamvasz 
toltak. Londonban húsznál több hatalmas 
bérpalota pusztult el egyetlen éjszakán. Az 
áldozatok száma eddig félezer ember. Ten
geren is egyre vízbe sülyesztik az angolok 
hajóit a német torpedók. — Az olasz fron 
ton is győzedelmes harcaink vannak. Az 
olaszokat a Rauchkofl hegygerincen meg
vertük, mialatt 150 olaszt (3 tiszt) elfogtunk 
és 2 gépfegyvert zsákmányoltunk. A többi 
olasz a kézitusában elesett. A Mrzli Vrhtól 
délre is elfoglaltunk egy olasz hadállást, 43 
olasszal és 1 gépfegyverrel. Az olaszok elö- 
lött való tehetetlen dühükben tervszerűen 
Hz arcvonalunk mögött lévő helységekre tü
zelnek úgy a tengerrnelléken. mint a görzi 
grófságban, Karinthiában és Tirolban. — A 
törökök harcai sok keserűséget okoznak az 
angoloknak Mezopotámiában. Az angolok 
felmentési kísérletei egyre vérbe fulladnak. 
Kút el Amara felmentése nem sikerül. Egész 
héten át folytak a harcok ez érdemben Fe

lahie körül. Leghevesebbek voltak a küzdel
mek 6, 7 és 9 éo. Az angolok as első két 
napon 1500 főnyi veszteséget szenvedtek, 
utóbbi napon pedig több mint 3000 halottat 
hagytak hátra a véres csatatéren. A törökök 
sok foglyot is ejtettek. — Az oroszok aem 
boldogulnak. Hindeuburg alaposan ellátta 
őket. Beezarábiában sem sikerül offenzivá- 
juk. Rengeteg veszteségeik után itt nem ia 
igen számíthatnak sikerre. Próbálkoznak ak
narobbantásokkal, de katonáink ébersége 6- 
ket ebben megakadályozza. Vagy ha törté
nik is valami, a robbantás inkább az ő so
raikban pusziit. Legutóbb is egy ily alka
lommal pár száz főnyi veszteséggel járt az 
ő részükről az aknarobbantás s hadállá
sainkba való betörésük. Említésre méltó, 
hogy a foglyul ejtett muszkák rendszerint 
mind rumtól részegek Már ezzel villanyoz- 
zák őket. Itt ezen a fronton ez idő szerint 
inkább apró csatározások folynak, mint na
gyobb támadások. Az apróbb csatározások 
azonban naponként megújulnak s leginkább 
éjszaka dúlnak Katonáink azonban derült 
lélekkel fogadják ezeket. *Az éjszakák — 
írják — a pokoli puskaropogásokkal, sü
vítő lövedékekkel, rémesen búgó bombavető 
bömböléssel kis9é hátborzongatók, de azért 
csak megússzuk azt is. A muszkákkal, da
cára a nyelvkülömbségnek, valahogy csak 
megértetjük egymást. Ok küldenek mihoz- 
zánk, mi meg hozzájuk naponként pár száz 
gránát-, srapnelt üdvözletei, ök lebujnak, 
mi lebúvunk ilyenkor. így telnek a napjaink. 
Ha az életbiztosító társaságok igazgatói ide 
kijönnének pár napra, mindenesetre a díj
tételek magasabbia szállnának.« — Portu
gáliában egyebekben lázad a hadsereg is, 
nem akar háborúba menni A lázadás el
nyomására ostromállapotot hirdettek ki. Hol
landia pedig egyre készülődik, mert az an
tant erőszakoskodásával szemben erélyesen 
védekezni akar. Nem akar Görögország sor
sára jutni.

— Állandó mozi. Ma d. u. 6 órakor 
s este fél 9 órakor lesz előadás. Az előadá
sok műsora: Az ellenséges frontról (szenzá
ciós harctéri felvételek); A helyettes (humo
ros); Waldemar Psiiander, a gavallér (3 felv. 
dráma); Csak türelem (bohózat 1 felv); 
Teddy házasodik (vígját 2 felv). — Április 
30 án színre kerül Simou Judit.

—  A mérnökök összeírása. A honv. 
miniszter reudelete értelmében az összes 
18—50 éves mérnökök, építészek és építő
mesterek, akik a sorozásokon alkalmatlanok 
voltak, haladéktalanú! összeirandók. Ezen
kívül összeíratnak az 50—60 év közötti 
mérnökök, építészek és építőmesterek is, 
akik katonai szolgálatot teljesítem hajlandók. 
A jelentkezők társadalmi állásuknak meg
felelő tiszti rangot fognak kapni s a kato
nai parancsnokságok által végzendő építési 
és műszaki munkálatokon segédkeznek.

—  A titkos tinta ét titkos Írásmód 
eltiltása. A hivatalos lap kormányrendeletet
közöl, mely szerint tilos oly sajtóterméket, 
Iratot vagy ábrázolatot terjeszteni és köz
szemlére kitenni, mely titkos tinta vagy tit
kos Írásmód cimeztetéséröl szól, vagy fiikos 
Írásmóddal vagy titkos tintával készült.

Adakommnak яя  e lem eit b ő s ö k  őx- 
ve g ye i é s  á r v á iJ a v á r a  t
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Nemei pri Verdfinu napreduju.
Nemski zrakoplovi bombe meceju na englezke varasé. - Erancuzi, pák 
englezi su vu mesecu marciusu 4 4  replanov izgubili. - Rus je popustil 
svojom na valóm. - Glavni drzavni tajnik Nemskeje о miru govor drzal 
vu berlinskom orsackom spraviscu. - Francuzke i englezke bombe. - Husi 
pri Bucacu. - Kuropatkin i Evert general su propali. - Turcini opet su

zbili engleze. - Romania neee bója.

Ы  stojimo na bojnon poljn?
(M . J . )  Kre Verdüoa, va Francuzkojj 

jód traja strahoviti boj med nemcom i fran- 
cuzom. Francuzki zgubicki su jako veliki. 
Od kada bitka pri tem festungu traja, nem
ei su 38 jezer francuzov polovili. Nemei 
jako paziju na svoje vojnike, da bi skim 
menje izgubili, zbog toga traja tak dugó 
bitka i prevzetje festunga Verdüna. Prolii 
tijeden su nemei opet 41 oficirov i 1996 
vojnikov polovili, i 8 maSinskih puákah od 
njih odzeli.

Nemdki veliki zrakoplovi su pet dni, 
svakiput odtro navalili na englezke varadé. 
Bombe, kője su iz zrakoplovah nemei dőli 
hitali na englezke varadé su velike kvare 
napravili englezom. Vnogo hi2e su porudile, 
vu2gale i vide, как 550 ljudih zaklale. Giz- 
davi i napuhnjeni englezi se vezda vu piv- 
nicah moraja skrivati, da jih nebi bombe 
pogodile.

Mali replani takaj velike kvare delaju 
neprijateljem. То se zna, da francuzki, pák 
englezki replani, gda spaziju navale nemd- 
kih replanov, proli njim leéeju i vu zraku 
se boriju jeden proti drugomu. Ov strahoti 
boj vu zraku se s tem dokonCa, da budu 
replani, ili vu replanu se zadrZajuöi voj* 
niki obstreljeni, pák onda cöli replan iz 
dva, tri jezero metrov visine na zemlju, ili 
vu morje opadne. To se razme, da se oni, 
koji su jód fcivi, se zatuéeju, gd a ,replan 
doli opadne. Vu marciudu mesecu su eng 
lezi i franeuzi 44 replanov izgubili, nemei 
pák samo 14.

Rusi od 28 ga marciuda raéunajuó nesu 
se podufali navaliti na nemee, koji su pod 
vodstvom generala Hindenburga. Ruski ge
neral Kuropatkin véli, da je zbog zloééstog 
vremena moral popustiti s navalom. Ali to 
nije zrok, nego on zgubiéek, kojega je pre- 
trpeti moral od nemeov. Rus je pri navali 
proti vojski Hindenburga 150 jezer vojnikov 
izgubil, bez toga, da bi nemdkoga derega 
nazaj pretisnuti mogel.

Kak smo vu prodlim broju nadih novin 
pisali, englezi su prek Hollandije hoteli

svoju vojsku peljali, da za hrblom tiemdkih 
Seregov vdereju vu NemSku. Hollandija je 
svoje vojnike taki pod zastave zazval, da 
se svojom vojekom bude suprot staviti 
mogel englezom. Englez je vezda popustil, 
аг nema kuradu, da bi se i s Hollandiom 
posvadil, makar je ta zemlja mala.

Va2na stvar je vu politiki, da je Beth- 
mann-HoIweg nemdki glavni drSavni tajnik 
4 ga aprila vu berlinskom orsaökom spra 
viÉéu govor dr2al, vu kojem je vnogo gla* 
sovitoga oóitoval od tabora i mira.

Rekel je vu svojem govoru, da su nem
ei pred jednim letu ponudili mir nádim ne
prijateljem, ali ovi su gizdavo rekli, dok 
Nemdku i Austriju Magjarsku neponiziju i 
nevumdtiju, dotiéas nedeju mir. DrugaC se 
je pripetilo, как su nadi neprijateiji mielili. 
Nesu nas mogli poniziti, niti vunidtiti, na- 
suprot mi smo jih zbili svigdi, gdé smo jih 
hoteli. Vezda vre nemoremo tak fal privo!- 
jiti, da bi mir postal, как bi pred jednom 
Ijetu. Ono, kaj smo odzeli od nadih nepri- 
jateljov, nedamo nazaj. Rus mora izgubiti 
Poljsku, Belgium nesme opet ono biti, kaj 
je bil. To se razme, da niti mi nebumo 
trpeli vu susedetvu takvu Serbiju, pak Cr- 
nogoru, kakvi su ovi orsagi bili. Ar ako bi 
vezda denkali nádim neprijateljem, njihove 
navale, i njihovo nakanenje, s kojimi su 
nas izbrisati hoteli iz europejske таре, on
da bi oni za nekoliko letah opet nad nas 
dodli. Ako hoCeju nadi neprijateiji mir, — 
rekel je glavni drdavni tajnik i namestnik 
nemdkoga cesara, — onda moraju privoljiti, 
da budemo mi tavnali s onimi zemljami, 
koje smo od njih odzeli. Ako pak neöeju 
to, onda budemo se dalje vojuvali. Ali za 
tem se vre nebumo tak fal pogadjali, как 
smo se do vezda. Nego onda bumo mi dik- 
tovali njim.

Najnovedi glasi su iz francuzkog boj- 
nog polja sledeéi :

Nemei su vu dest lijednih, od kada pri 
Verdünu bitka traja, veliki falat zemlje od
zeli od francuza, 40 jezer vojnikov polovili 
i 190 dtukov od njih odzeli. Nemei su oko- 
lo Verdüna 2500 dtukov postavili, koji bez

prestanka slrélaju francuzke derege, koje 
hoCeju obkolili. Vu dojduCirn tijednu budu 
velike bitke. Nemei pod jednom napreduju. 
Francuzi zbog toga, ar nemreju napreduvati, 
su 90 starede generale vu penziju poslali.

Na taljanskoj granici nema nikaj novoga.

dturma na Krstac.
Opet jedna slika od montenegrovske 

bitke, koju je jeden nazoCen oficir ovak 
povédal:

— Slurma je odredjena bila na Krstac 
brégí tomu smo se svi veselili. Vjutro zaran 
stal se je general, obiékel se je i odidel doli 
к morju. Pri bregu Cekal je jeden motor- 
öun, na kojem su veselo Cekali oficiri ge
nerala i kad je к njim stupil, radostno su 
ga pozdravlali. Odvezali su lance i stém je 
Cun ostavil brega. Fletno su prék jedne 
morske dupline odidli. Na drugim kraju je
den automobil je Cekal generala i njegve 
oficire. Seli su se vu automobil i odpelali 
su se na jeden brég, koj je jod pun bil 
snega i poleg toga iz dalka ga bilo videti. 
Drugi bregi svi su niíedi bili s vun jedno- 
ga, na kojem je neprijatelj bil. Na bregu 
nepritatelj velike Stuke je imel Zakopane 
vu peéine, skojemi su zdvojeno branili 
svaki koraCaj zemlje. MoCne i vkanjlive 
tvrdovine su stale na bregu, na svaké par 
metrov pak skrite jame vu kojih su sva- 
kojacke 2eljezne dpice bile nastavlene. Svun 
toga lakve peéine su bile pripravlene, koje 
su na kotaée bile Slowene i na zapoved 
braniteljov vodje, doli se bi bile skoturale 
na one pediéke koji su na brég morali pla- 
ziti. Ove peCine sve bi bile spotrle, kaj bi 
pred sobom nadle bile. Skrite okne su bile 
slodene, koje da se sproiiju, na hiljada voj- 
nika odmah vu zrak hitiju. Dakle как se 
vidi, dobro su bili pripravleni. Munieije i 
strodka takodjer su dosta imali.

Nad general onoga derega je bil zapo- 
vednik, kojemu je zapoved bila strahovit- 
noga brega zavzeti. Kad je gori dodel na 
brég i vu jedni duplini si je mesto po is- 
kal, odmah je svoje zapovedi dirom poslal.

/
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Tani eu mo slo iili dalko gleda. Zapovedi 
su ordinanci odmah őirom odnosili.

^ato na eve strani su se stuki spro- 
2ili. PoCel se je juris. Как dabi kakva pa
rade bila na Cast generala, tak vu jedni 
sekundi od tri krajov oglasili su se straho- 
vitni Stuki. PoCeli su neprijateljskoga brega 
od tri krajov strélati. Skrite neprijateljske 
okne sproSile su se i zdalka je bilo videti 
как bsiCe plamen vu zrak. Ove okne su 
Cekale naSe vitéze, ali naSi Stuki predi su 
je po iskali i sproiili. Na jezero i jezero 
granatov je letelő na neprijateljski brég. Na 
morju, как dabi vilié bile tam spravile, po- 
kaieju se ladje, kője sboka takodjer stra- 
hovilen ogenj su poCele na brég spuSCati. 
Zrak je pun bil dima. Takva duha je nas- 
tala od solitra, da su nam svim oCi suzele, 
tak je dim grízei, da smo nosa si moyali 
tiSCati. Ali to sve skupa néje dugó trajalo.

Peklenjska muZika i koncert je to bil- 
RuCali su Zmehki átuki, proti kojim menjöi 
su se tak Cilii, как dabi se slaviCek glasil 
na ruCanje strahovitnoga oroslana. Okne jed- 
na za drugim se sproZi, maSinpuSke komaj je 
éuti bilo iz strahovitne muZike.

General pogledne vu dalkogled. Vdilen 
spregledne neprijateljskoga brega, da vidi, 
kaj su sve Stuki vuniötili. Zadovoljen je bil 
i odmah je dal vun zapoved, zapoved koja 
je najkrajSa :

— Előre ! Napred !
Óva jedna jedina réC bejZi po droti 

na sve strani. Prék pod bregom sve se poC- 
ne gibati. Как dabi na hiljada metulov se!o 
se na brég, tak se teSCiju jeden, kre dru- 
goga naáega generala sivi vojniki. Stuki joá 
bolje serdito su poCeli tuliti. Strahoviten 
glas se Cuje iz med bregov. PuSke podjed- 
noma praskaju. Granati strahojvitne peöine 
slrgaju dőli iz brega, kője se koturaju 
doli po bregu stakvim glasom, da Cloveka 
zagluSi.

NaSe mravle зато  idu dalje i dalje 
na brég. Negda cé!i redi su se dőli prehi- 
tili, ako su ravno vu takvo mesto doáli, 
kam je neprijatelj strélati mogel ili pák ako 
je peóina se nanje skoturala. Ali gde se je 
jeden prehitil, na mesto odmah su deset 
stali i duSevno su juriSali dalje. í? te  Zurile 
su se vu jeden klanjec. Iz obedvé strani 
klanjca do vuh se je zakopal neprijatelj i 
podjednoma je stré'al na naSe vojnike. Ali 
naSi niti vu najvekSem ognju né su Sleli 
postati. Kad su blizu klanjca doSli, odmah 
su se hitili na neprijatelja. Peklenjska bitka 
se je zapoöela. Ciovek proti íloveku je har- 
cuval. Pikali, grizli, Céhali, drapali su jedni, 
druge. Kervavi mrtvi na stotine su leZali 
vu klanjcu Nazadnje su naSi preobladali. 
Neprijatelj pobégel je, ili je mrtev ostal. 
VekSu stran su naSi zarobili Sví Stuki su 
naSim vu ruke doSli. Так su zavzeli naSi 
narodni gardisti (népfölkelők) januara dese- 
toga vu veliki zimi i vu velikim snégu 
Krstac brega.

Koji su Zivi ostali, nigdar za svojega 
Äivlenja nebudo ov dán pozabili.

Mi pák, koji smo doma, пезтето  tak 
mislili, da naSi stari i mladi gardisti зато  
naspancir su hodili vu Srbiu i vu Monte 
negro. Takve kervave bitke su bile tam, 
как na malo Sterim bojnum polju.

ZaaluZili su si, da se hiStorija nigdar 
nespozabi iz njih.

Vojnik na straft.

Vojnik je oa straái, Navék je pripraven, 
Puáku z pleóa zeme, I как doh v eamoői, 
Pák si ju vu ciloi Stoji on na mestu,
Re2 po tihom dene. Neg su budne oői.

Mirnora télom, duáom, Molitvu poboZnu 
Na duSmana pazi, Dragom Boga Salje, 
Badnim okom, vahom, Vu njega polare 
Da ga neiznadi. NajboljSe ufanje.

Majki se Mariji 
S molitvom obraőa,
Za pomoő ju prosi,
Velka j potreboőa.

Spisal sem vers mali,
Domorodci mili,
Da vám dajem znati,
Kako vojnik pazi 
Tu na bojnoj stra2i.

Na bojnom polju. N ovák  Iván.
vojnik.

Bitka za Verdün.
Okolo Verdüna strahovitna bitka joS 

podjednoma traja i to svaki dán bolje ser
dito. Nemei kad su opet lépi falat zemlje 
odzeli od francuzov, par danov poCivali su 
se, da svoje Sáncé i dekungé zgotoviju na 
prevzetim mestu. Med tern toga рак se bra- 
niju proti francuzom, koji zdvojeno Stur- 
maju, da zgublene pozicije nazat zadobiju. 
NemSki Sereg kad je od Maas vode na lévő 
Haucourt-Avocourt Malencour liniju ргебЬ- 
ladal, denes veC tijam pri drugi liniji stoji, 
koju veC iz Zmehkih Stukov stréla. Sami 
francuzi veliju, da poloZaj pri Verdüno 
jako je kritiCen i da ov mesec joS velike 
bitke budeju tam.

Seat—sedem tijednov traja óva slraho- 
vitna borba za Verdün i ovu vréme veliki 
falat zemlje su zadobili nemei, к tomu pák 
su prék Ceterdeset jezer francuza zarobili i 
stodeveldeset Stukov zadobili. Ntwyork He
rald zvane novine piSeju, da nemei na Sest- 
desetpet kilometrov dugi liniji dvéjezero 
petsto Stukov su naslavili, iz kojih пергез- 
tatno podjednoma strélaju. Stém peklenjs 
kim ognjom veC su strahoviten zgu- 
biCek zrokuvali francuzom i ravno svrho 
toga francuzki sabor jednoga zakona hoCe 
napraviti skojim bi sve stareSe oficire vu 
penziju poslali. Razmi se, da najpredi na 
generale Spekuléraju s med kojih devetde- 
setosem hoCeju vun zmuStrati. Izbilja fran
cuzki Sereg potrében je, da ga ponoviju, 
jerbo veC su i sedemnajst lét stara deca na 
frontu vu ognju.

Francuzki orsag veC je tak odnemogel, 
da nemore iz svoje rezerve namestiti zgu- 
biCka i potrében bi bil, da mu Englezia po- 
sudi svoje nepotrébne Cete. Ali kaj se opet 
englezkoga soldaCkoga poloZaja tiCe, niti tam 
je né sve zlato, niti tam )e né sve vu cvé- 
tu Ministri jeden za drugim ostaviju svoje 
mehke barSonske stolce i odideju vu pen
ziju. Так stoji sad i tak zvani Derby kor
mán. Ovdi sad to moramo razmeti, da vu 
Engleziji niSCi néje duZen soldat biti. Samo 
deneSnje vréme su napravili jeden zakón, 
da svi, koji su lediCni, lojest Dé su oZejeni, 
moraju pod puSkum sluZiti. Na to su se 
skorom svi englezi oZenili. Sad ovaj kormán 
ali bude moral joS jeden zakón napraviti, 
da i oZejeni moraju vojuvati, ili pák se bu
de zahvalil. S deneSnjim svojim Seregom 
Englezia né samo dabi bója mogla prehi-

titi, neg niti napomoC nemore iti fran
cuzom.

Francuzi po svojih novinah veCodprto 
piSeju, da zabadav prelévaju svoju pleme- 
nitu krv, jerbo to je samo Francuzkomu 
orsagu na Skodu, englezom^fak na veliki 
hasén.

Francuzki oficiri podjednoma se Stri- 
caju svrho verdünske bitke. Naprimer jeden 
oberst odprto je spisal, da francuzi najbli- 
2e9e dane odluCiti moraju, ali budo du£e 
branili Verdüna ili pák ga sprazniju i od- 
pustiju ga nemeom.

NajvaZneSe pozicije i festunge zgubili 
smo, pise ovaj oberst, i ako nemei od za- 
pada joS jeden kilometer^ dojdeju napré, 
onda Verdüna veC nemoremo duZe 
braniti.

Doklam se francuzi sami med sobom 
Stricaju, nemei neprestalno napredujeju proti 
Verdüno. Od Maas vode na zapad opet su 
dva vogle dőli obstrigli nemei i stém su 
francuzi opet vu takvo vulicu doSli, как 
je vreCe i zgubili su Bélhincourt zvanoga 
fesiunga.

Razmi se, da francuzi vu svoji prijavi 
tak govoriju, da su sami spraznili festunga. 
Samo, da je ov posel nikaj vise né koStal 
francuze, как jeden bataüjon, dva Stukov i 
Sestnajst maSinpuSkih.

Takodjer na oCigled vu nevaren polo
Zaj su doSli francuzi i na 304 zvanim bre- 
Zuljku, gde su nemSke Cete ,z odspodnjih 
dekungov veC vun zbile francuze. Ovu vré
me druge Cete pák su Corbean zvano Sumu 
poCistile i jedno selo gde su francuzi dobro 
bili zakopani, vuniStili su ju. Ovdi su svi 
francuzi dőli opali, jarke pák su jim nemei 
sporuSili i zadelali. S vun toga рак su nem
ei jezero sto francuzov zarobili. Stém su 
francuzi opet jedno Cvrsto poziciju zgubili.

Ovdi se je pripetilo, da francuzi dőli 
su shitali puSke nazlamenje, da se predaju. 
Kad su nemSke Cete mimo ovih francuzov 
dalje Sturmale, francuzi su pograbili puSke 
i odzaja su poCeli na nemce strélati. Nemei 
su svrho toga strogo kaStigali zaroblene 
francuze.

Naravski francuzke novine Cisto dru- 
gaC piSejn od toga. PiSeju pák tak, da ve
like nemSke Cete su se navalile na fran
cuze i francuzi, kakti vojniki Steli su vum- 
réti i nemei samo svrho toga su tak strogo 
kaStigali francuze, jerbo podufali su se bra
niti proti neprijatelja.

Poznamo mi veC sve francuzke i eng- 
lezke leíi.

Englezi se braniju proti francuzki luZ- 
bi. NajvekSe englezke novine piSeju, da sa
mo zato nejdeju englezi francuzom na po- 
moC, jerbo ovdi je зато  jedna linija i je
den vodja. Ako bi nemei pri Iperno se bili 
navalili na ovu liniju, onda bi tam stojeCi 
englezki Sereg ravno se tak hrabro branil 
proti neprijatelju, как se francuzi branija 
pri Verdüno. Mi nemoremo svrho toga, pi
Seju nadalje ove novine, ako su nemei rav
no pri Verdüno vdrli na ovu liniju, gde 
francuzi stojiju. Zakaj su sé né na engleze 
navalili pri Ipernu, tam bi mi znali, kaj 
nam je duZoost.

Так lépő se spominaju savezniki med 
sobom, nemei pák ovu vréme bez svaké 
Striciuge lépő svaki dán dalje i dalje rivaju 
francuké pri Verdüno.
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K A J  j e  n o v o g a ?

8 t » r i  v a ja ik  vm ro b stvm .

P itém  lista  та Öakovec,
Naj g a  óit* m ed jim urec,
K a j d ela ju  n je g v a  d e ca  ?
K a neznaju za s v o g  otca .

Doma s ta v i l d eca , zena ,
M oral d iti v  tudja zem jju.
& Bogom  sta u te  zena, d e ca  !
Dalko j e  ta xemlja tudja.

Ői b i s e  koma zameril,
P rosim , da bi m i odprostil,
K ratek  nam  j e  i i v o t  sada,
Vekiveónost navék  tra ja .

Veika za 1 őst m e dostig la ,
Da m i j e  m ati vum rla ,
A ja  sirmak n e sem  m ogel,
Da b i j im  a Bogoma r ek e l

S  nikim ó it  g o v o r it  nem  rem ,
Ar sam  od  ra sa  zarobljen ,,
R obstvo moram  podnasati,
M ed tudjom  Jjudstvom  t iv e t i .

Ako d ra g i Bog dopusti,
Da s e  jenk rat m ir napra vi,
Budemo s e  sp om ina li 
K akov kräh sm o v  Ruskoj j e l i .

7ako m i j e  tuzno ovdi,
Nit n em rem  Boga moliti,
Samo s i  vu sr cu  m ojem  
Negda, n egd a  к  b o gu  zdehnem.

J a j  m en i robu staromn,
K o ji imam deca , zena,
Lezi b i Jo ledicnomu,
Ne bi im el taga  takvu.

Öve r éó i p isem  s  m ojom  
Desnom rakom, dók s i  s  lévőm  
M oje sazne o c i britem  
Ja , s ta r i vojnik zarobljen.

Drávadió8. T áród! M á ty á s .

— Imenuvanja podiupana. »Na 
rodoe Novine« donose, da je Njegovo Veli- 
éanetvo btago'zvoljelo s naslovom odejeCnog 
aavjetnika kr. hrvatskoslavonsko dalmatins- 
ke zemiljske vlade odhkovanog 2upanijskog 
tajnika Augusta Sedlanéa imenovati kr. 
pod2upam<m 2upaniie »ruemake.

— Talijani nejdeju vu Francuzko. 
Minuéi tijnd^n vettka konferencia je biia 
vu Pariäu, na koji konferenciji najbolje to 
su zahtévali naái tieprijalelji od talijanov, 
da naj odntab boja poruéiju Nemökoj i 
naj jeden vek4i Sereg poälejo francuzom na 
pomoö.

Tilijanski generali i ministri niti Cuti 
neCeju od toga, da bi iz orsaga vekéi Se
reg posla'i na drugi front, jerbo na Isonzo 
frontu sam1 su vu takvi stiski, da evakoga 
vojn.ka tain nucaju.

Svrho toga francuzi opet tak piSeju 
po 9Vojih novinah, da antanta ravno tak 
hoéeju talijani izdati, как su Austria— 
Magjarsku.

— O dideju zvon i. Odideju i zvoni 
vu boj, oni zvoni, koji su 2ive zvali vu 
sveto mater cirkvu, mrlve pak su poknpali, 
sad ndideiu, da preobladaju neprijatelja.

Odideju zvoni, ali né vu Rim, как mi 
to na veliki Cetrtek velimo, da nam na 
veliko subotu opet nazat dojdeju.

Odideju vu kervavi boj, da kakti kng 
Ije i Stnki braniju nas sve, nadu domovinu 
i naSe pnStenje, как su éeterdesetosmoga 
lela. Vtihnuli budo zvoni, d i stém groz-

»medjim ü rje« ________

Inede se budo glasili na bojnom polju. Kad 
jedenput mir nastane, opet budo doSli nä
sst nadi svoni, da i nadalje budo razglaSu- 
vali botaneko réé i nafle viteitvo.

Naj idejű vu ime Bo2je na svoj
p u t!

— S á n d o r  k ra ljiá  od srb ov . Jeden 
amerikanski novinar spommal se je vu Pa 
riSu sa Sándor kraljiCom :

— Padié minister, rekel je Sándor — 
svrho toga je putuval vu Paris, da prosi 
antanta za pomoé i da ga nagovori, naj se 
jedenput i za Srbiu zmisliju. Srbia dovezda 
véé, как peto stran stanovnika je sgubila. 
Veö vu prvi ostrak-magjarski offenzivi stra- 
hovitno vnogo smo alduvali. Prék stojezer 
stanovnika je samo vu tifusu poginulo. Vu 
drngi cffenzivi takodjer na stotine jezer 
ljudstva smo kvarni bili

— Prék jeden milljun siba je sgiuulo. 
Joä vise srba bi bilo poginulo, ako nam 
Talijanska naj bila pomoé dale. Talijani эй 
nam ienske i decu obranili. To mi njim 
nemoremo doeta zahvaliti. Itak zato, barem 
svaki erb je véé doeta trpel, itak svaki ko
ma éeka, da opet na front dojde i da opet 
za domovinu bude vojuval. Mi smo osve- 
doéeni, da domovinu nazat budemo za- 
dobili.

Sad su se naSi Seregi poéinuli. VeC su 
obleéeni i s oru2jem nagradjeni. Sad véé 
moréja iti, kam je bade antant odredil. Mi 
smp  pripravni za domovinu na Sterim gud 
frontu vojnvati.

— Englezki zgubicek. Englezi sad 
su dali vuu slu2beni iskaz, как veliki zgu- 
biéek su imaii cio januara 9 ga, dakle od 
poéelka boja, sedemnajst mesecov. Zgubili 
pak su ovu vrémc 24 jezer 122 oficirov i 
525 jezer 345 svakojaékoga voinika. Od 
toga na fhndriai i francuzkim frontu 17 
lezer 46 oficirov i 383 jezer 460 xojnikov, 
na Dardanelle 5241 cficir i 112 jezer 308 
vojnika dojde, s van toga pak na drugih 
frontov 1835 oficirov i 20 jezer 573 voj
nika su zgubili. Dakle popriliki svaki rnesec 
32 jezero osobah. Vu ovim raCuno né eu 
nuter Oni, koji su od 9vakojaCkih betegov 
pomrli. Ako sad i ove vu raCun zememo, 
onda englezki Sereg do marciuSa meseca 
zgubil je prék Seetsto jezer vojnika.

— Kad budo englezi zadobili 
boja ?  Jeden englezki oficir od engiezkoga 
polo2aja ovak p'Se:

— Na zapadnim bojnom polju samo 
onda budemo moguCni nemSkoga fronta 
predrti, ako barem triput ili Cetiriput jaksega 
serega budemo imeli, как nemei. S vun 
toga pak Sestpnt tuliko Stukov moramo 
imeti, как nemei. Ali doklam mi postiéi 
budemo mogli to, véé zdavnja mine novo 
leto. Kuliko vremena zaniudimo i kalikó 
penez potroSimo, doklam do toga dojdemo, 
ravno tuliko ljudstva preSparamo. Vu Eng- 
leziji niSCi je né misül, da bi s deneSnjom 
vojskom mogli nemSkoga fronta predrti.

— Mi slobodno di&emo kada gurg- 
Ijanjem sa Fellerovim elűz rastvarajuéim 
»Elza fluidom« oéistimo naSe 2drijelo i vrat 
»Elza fluid« se osobito dobro upotrebljuje 
za ispiranje ustiju, vrata i 2drijela, on éisti 
i razku2uje, o2 vljuje cirknlaciju krvi u 
njetnim síuznim ko2icama te nas éini ot- 
pornim protiv prehlada. 12 boca ovog 
prokuSanog kuénog sredstva Salje franko 
za 6 kruna Ijekarn k E V. Feller, Stub ca 
central» br. 124 (Hrvatska) ovdje эе mogué 
ujedno nazuéiti i Fellerove blage tjerajuée

__ __________________________ broj. 16,

rabarbara »Elza pilulule«. 6 kutija etoii sa. 
mo 4 К 40 f franko. (ve\

— H olland ia i e n g le z ia . Nspitanje 
как se bude Englezia proti Holla ndiji 
s ponaSala, ovaj odgovor je dobit jeden po. 
lit ié ar :

— Ne miBlim, da bi Englezia hollandé- 
ke provincije zbantuvala, jerbo Eoglezia ve
liki posel ima vu Europi. Hollandia na pro- 
vincijah s vun marinerov trideset jezer 
vojnika ima. Proti ovim Englezia iakvoeks- 
pediciju bi morale poslati, kakvo denes na 
nikakov naSin nemore.

— Mogla bi Englezia i drugaé tiskati 
hoilandske provincije. Naprimer, akobi po- 
prosila Japana, da on naj ekspediciju vodi 
proti hollandskim provincijam. Ali to sejoS 
menje more pripetiti, jerbo Englezia denes 
véé Japana, kakti saveznika puno za nevar- 
neSega ima, как dabi neprijatelj bil. Engle
zia jedenput je veéopominula sdobra Japana, 
da naj soldaéiju poSle na europeinski front, 
na to je Japan takodjer lépő sdobra odgo- 
voril, da to nebude napravil Ne verujem, 
da bi Englezia joS jedenput nekaj prosila 
od Japana.

— Englezia jako mora paziti na Ja
pana, da ne dojde vu Azsiju, как je doäel. 
Ako pak bi sad Englezia opet nekaj prosila 
ili zahtévala od Japana, Japana bi to prvo 
delo bilo, da bi vu A2iji, gde Englezia ve
liko imanje i joS vekSo trgovinu ima, opet 
veliki falat zemlje zahtéval. Englezia véé je 
ravno dosta dopustila Japanu, vise rnu ue- 
ée, niti pak ma nesme.

Dakle hoilandske provincije nisei ne
bude bantuval.

— Jos pet lét bude trajal boj.
Aíjguith englezki minister pohodil je rim 
otec papa vp Vatikanu. Sad iz najboléega 
mesta ziSli su vun glasi, da rimpapa jako 
je 2alosten nastal, kad ga je englezki mi
nister ostavil. Poleg ovoga glasa, Asguith 
rezloiil je rimpapi, da boj joS pet lét bude 
trajal.

Ruski minister Suvajev pak pred jed- 
nim novinarom tak je rezlo2il ovu stvar, 
da boj joá du2e vremena bude trajal, ali 
pred dveme létmi nebudemo konec.

Ravno iz toga vidimo, da ministri ne- 
moreju to toéno znati, kad bude mir nastal. 
Jeden ovak misli, drugi pak ónak. Bil je 
poéetek, bude i konec. Kad bude ovi stra- 
hovitni borbi konec, to samo svemoguéen 
Bog zna, ali élovek né, makar je on eng
lezki ili pak ruski minister.

— Nesreca na Dunaju. Aprila je- 
denajstoga vjutro ob Sesti vuri nesreéa se 
pripetila pri Pétervaradu na Duni. Herkules 
zvana paroladja iz Ujvidéka vu Zimony je 
imala pula. Taki za par minut как эе je 
genula, tresnula se pre Pétervaradu vu je
den most i s gubcom je odmah pod vodu 
doSla. Voda je tak hitro vu ladju se zle- 
jala, da kratke dvajsti minut je ladja na 
dna Dunaja bila.

Nesreéa se tak pripetila, da se je kor
mán pctral i poleg toga je zaSla ladja na 
oslruge. kője od leda braniju most1. MaSi- 
uÍ9ta odmah od nevarnoga polo2»ia glas 
dal, osobje pak je na to odmah na krov 
dofllo. Zapovedniétvo taki je jednoga motor 
éuna poslalo к ladji i glasa su dali Samofl 
i Vezér zvanim ladjam, kője su s célom 
moéjom se íurile napomoé. Odmah vu2e 
hitili na nesreénu ladju. da ju sobom od- 

I pelaju, ali véé je tuliko vode bilo vu ladju 
I da su ju niti genuti né mogle.



Kepitan zapoved je dal m&rioerom, d a i snég hitro poCel taliti i céla okolica je lak — M ájúi prvoga jedno vuru nap- 
naj skoCijn na ostruge i eve uaj na ladji zgledala, как morje, mai su poceli P. ..ob- ré poríneju vure. Так vu Nemőkim как 
ostaviju. Drugo minuto vec je céla ladja Cinu atrélati. íz maloga ognja hitro takvo i Auslria-Magjarskim odluCili su, da od ma-
pod vodom bila. Kapitan, koj je zadnji os- strélanje je nastalo, как na talijanskim juáa prvoga jedno vuru predi se poéné dao
tavit ladju i marineri splazili su na most i frontu. Strahovitno strélanje pet vur dugó i jedno vuru predi se dokonéa. Zadnjega
nikaj se jim je né pripetilo. je trajalo. NaSi őtuki su samo pomalemod- aprila pred polnoCi ob jedenajsti vuri eve

* Popriliki sto jezer korun je céloga govarali. Tu i tam se je samo jeden-jeden vure se budeju preravnale na dvanajst vur.
. vara Stuk sglasil, da ruse pravari. Так budo idle vure do novembra prvoga,

7o o nelin  MorvPv n o r v é g  пя- PoCel° 9e mraCili- Ruski i° 3 bo|Je onda °Pet Iе lak *ravnaÍu> как sad idejű.
Z ü io «  nnvAHai io iroir fő orJÍ-i 8U PoCeb ruCati, zatem pák velike ruske Poleg toga vu svaki fabriki, vu svakim u- 

roladje kapi P J  P * * Cete su se prebliíavale к nádim jarkom. redo, vu svakim fltacuno i t. d. jedno vuru
drugoga jeden Zeppelm borabard.ral Le.th 0dzaja зц kojeniki bj|j. kozaki , JCerked predi ee poCne 8Vllkdaäojj p09e| , jedn0
englezkoga vara • Kad su ru8j Krotov dodli, smrtni ogenj vuru predi se dokonCa. Vnogo milljunov se

— Okolo polnoCi s velikim vetrom i su naSi taki iz prvih jarkov dali. Praskale bude poleg toga preSparalo. Samo vu pos-
hrumenjom doletel je jeden Zeppelin ober su puáke i madin-puáke. Kozaki i éerkesi veto Nemdka od majuda prvoga, do novemb-
Leith varada i odmah su vide bombih hitili prék svojih mrtvih sa vdirali. ra meseca stom jednom vurum osemdeset
dőli. Jedna bomba tak blizu ladje je opala Podsiloma su dteli vu nade jarke dojti. milljun markov, Auslria-Magjarska pák pet-
doli, da nekoji falat je i na ladju opal. Od Jedenput samo dojdeju na mesto gde deset dest milljun korun predpara.
ek3plodéranja takov slap je nastal, da je su okne bile skrile i kad su oknne se sproZile Veliki hasén bude íz toga. Naprimer 
jednoga marínéra vu morje hitil. Blizu ladje i i orijadki falat zemlje iz zraka nazat scurelo, svaki te2ak rajdi déla od jutra, kad je po- 
jedna fabrika je vu zrak zletéla. Na varad samo krvave i zmrcvarjene mrtve je bilo Cijeni i vide more napraviti, poleg toga i 
takodjer iz Zöppelina vide bombih su hitili. videti na lice mesta. Okne jedna za drugom vide zasluZi. TtZak koj |e dalko od íabrike 
Bombe su vu varadu nezmernoga kvara su se sproZile i kojim je sreCa posluZila, da ili Cinovnik od ureda, iedno vuru predi
napravile. Zeppelin dvé vure je ober vara- su Zivi ostali, one su zboka madinpudke i more dimo dojti na poCinek ili pák na hiZ-
ga létal i pod jednoma su bombe doli pokosili. Za jedno vuru néga bilo niti jednoga ne posle. Dobro su to nemei zmislili. 
cureie. neprijatelja pred nademi pozicijami s vun — S la v n a  sm rt. Né samo na bojnom

Zeppelin je sreCno nazat odiäel, kad je onih> koÍ' 3a spotrti i mrtvi ostali. Pred jed- polju, neg i po Spitalih postigne slavna 
. zvrgjj nőm jednom kompanijom petsto do osemsto smrt nade vitéze. Vnogo starih se je moralo

sv0  ̂ P . . mrtvih je leZalo. odtrCi od svoje mile familije i barem né su
— F ran cu zke  1 en g ie z k e  bom be. Rasj né8U ^ e y{ jo5 je(jenput probati svi na frontu, itak zato tedko sluzbu zver-

Kad su nádi zrakoplívci bombardirali vu|naáll |jnjju predréti. áavaju odzaja za frontom. Takvo slavno
Saloniki francuzke i engiezke logore, Iran-j — K uropatkin i Evert gen era l su  smrt podnesel Martmcsevics Jakob 48. na- 
cuzki i englezki kanonéri iz najvekdih dlu- p r0 p a li. Pisali smo, da ruski car vu Ku- rodnih gardibtov káplár vu serajevskim Spi-
kov su strélali vu zrak. Od ovih Slukov ropatk,na 8e je zaufa|, kojega su pri Mukdeno talu marciuda 29 ga vu Ceterdeset i tretjim
granati su nazat vu varad cureli i vu va- ^  grc|0 nap0kali japanci. Zadnja ruska leto. Pokojni februara meseca je odruval sa 
radu veliki kvar napravili. To загш francuzi Ofonzjva zioCesto je vun zidla, da rusi 43—50 létmi iz BeCa, gde sad s vun Zene 
i englezi su prepoznali. Dakle nője istina B|jzu dvéslo jezer vojnika su zgubili, poleg pet malih siroéah tuguje zanjega. Naj poéi- 
dabi nádi zrakoplivci bili grékoga varada toga car Qpet ргетеп}| bU(j e generala. va vu miru BoZjem, dalko vu tudji zemlji. 
bombardéralL_ - - • * Evert generaf se je* ve6 zahvalil, Kuro- ----- ---   —̂

— C eterd ese t lad ic ah  z la ta  Ro- Patkina pák car niti pred se ne de pustiti, j g a  t a b o r a k u  p o S t a  g o t o v i  k a -
m an iji. Romania nam i nemcom dvé sto | dakle i on je opet vun opal iz njegve mi- v e r t i a a n a p i a o m 9 ta k o d je r iT A B O R S ^  
jezer vagonov zrnja je prodala, za ; ]osti. Sve se opet tak kaZe, da Ruskij general K A R T E  s e  H ob iJu  k o d  F i a c b e i
ovu zrnje romanski bank minuöe bude nazat prvi vodja. Ruskij je pred carom . ..
dane je dobil prvo ratu plaCeno. na posluhu bil i po ovim dogodjaju, odmah P  ^  r a n a z  n  o r )  n j  a r  c  •
Óva rata je 4 milljun 700 jezer markov vu je otídel na front. C ien a  г k u v e r t  2 fi ll*  t a b o r a k a
zlati penezi. Zlato je vu Ceterdeset ladicah j u rc in i opet su  zb ili en g leze . k a r t a  —1 ПИ.
bilo spakovano. Pogodba je lakva, da od ^ursko soldaCko zapovednictvo javi Irak-
ovoga dana iz svakoga kolodvora koj je na fronla. P é s m a  od  r a t a
gran ci na dán 121 vagon zrnja podleju tak Engleze pri Felahie opet smo zbili
dugó, doklam se céla svota zvozi. Engiezi tri jezere mrtvih su ostavili na boj- PosluSajte bratja mila,

Na veselje antantu, da mi joS nebu* nom pü|jUi prijelj smo jednoga oíicira i viáe .leden mali verá od rata,
demo tak gladuvali, как antantiát. stotin vojnika. Aprila devetoga vjutro nepri- Rakva vám je tu2na dóba,

— Med R iga  i D ünaburgom  ve- jatelj poldrugu vuru je strélal naác pozicije, Za V0Jni a 1 t0 Pro a-
like b itke budo . Ruske novine piöeju, da zatem od Tigris vode s célom moCjom je VZiva se on zime tladne,
nemei odluCno bdku hoCeju na ishodnim poCel juriäati. Bitka je S^st vur dugó trajala. Pod vedrinom broji zvézde,
frontu i na vise mestah se je zapoCela ol- OJ poCelka neprijateli vdrl je nam vu prv. & z a ° d o m ° " i  S j ’
lenziva Nemei tam hoóeju odlucno bitku jarek, ali naái vitézi naval.l. su se s banga- /->vot za dóm svoj alduje.
imeti, gde su lani postali, dakle rned Riga nétami na engleze i tak one, koji su vu iar® Ljeto nam je proälo braija,
i Vilna varaSi, ovdi obkoliti hoCeju Polezie vdrli, как i one koji su jim na pornoé doSli, Do§ia nam jesenska dóba,
mo6vare sve su poklali ili pák nazat vu svoje jarke Svaka ptica iSöe slana,

% * , £ . . , пгрНряП Cde bu v zimi stanuvala.Nemei iz zapadnoga fronta nebudo prenrau. . . . . . .  .
vekSe Cete postai i vu Russiju, jerbo dosta Po bitki pred naSemi i ar*c* A mi Junaki t0  ̂ rata’
aoldacije imaju tam Med Riga i Dünaburg mrtvih englezov smo nabrojili. Zarobljeniki Spravljamo se v bojna polja,
varaíi takve bitke budeju, kakve su joS su povédali. da najvekäi zgub Cek je 13. vojni Pod vedrinom bumo spali,
nigdar né b'le. Céli front dvésto petdeset zbor imel, koj iz őistih englezov stoji. Ovaj Z.vot za dóm alduvab.
verstov je dugi i nemei nebudo na célim vojni sbor je vu Dardanellaj vujuva i samo Ptitice se skup spravljaju,
frontu poCeli offenzív«, neg как je napré potlam su ga na Irak-tront poslaü. I na svoj ^от se ravnajUi
videti pri llluxtu i Üxku budo najkerva- —. R om an ia neóe bó ja . Zadnje dane A mi vojniki tog rata,
vese bitke. Nemei su veC nastavili svoje takov polo2aj je nastal med nami, nemei i Ostavljamo naáeg doma.
strahovitne Ceterdesetdva centimeterne Stuke, med Romaniom, da je Romania moguCna bude zemljica,

Piäeju dalje novine, da nemei vu Kur bila oomah dvé9to sedemdeset jezer soIdaCije Koju ро^ та travica,
landu nezmerno Stukov i munieije imaju dimo pustiti na polsko delo. Zelena ICpa travica,
i to su ona zlamenja, koja nam napré ka Antant svako íormu je próbál Romaniu Poljska módra Д,оЬса.
^eju, da tam veliki dogodjaji budo. vu boj natirafi, ali nikak je né nr.ogel. Ro* Kada vumrem lo2en v ratu

_ R usi or! B ucacu  Rue« pri Bu mania spametno neutralna hoCe ostati, jerbo Zakopajte me vu zemlju,
Cacu ovak su ételi naSega 'fronta predrti : to puno viäe bude orsagu na hasén, как Okol groba dente vénca

— Marciuäa zadnje dane, kad se je jeden krvavi boj. tarnen da sem mrl za kralja.
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Za kralja i DomoTinu,
Toéil sem ja  krvce eroju,
Krv svoja milu, predragu,
Da obranim Domovinu.

Ptiőica se na grob sela,
Donesla mi roimarina,
Na grobu poőne pévati,
Svojom pésmom mene zvati.

Stani junak z groba gori,
K^j ti fali? poveö meni.
Donesla sem glasa tuánoga,
Od tvog doma rodjenoga.

Majka, 2ena. deca mala,
Piaön za te bez prestanka.
Dobila glasa takvoga,
Pokrila te örna zemlja.

Draga ptica nemrem stati.
Nit íalost máj ke videti,
Vubila me je kugljica,
Izcurela z mene krvca.

Leti fti6 öez ruske gore,
Leti do me domovine,
Doletela v Medjimurje.
Do me tu2ne mile, drage.

Poéné ptica dől se sesti,
Svojom milom pésmom zvati:
»Dobro jutro о ti draga!
Donesla sem ti glasa sada!

Glasa jako Zalostnoga, 
íz rata tuánoga ruskoga,
Pokrila ga je zemljica,
Na grobu raste travica.

Na kri2 napiSite ime,
Da bu znala draga za me.
Na grob sadi cvétje modro,
Da bu cvelo svako jutro.

Ruska zelena travica 
Moja noóna posteljica.
Pod glavom mi desna ruka,
Zmisli se ti za me draga!

♦ Meni jeden vanjkuá mali,
Od poljskog cvétja napravi,
Prosim na to moju dragu,
Da naslonim svoju glavu.

Z óéi teőeju mi suze,
Od velike moje muke.
Muka je ta dóba ratna,
Ar sem stavil ja  svog doma.

Svoga doma i rodbinu,
2enu i deéicu drobnu.
Rodbinu i prijatelje,
Koji su poznali mene.

Na krifcu naj bu pisano:
»Tu poéiva télo jedno,
Lehka budi mu zemljica!«
S Rogom íe n a ! s Bogom deca!

Cepin. (Slavonija). M u n d a  B a lá z s ,
kanonir.

G A B O N A  AR AK/CIEN A SITKA

M ÉTERM ÁZSA I 1 M ETER C EN T j К

B ú z a .... PSenica..............................32 —
R o z s ...........H r2 ............................. 25 —
Á r p a .... JeCmen............................. 24 —
Z a b ............. Z o b ............................. 24*—
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . .  28 —
Fehér bab uj . . Grah beli.........40 —
Sárga bab . . . .  Grah 2uti......... 40 —
Vegyes bab . . Grab zmeSen. . . 40-—
Kendermag. . . . Konopljeno seme 52 —
Lenmag.......L e n ............................. 52 —
Tökmag.KoSéice............................. 100 —
Bükköny .Grahorka........................30 —
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Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

E^y földszintes tioz, istállóval,
bérbevétel céljából,

•» esetleg megvételre
=  kerestetik. =

B ő v e b b e t  a k i a d ó b a n !

t o  ш$  Zbog neprilike vu familiji, щ
ШЬобега prodati jedno garnituru Щ 

Ш Hoffet & Schranz, 4  k ö r i je i !  
$  jakost masino za mlatiti,$
#  áto Ьобе kupit, naj se javi pri St

*  AMON IMRE $
»  u Drüvanagyfalu. •

_______ ______________________ 16. szám.

!!!!! Legújabb háborús térképek !!Ш
3ródy-féle E G Y P T O M  és a NÍLUS Bródy-féle

KÖRNYÉKI O R S Z Á G O K  S Z A L O N I K I  és KÖR-
H Á B O R U S  T É R K É P E .  N Y É K É N E K  H Á B O R Ú S
KISÁZSIA és a BAGDADI
V A S Ú T  H Á B O R U S T É R -  i t K a t № --------------------
K É P E . Á ra  1*50 kor. A ra  1*— kor.

Kapható:
Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvkereskedésében Csáktornya.

A ROVÁS
Vezércikk

Világháború
a legjobb tájékoztató magyarázattal és térképpel

Közgazdasági rovat 
Napihirek

naponkénti szenzációi az

AZ ÚJSÁG
POLITIKAI N A P ILA P N A K .

Vasárnaponként k é t  k ő z k e d v e lts é g ü  m e llé k le te t  á d a z  A Z  Ú JSÁ G . 
Egyik: 99A z  A s s z o n y n a k “, a másik a: 99A G yerm ekeknek**,

Aki a v i lá g h á b o r ú r ó l  é s  e g y á lta lá b a n  m in d e n  e s e m é n y r ő l  
s z ín h á z r ó l,  m ű v é s z e tr ő l,  i r o d a lo m r ó l  h ő v e n  é s  m e g b íz h a tó a n  
ó h a jt  eg y  k itü n ő e n  m e g s z e r k e s z te t t  n a p i la p  k e r e té b e n  é r te s ü ln i , 
ű z e s s e  e lő  a z  A Z  U JS Á G -o t.

Előfizetési árak: egy hóra: К 2.8o negyedévre: 8  kor., 
félévre: l6  kor., egész évre. 32 kor.

Megrendelő cime: ÜJSÁ8 kiadóhivatala, Budapest, VII., Rákúczi-út 54. |


	16

