
ЛЛА1У. évfolyam,_______ Ceftktornya, 1917. április 1-én. 13. ssám.
'  ,rt- 4r* "  “ И  «MmMal trek:M II R A Kíl 7 rrT- ■ ■:- Г , OH, Sándor könyvkureake- 1 1 1  | |  П  I I  I I  |  |  Ш  N* « ed
lire. Id« küldendők яг előfizetési I V I  | |  l ^ m  |  %  Ъ м  Egyee számira 30 fillér,
f.íjak, nyiltterek és hirdetések. , . KMatéaak laláNiiu

------- Я1МУвг *• htrvát nyelven meQjelenft társadalmi, Ieneretter|eazt6 és szépirodalmi hetilap. 1
______T>tffM uáa 34> ___ M eg je lenik h eten k in t eg yszer: vasá rn ap . Nyitttér Mtttssrt и  aaér.

7 » iÍüv7  "iTá r»«7. V. ШЫШЬятМI i Stol*« k M S M i
2RINYI KAROLY. ^  .ARtv ________ MARG1TA1 JÓZSEF._________| S T RAUSZ SÁNDOR

M i tA rtó n ilr  л? nrnan f -л  * л j niegindílását és a népre gyakorolt elviedbe-j A dicsőségen,« gokat magaestall offen»
o r o s z  ir o n tO D . . letlen nyomás megszüntetését követelik. Azjziva megindítását várják. Anglia dirigál éa

Kezdenek az огозг forradalom tervé * *nlá,lt r« niélí, hogy pénzes zacskójával szol- a hangverseny kezdetét veheti. De a fronton
nek számítási hibái mutatkozni Az ш 0  iga94ftába CSH|ogalhalja a munkáspártot, de némaság és homály uralkodik. A hadsereg
roszország lassanként széiielmáiik rév at |ebben a P '^ '^ b a n  a pénznek nem jut fontolgat és a hadsereg, amely fontolgat,
katrészeire. A laza köteléken, mely a L r a ‘ lde° l0á 8“ rep* ... I4 i  , , , „лкк Г к * ! .*  V<£  * 4 ь 4я „  IA_
dalmat az antánttal összefűzi, észre lehat L- Az ,огов2 köztársaság legnyugtalanítóbb A hadsereg ingadozásának «toka való- 
ugyan venni, hogy Miljukov és Rodzi.nko «  okom , hogy a hadse sz.nuleg az hogy az események terjedelmé-
knnae.tnHnot hoii Ас о лл I * L гец bíngulataról megbízható érte&ulés did- röi és termeszeiéről tájékozva még Diocaeo.

к« * г ,п- f n  мь°1<""к|‘ т  “ *?• “ - - r a r  ̂jelvágják e i cluuu J j pott a hadseregre. Kétségtelen, hogy hatást ahol parasztcsapatok vannak, a pétervári
*7 . fog gyakorolni a cár katonáira. A főváros konvent hazugságokkal próbálkozott. A cár
Az orosz forradalmi dráma előterében! és környékének ezredei forradalmárok. Vaj- öngyilkos lett volna, miután a trónt fiára

egészen világosan vehető ki két csoport :|jon JVUjukov Rodzianko vagy Kerenszki hagyta. Ilyen és hasonló hazugságokkal ál- 
egyrészt Miljukov és Rodzianko, másrészt .gs Cseidze párlián vannak-e, azt ma még tátják az orosz katonákat. De az igazságot
Kerenszki és Lseidze. Dán jelentések szerint !nem lehel tudni és a frontról sem jött még tartósan véka alá rejteni nem lehet,
e két tábor közt megszakadt már minden io iy esemény hire, melyből ar olt uralkodó Tétovázva vesztegelnek az oroas eare- 
összeköttetés. Miljukov és Rodzianko, kik! hangulatra lehetne következtetni. dek lövészárkaikban. Hová fogják őket ve-
megkísérelték a munkásokat lerázni meguk- Az első órákban sokat emlegették Ni- zetni? Az ellenség ellen? Vagy Pétervár 
ról, most egész erejükkel azon vannak, hogy kolajevics nagyherceget. Bármi kémikus is: ellen?
Önmagukat mentsék meg a lerázás vészé- a hadsereg egy része még mindig kedveli ---------------
lyétől. Ez a helyzet képe, amelyből követ- őt és az arisztokrácia meg a papság még a toiroa^
keztetni lehet az Oroszországban a legutóbbi ma is hozzá vonzódik és szívesen kisérte- £
napokon lezajlott eseményekre. Ezekből kf-jteznérek N»kolajevics Nikolaj cárral, aki az irta: в. M.
tűnik az a régi igazság, hogy amint a jójantánt rokonszenvét is bírja. Maga a nagy- Lassan lassan bontogatja szárnyát щж
és a rossz közel esnek egymáshoz, amint ! herceg is reménykedik, hogy újból felszínre idei lavatá. Egyfelől még néha meg-meg-
fehér ellentéte feketének és fény és árny,Ikerül. A fronton még jó neve van. rázza ezüstös szakülát Télapó; de itt-ott
tűz és füst oly dolgok, melyek együttesen | S az orosz front csökönyösen hallgat, már már kikidugja derűs kévéjét a csábító
lépnek fel, úgy forradalom és ellenforrada- |Nem mozdul, nem harcol Várakozik, noha napsugár, hogy ő is mutatkozzék a végleg
lom is egymáshoz tartoznak. A kettő közötti! biztosan értesült Miljukov és Rodzianko pa- el ne felejtsük, hogy a zord tél haldoklása
különbség ezúttal nem annyira a program-jrancsáról. hogy tovább harcoljon. Ruszkij után, a jóleső, üdítő tavasz szokott követ-
mok különfélédében , miDt inkább a kül-1 tábornok, akiről eredetileg az я hír terjedt kezni.
földi fegyvertársak iránti érzelem ellentétes-|ei, hogy elfogták, állítólag épp ellenkezőleg Oh! tavasz, tavasz, te sokat mondó, 
Bégében rejlik. a kormány küldöttjeit vetette fogságba. Ez kedves szép kikelet! Mennyi sok édes re-

Miljukov és Rodzianko fentartás nélkül arculcsapása az orosz konventnek, mely mény fűződik nevedhez! Mennyi eok sóhaj
vették át a háború örökségét, Kerenszki és mindenrp inkább készült el, mint ellentál repül hozzád! Ezernyi hálaima asáll az
Cseidze ellenben a béketárgyalások azonnali lásra a hadseregnél. Égbe sok szegény ember ajkáról, kik az

S szól a mese: (változtatott hangon) Olyan sivár lesz, oly laza.
A  r o k k a n t .  ----------------------A sok ágyú Síratás. . .  örök temetés . . .

... . _  Dörgött s jött búgva a golyó, Fújó panasz . . .  emlékezés . . .
egona. oiy nagy, hogyha vízbe csapott,

Irta: Zombory Gyula. Kilódéit tőle a folyó — Tavasz, nyár, ősz sorba jönnek,...
(Dialog.) Jött a gránát! . . .  jött a bomba ! A rózsabimbó csattanik,. . .

A sorokat ritkította. Alma i* moaolyg a fáról
S z e mé l y e k :  Sha jön a tél, majd havasik,. . .

A nemzet géniusza. A gépfegyverből úgy repült
a .«irirent A golyózápor, mint a raj, Nap, hold is ott lesz az égen.
A rokkant hadfi. Száz halott minden lövésre, . .

(A G é n i u s z :  iQu női alak, fehérbe öltözötten, vél- jfg« csak azt sem mondhatta: »jaj!« Csak a  szivek világa váltónk,
lira akasztva egy virigkoszoru, dúsan lecsüngő nemzeti . a wftr;a Ufc* Vígasság itt nem less soha t . . .
szalaggal. A R o k k a n ?  fehér kendővel átkötött homlok- ^  “ äwk száz K M ja, i a w  s  e  m a g A ?a i ? ltte
kai, katonadolmányban é . sapkában. Egyik karja elrejtve; Maradt ott egy ily csatába. A «y n a  s z a r a  m aga  n . u w
*>lm toyái»k egyik u j j *  ün im  c.llng *14; ép k in * *l*tt G y á s ib a  DornU lm  a H m ,. . .

mankó.) Ember, ló egymáson fekve Oh, szomorú béka less az,
Mint ,  kéve kann a mezön — Mint egy virágtalan tavaaz. . .

Pro oe- Vérborttva ott hevertek. . .  . . . . . . .  -j » .
a nÜNinS7 fEffved&L) Fenn pediglen a fatatóo Azokban lelönk majd vfgaast,A GÉNIUSZ (Egyedül.) Holtok, vaíjak öltek, várva Kiket eoraa visszahozott,

Ha majd a béke helyreáll A bősége* lakomára. Kik a honárt a ártank kösdve
S caend leas már a Kárpátokon Bfna a csonkává e tek o t t -------
S M fog fakadni a vadvirág S igy tovább — ---------- — c  * Т л / ^ ^  ^.(твпкА шемае hagyott airokon ----------------------A csonka hadfi S megnyogssik jótékony aatvönk.
S itthon leas már mind, a ki él, Festi a sok Irtózatot, iMniim. иь. m un ki.  *eael и|Д» ЬеМа и
Mesékben telik eat a a dél. A hallgatok némán hallják, <m * Wnlu“  твви,-) И* útin Mtop *.

Egy szem sem marad száraz ott. . .  ROKKAMT.
Sutba 01 a csonka hadfi, Mindenki sírat valakit, ziim̂ iL ь м а в  körftinés. _____sóbiitva kMdl)A hallgatók köröskMU. Akit hévvel «érették itt Mgyedtaa karthrfe, Наш, stteftva aaa<i.)
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idei sord tél ötén, a kegyetlen hideg és a 
meleg ssoba nélkülöiése által elcsigásott, 
megdermedt tagjaikat végre a tavasai nap
sugárban melengethetik.

A vidám gyermeksereg is, ki kénytelen 
volt eddig a szobába szorulni, ujjongva, 
boldog örömmel vonul ki a szabadba él
vezni a tavasz gyönyöreit. Víg kacaj, pajzán 
jókedvvel szökdelnek, röpködnek, mint kis 
lepkék ide s tova, arcukat rózsásra festi az 
üdítő tavaszi levegő, enyhe napsugár.

Most valóban csak a gondnélküli ár
tatlan gyermekek tudnak igazán örülni a 
tavasznak. Kiknek élete még oly boldog, 
gyanútlan rózsaszínben úszó; kik még uem 
jártak végig az élet iskoláját; kik nem is
mernek gondot, életküzdelmet, bánatot, csa
lódást, szenvedést; kiknek ártatlan szívén, 
lelkén még nem hagyott nyomokat az élet.

O h! boldog gyermekkor! Ti kacagó vi
dám gyermekek, nem is tudjátok, hogy ti 
vagytok a legboldogabbak még a világon! 
A földmi vés is kisiet tavasszal a mezőre, 
leveti a téli gúnyát, megfogva az eke szar
vát, szorgalmasan szánt, vet, л pacsirták 
víg zenéje mellett.

ó h ! mily szép is a valódi kedves ta
vasz, a természet ujraébredése! Szívekben 
szerelmet fakaszt, megbüvöli, elkápráztatja, 
édes boldog mámorba ejti az emberi szívet- 
lelket. ßalzsamos virágillat, csicsergő madár
dal szói a légben. Erdő, mező kizöldül. Min
den újra éled. Napsugárban fürdik a termé
szet, ölelkezve egymással. Forró csókjaik 
felolvasztják a jég- és hólepte tájakat. El
felejtetik velünk a borús zord tél keserveit. 
A  természet uj ruhát, uj alakot ölt.

Igen, igy volt ez régen!
Ámde Istenem! hol van most, hol ké

sik ily sokat az örömöt vigaszt hozó, régi, 
valódi szép tavasz, kikelet, melynek úgy 
tudtunk örülni, melyet oly nehezen vártunk, 
mely oly sok örömöt boldogságot fakasztott 
a szivekben?

Nem, nem derül fel most az emberek 
arca oly boldogan a tavasz láttára, mint 
azelőtt. Nem tudunk mi most, mint a gyer
mek, oly igazi örömmel örülni neki.

Fájdalom, nincs az emberiségnek, nem

Mintha csak mondaná:
Onnan fakad a jó  
S aki hiszi, e hitben boldogul.

(Szánét.)

Ám az utca néma és hangtalan, 
Mikéntien a házak, soijába, mind; 
Mintha élő nem is lenne már.
Aki fogadja a rokkant vitézt itt.

GÉNIUSZ
(előlép, izembe a Rokkanttal.)

Nincsen okod keseregni vitéz, 
lm ’ én fogadlak a nemzet Géniusza 
S béke jeléül nyújtom át neked 
E virágkoszorut, vedd szívvel tőlem el.

(R&teizi a mankóra.)

ROKKANT.

Virág ? . . .  Nekem ? . . .
Hogy Ülik össze m ajd? Mankó e virág? 
Tövist adnál talán, az inkább illenék 
Roskadt tagoknak külső díszéül. . .  
óh , a virágot én is kedvelém,
Mig ép tagokkal jártam szép mezőnket; 
S ha a nyárnak kalászát vagdosánk 
Kéklő búzavirág s a vérvörös pipacs 
Napsütötte kalapom peremén 
Volt nekem a legdrágább korona.

(Sóhajt.)

lehet már 3 éve oly igazi régi örömteljes 
kikelete, bár néha, néha mutatkozik egy kis 
napsugár éltüok egén most is; de az oly 
halvány s gyenge, hogy nem bírja szívünk- 
s lelkűnkről leolvaeztani azt a nagy súlyos 
jég- és hóróteget, melyet a bánat, fájdalom 
e nehéz idők zord tele fagyasztott oda.

Nem, nem lesz nekünk addig soha 
többé oly szép igazi tavaszunk s nem tu-1 
dunk neki teljes szívből, a régi örömmel | 
Örülni addig, mig a madár dalát, kasza pen
gését vad, gyilkos ágyudörej harsogja túl s 
némltja el. Nem tudunk addig a virágfaka- 
dás nyílásainak sem igazán örülni, mig azt 
a virágot milliók vére és könnyei öntözik.

Hiába a napsugár, madárdal, virágillat. 
Minden, minden, ha nem lehet szívből azt 
élvezni: ha az csak csalóka lény, mely újra 
beborítja életünk egét, amely azonban csak 
akkor fog újra kiderülni igazán, ha végre 
megszűnik ez a mindenki által unott ádáz 
vérontó harc, ha elnémul a gyilkos ágyuk 
zaja s nem áztatja többé ártatlan vér a 
földet.

Igen, ha végre leszáll a várva várt 
béke angyala szép Migynr hazánkra, hogy 
vigaszt, örömöt, egy szebb, jobb jövőt hoz
zon a megkínzott, sokat szenvedett emberi 
szívekre: akkor tán újra tudunk örülni a 
meleg napsugárnak, a kedves szép tavasz s 
kikeletnek.

És ezt a boldog tavaszt várjuk szünte
lenül, lázas vígalommal s szeretnénk érte 
mielőbb hozsannát zengni mindnyájan az 
Ég arának!

Caeadea alkony loan agy oatvo 
' Némaaágra megdöbbentő,

Mikor Te kétségbeesve 
Könnyel áztatod a kendőd.

S  panaaaod a némaaágban
Fagyon bangót ad majd víaaaa 
S  a aemmiaég, aminek alraa —
A a la lelked vérét iaaza.

Éa amikor összetörve 
A föld ölén vágynál lenni,
Megjelenik a a a régi,
Kinek lelke már menyégi.

Éa Te balga ! ekkor látod 
S  felzokogsz, mert caak most érned 
Epekedéa és a bánat 
Letörte őt egésa Érted.

S itt a T a va sz! Virága máa.
Nyílásában mindjárt hervad.
Egy kicsiny temető árka 
Egy vergődő aziVnek helyt ad.

Unger Vilmnom,

—  Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 
XXXIV-ik évfolyam il-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 évre К 12 —
Fél évre . » 6 —
Negyed é v re ......................................» 3 —

Egyes szám ára 30 fillér.

Adakornmnnk ля elemeit hőaök  ő i -  
vegyei ém érv á l lmvár л t

Hadm egéljeaő H ivatal lőpénm• 
tára , K ép v ise lő k éж.

K Ü L Ö N F É L É K .

Hoaxád • • •
Fog fakadni még egy T a va sz! 
Fog még nyilam a virág!
Bő kőnyekben keseregve 
Mondasz Te még értem imát.

—  Kinevezés. A földmivelésügyi m. kir. 
miniszter Laux János X. díjosztálybeli állat
orvost а IX. fizetési osztályba m. kir. állat
orvossá nevezte ki.

—  Allspáni pályázat. A megüresedett 
vármegyei alispáni állásra 6400 К alapfize
téssel 8 szabadlakás élvezetével a pályázatot 
kiírták. A pályázat határideje április 8-án 
jár le.

—  Árvíz. A nagyfokú esőzés, mely a 
tavasz kezdetét komorrá tette, egyéb kelle
metlenséget is okozott. A háromnapi 72 
cmeteres csapadék a Ternava patak ágait

De mióta Belgrádnak kapuit 
S Uzsok szorosát lépték lábaim,
A virágok világa elveszett; el én nekem; 
Csupán fájó emlékezésben él a rémsok vérvirág, 
Miket honunkért küzdő hadfiak 
Életeréből folyva nyillani 
Láttam nem egyszer a fehér havon.

GÉNIUSZ

Hagyd e l . . .  ne mondd . . .
A Honnak ára drága!
Élet árán kell azt megvédeni!
Tudod te azt vitéz . . .
Épp e tadat tett hőssé titeket,
Hogy szembe szállva százezernyi haddal, 
Oroszlánként vívtatok sikert.

ROKKANT

(Lelkesen) Honszerelmünk adott hozsá erőt 
Megvédeni Árpádnak örökét 
S akik itthon maradtak: aggjaink,
A kisdedek, anya, hitves, ara, —
Ezek védelme volt a szikra még,
Mely bennünket a bősz csatákba vitt. 
(Keserűen) S most megjövénk, béna oroszlánként, 
Tört erővel. . .  reménytelenül.

Ahogy előttem áll a küzdelmes jövő 
(csüggedten)

Munkátlanúl megélni nem lehet.

Kit a halál igy félig megkaszált;
Maradt volna inkább végképp oda ..
Vagy gondolod, hogy igy kezetlenül 
S roncsolt lábbal emberszámot teszen ? 
Teher leszen, kitől mindenki fnt,
Legfeljebb egy szánó nézést, ha nyer.

GÉNIUSZ.

Légy te nyugodt honmentő hős vitéz, 
Itthon nyitott szivekkel vár a nép.
Ám nézz körül, kik itt együtt vagyank,
Millióknak érzelmét hoztuk e l . ---------
Bánattokban gondtalan napokat 
Leltek, ahol csak egy magyar lakik;
Mert egy nemzet —  igy mondja Garay — 
Nem felejti el nagyjait soh a ! 
önfiához nem lehet mostoha.
S hogy ti Nagyok voltatok és Dicsők: 
Belgrád, Uzsok s Isonzó partjai 
Örök időn fényesen hirdetik.

ROKKANT

GÉNIUSZ.
Hogy érted ezt?

ROKKANT.

(Kétkedőn) Szép biztatást 
De meg se gondolod,
Hogy az ember könnyen s hamar felad. 
Lobbanékony a szív, mint szalmaláng,
S első heve gyorsan hamuvá leszen
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megduzzasztotta в ennek vize március 24- 
ikéröl 25-ikérg hajló éjjel ágyából tombolva 
kilépett. Az árvíz vasárnap a hajnali órák
ban annyira fenyegető mérveket kezdett öl
teni, hogy a hatóság permanenciába lépett 
s a tűzoltóságot és katonaságot alarmirozta. 
A legnagyobb veszedelem Búzás és Battyán 
külső községekben mutatkozott, de a belvá
ros patakmenti utcái is csakhamar viz alá 
kerültek. A piszkos ár az Erzsébettér köze
péig is előretörtetett. A város patakmenti 
részében s a külső községekben a hajnali 
órákat mindenki ébren töltötte, mert az ud
varok, kertek, pincék vízzel teltek meg s 
nem lehetett tudni, hogy az árvíz mily ará
nyokat ölt még. Szerencsére azonban dél
felé apadni kezdett a viz, a szenyes hullá
mok ismét visszatértek medrükbe. Az árvíz 
következtében az utak tatarozásra szorulnak, 
egyes partokat azonban itt olt apró kavics
csal és fövénnyel hordott meg az árvíz s 
járhatóbbá tette azokat. Egészben nem nagy 
károkat okozott az alig félnapos árvíz, csak 
egy asszonyt sújtott súlyosabban Búzáson, 
akinek malacai göbéstől a hirtelen jött ár
víznek áldozatai lettek s a vasúti állomás 
felé vezető Uj útnak az állomás felé eső 
felerésze rongálódott meg tetemesebben, 
melynek helyreállítása folyamatban vaD.

—  A nimentettek ujraeorozáea. Az
összes felmentettek, hír szerint, ujrasoroz- 
tatnak. A tervbe vett szemléken szigorúan 
meg fogják állapítani, ki nem alkalmas ka
tonai szolgálatra * ki alkalmas. Ez utóbbiak 
azután alkalmasságuk foka szerint front
vagy egy másik szolgálatra minősíttetnek. 
Az alkalmasaknak találtaknak újból kell 
folyamodniok felmentésért, ami azonban szi
gorú körültekintéssel fog történni. Ugyane
zen hír szerint elsősorban a kisebb üzemek 
tulajdonosait veszik elő, azokat, akik a had
sereg ellátása szempontjából csak minimális 
mértékben nélkülözhetők. Azután a magán- 
vállalatok tulajdonosai és alkalmazottai is 
számíthatnak felmentésük megszűnésére, kü
lönösen, ha 36 éven alul vannak. Ez utób
biaknál azért is szükséges a revízió, mert 
sok magáncégnek megszűnt a szállítási vi
szonya. Egyelőre ceak a 18— 26 éves fel
mentettek nélkülözhető részét vonultatnák be.

GÉNIUSZ.

Attól ne tarts!
Ahogy a harctéren
Hindenburg és Mackensen járt elől,
Vannak nekünk is Hindenburgjaink,
Akik zászlót emelve gyűjtik táboruk —  
Ölelve lesz itt minden roncs vitéz,
Ki honmentő csatákból roskatag 
Tért megpihenni szülőföldére.

(Kezet fog a Rokkanttal)

Isten hozott! . .  béke legyen veled 1 
Hit s bizalom töltsék be lelkedet.

ROKKANT (Sokáig néz rá)

Most már nyugodt vagyok . . .
S a bénaság terhe cseppet se nyom —  
Hiszen érzem a szivek melegét,
Melyből vetett ágy és kenyér fakad nekünk. 
A szeretet gyógyító cseppjei 
Behegesztik a golyóvert sebet 
S a honmentő, dicső harcokra majd 
Büszkén gondolunk e falak között,
Miket nekünk emeltek véreink:
A magyarok, kiknek hódolatál 
lm átnyújtom e virágkossornt

(Vége.)

—  Uj rekvirálát. A perlaki járásban 
március 10-ike óta uj rekvirálás folyik, mert 
a perlaki járás as edd'gi rekvirálások során 
a rája kivetett é l  ezer mázsa kukoricát 
nem szolgáltatta be. A  rekvirálást a Zala 
szerint katonai segítséggel végzi dr. Koller 
István helyettes főszolgabíró. A Csáktornyái 
járásban is rekvirálnak. A rekvirálás a ga- 
bonanemüekre, burgonyára irányúi.

—  A fogolytáborok papjai. Az osztrák 
és orosz kormányok között Stokholmban 
történt megegyezés alapján a hadifoglyok 
lelkigondozása végett szükséges számú lel
kész küldetnek kölcsönösen a fogolytáborok
ba. Most a püspökök felhívást intéztek pap
jaikhoz, hogy ebbeli szándékaikat jelentsék be.

—  A Mezőgazdák figyelmébe. A csák- 
tornyavidéki gazdakör felhívja a gazdakö
zönség ügyeimét a kukoricakapálókra, me
lyek a napokban megérkeztek. Tekintettel 
arra, hogy a kukoricakapálók az anyag- és 
munkáshiány miatt csak csekély számban 
állíthatók elő, tanácsos, hogy azok a gazdák, 
akiknek kukoricakapálóra szükségök van, 
azok átvétele végett a gazdaköri géprak tár
nál (tanítóképző-intézet) minél előbb jelent
kezzenek.

—  Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál
landó mozgószinházban ma, az egész világ 
mozipublikuma által lázas érdeklődéssel várt 
»Sumi Marica« című, a bolgárok élet-halál 
harcából merített 5 felvooásos emléklap ke
rül színre. Ebben a monumentális filmalko
tásban a bécsi Burgezinház előkelő tagjai 
mellett Ferdinánd bolgár király és családja 
is közreműködik. Az előadás egész estét 
tölt be. %

—  Szociális törvények. Mint az irtó 
háborúnak egyik természetes következménye 
lesz az a törvényjavaslat, melyet a kormány 
a népesedési szaporulat előmozdítására be
nyújtani íog. Az uj törvény megkönnyíti a 
családalapítást, gondoskodik az anyaság vé
delméről és segélyezi a több gyermekes szü
lőket. Ennek ellenében az egykerendszerrel 
szembeszáll a törvény s kimondja, hogy 
az egygyermekes szülők vagyonának a fele 
az államra száll. Az agglegények pedig nőt- 
lenségi adót fognak fizetni.

—  Tilos a húsvéti tojás. A vármegyei 
törvényhatósághoz a Közélelmezési Hivatal 
elnökségétől rendelet jött, mely a tyúktojá
soknak a húsvéti ünnepek alkalmából szo
kásos festését vagy hasonló kikészítését, to
vábbá az ily tojások forgalomba való hoza
talát büntetés terhe alatt tiltja. Ennek a ti
lalomnak a hatálya mindennemű baromfi 
tojásra kiterjed.

—  Tandijak omeléss. A kultuszminisz
tériumban a középiskolák tandíját a jövő 
évtől mérsékelten emelni fogják. A minisz
térium a tandíjemelés tekintetében legfőkép 
arra törekszik, hogy egységes tandíjat álla
pítsa meg, mert eddig az egyes városokban 
lévő középiskolák tandíja között kisebb* na
gyobb külömbeégek voltak. Ezzel szemben 
a fél tandíj kedvezmény könnyebben lesz 
elérhető.

—  Ápolónik ÍOlvétOlO. Lapunk egyik 
utóbbi számában a Csáktornyái tartalékkór
ház parancsnoksága pályázatot irt ki a kór
házakban alkalmazandó irodakezelőnők, hi
vatásos és segéd betegápolónők s munkás
nők felvétele tárgyában. Újból felhívjuk az 
érdekeltek figyelmét a lapunk 11. számában 
közzétett hirdetményre, melynek tárgyában 
a parancsnokság szívesen nyújt felvilágosítást

— Banki strsjefye Banké! Est na felejtse
el senki! Köztudomású, hogy t  üzletfeleinknek 
sok millió koronát fizettünk ki eddig és valószínű, 
heg! as uj 36-ik osztálysorsjátékban és kedvezni 
log a szerencse. Kérjük a n. é. közönséget, hogy 
az április 13-án kezdődő osztálysorejátékra a kő
vetkező 9163, 36376,39096,9164 szerencseszámok 
közül rendeljen BENKŐ BANK Részvénytársaság
nál, Budapest, Andrássy-üt 60. Hivatalos árak: 
nyolcad sorsjegy 160 K, negyed 3 — K, fél 6*— 
K, egész 1 2 — korona.

—  Adományok a katona-otthonok lo
vára. A harctéri katona-otthonok bizottsá
gához, amely a társadalmi propagandát Cser-
noch János hercegprímás diszelnöksége alatt 
megkezdte, Zita királyné őfelsége tudvalevő
leg 120.000 koronát küldött a magyar ka
tona-otthonok javára. —  A királynői példá
nak csakhamar lelkes követői akadtak leg
utóbb, többek között Festetich Tasziló her
ceg, Csekonich Endre gró!, Hunyady Károly 
gróf, a magyarországi cisztercita rend, Orosdy 
Fülöp, Orosdy Fülöpné, Apponyi Sándor gróf, 
Festetich Pál gróf, dr. Légrády Ottó, Radnay 
Farkas püspök, Luczenbacher Pálné, Elek 
Pálné, Károlyi László gróf 27 ezer koronát 
küldtek közvetlenül a Hadsegélyező Hiva
talhoz.

—  Levelezés az oroszországi hadifog
lyokkal. A Vöröskereszt-Egylet újból és kü
lönös nyomatékkai figyelmezteti azokat, akik
nek hozzátartozója orosz hadifogságban van, 
hogy legfeljebb kéthetenkint egy levelezőla
pot írjanak, amelynek tartalma rövid legyen 
csupán a legszükségesebb közlésekre szorít
kozzék és tekintettel arra, hogy az orosi 
kormánynak csak igen kis számban állanak 
magyar nyelvű cenzorok rendelkezésére, le
hetőleg a német vagy francia nyelvet hasz 
nálják. Csak igy lehet elkerülni azt, hogy 
az orosz cenzúrán a levelezőlapok fel n< 
torlódjanak és a feldolgozás nélkül, egy tö 
meg ben való megsemmisítés veszélyét elke 
rüljék.

—  A király jolszava. Ferenc József ki 
rálynak magyar jelszava tudvalévőén »Bi 
zalmam az ősi erényben« volt és ezeket n 
szavakat vésték a magyar ércpénzekre is 
Azokon az uj ércpénzeken, amelyek Károly 
király képmásával fognak forgalomba kerülni 
rajta lesz már az uj király jelszava is: »Harc 
ban és békében a nemzettel a hazáért«. így 
hangzik Károly király jelmondata, amely 
ugyan hosszabb és nehezebben megjegyez 
hető, mint néhai Ferenc Józsefé volt, át 
meglátszik rajta, hogy háborúban születet 
meg és nemes gondolatot fejez ki.

—  A Balaton és a Duna tsszokltte 
tété. A Sió-csatorna kimélyítése még ez év 
ben befejeződik és ezzel a Balaton közvet
len hajóösszeköttetést nyer a Dunával, il 
letve a Fekete tengerrel. Egy pénzintézel 
máris foglalkozik azzal a tervvel, bogy ha- 
jóstársaságot alapit és a hajózhatóvá teti 
Sió-csatornán át állandó összeköttetést te
remt a Balaton és a Duna között.

N A G Y S Á G O S  A S S Z O N Y O M  t

Mielőtt rendeléseit tovább ad 
ná, tekintse meg W eia a  n ő v é r e A  
л  ó i  d iv a tte r m é k e m  N m gykm m k  
aaúm Zrínyi Miklós utca 34, — a 
hm m véti ünnepekre készült te a m « 
tö m ő k e t  és t o i ie t t e k e t , a hol a- 
zok elsőrangú művészi kivitelben 
legjutányosabb árakban vannak 
kiállítva.



Ruska buna se síje job vtisila.
Socialisti proti novoj vladi delaju. - Ruski púk hoce, da bude taboru 
konec. - Cara i caricu su pobunjeniki vlovili. - Na francuzkim frontu 
su nemei ztiha ostavili svoja dovezdasnja mesta. - Podvodne ladje ve- 
like kvare zrokuju neprijateljam. - Veliki strah vu Taljanskim. - Rus-

kij general na ruski fronti ceka nemere.

K i t  s t i j i i o  «a bojtom p o t jt ?
<M. j . )  Velika buna vu Rusiji se ni je 

jofl vtiSila. Vu Petrogradu na 9vakim pijacu 
epraviSCa drtiju ljudi i proti vezdasnjoj no 
voj vladi govoriju. Kajti su rusi redare pos- 
treljali, tandare pák vu tabor poslali. vezda 
eami vekfle Skole dijaki drtiju reda, od ovib 
oo pák nigdo neboji.

Sve fabrike stojiju, ar tetaki neCeju vu 
delo stati, fltacuni su takaj zaprti. Vojoiki 
hodiju po vulicah, ali offleirom neCeju salu- 
térati, ar se od nikoga oebojiju. Svét se je 
preobrnul vu Rusiji. Tam vezda sve nao- 
pák ide.

К tomu jód: socialisti neCeju, da bi ober 
Djih car, ili njegova familija viadala, nego 
republika hoCeju, tojest da bi si za vladara 
isméd evojih ljudih izebrali, predsednika, i 
to oa tri, Cetiri ljeta, pák onda ako se jim 
nebi videl, bi si na novo drugoga izebrati 
mogli.

Drugi su opet proti vezdadnjoj novoj 
vladi. Ovi hoCeju, da bi se s Cim predi mir 
sklopil. Tretja etran s bivSim carom drti. I 
ovi bi mir hoteli. Samo nova vlada neCe 
mir, ar mo je za hrbtom englez. Ali si samo 
malo premislimo, jeli more tabor voditi on 
párod, koj nije med sobom slo2en i nije 
jednáke miseli?! Od rusov se vre neimamo 
kaj bojati, ov narod vre néma nikakve moCi. 
Botja kaStiga ga je dostigla, ar je druge na- 
rode, med njimi i nas podjarmiti hotel.

Zaslutil si je ov véliki orsag svojim 
carom i s célom carskom familiom, da su 
prepali. Za cara se samo tuliko Cuje, da s 
jednim détom evője vojske se je negdi na 
jutáim strábu svoje negdaSnje drtave pole- 
gel, рак Ceka, gda bu dodla dobra prilika, 
da more proti svojemu bivSemu glavnom 
gradu Petrogradu e vojskom iti. Novoj vladi 
je tál, dá ga nije vloviti dala.

Vu Petrogradu je nova vlada célú ve- 
liku carsku palaCu osvojila i gdé je negda 
car etanuval i odkud je zapovedal miljonim, 
vu ovib lépih sobah su vezda kasarue, pák 
kancellárija.

Glasi dohadjaju, da carica, gda je zez- 
nala, kaj se je pripetilo, se je skonCati Stela.

Glasi su doSli nadalje, da nadherceg M.balj 
neőe prijeti carstvo za koga ga nova vlada 
hoCe postaviti, ar vid». da ga drug* stran 
naroda i puCanstva neőe.

Gda öve rede piáemo, brzojavi opet 
nőve druge glase donaSaju íz ruske zemlje.

Cara i caricu je nova vlada vlovila, 
pák su vu Carskojem —  Sein pod stratom.

Tetaki p iro g  radsfci, koji municije de
laju, neCeju vu delo stati, ar neCeju vise 
za labors puSkinoga praba, pák patroné delati.

Vu drugih méetih Rusije su se ljudi 
takaj pobunili. Vu Sinfronu se je ljudstvo 
pobunilo, к njim se je pridrutilo í vojniC 
tvo, koji su svoje oíficire zaklali. Vu Voro* 
nes zvanom mestu se je puCanstvo takaj 
pobunilo. Vlada je vojsku proti njim pos- 
lala. Vojniki su i ovdi svoje off<cire zaklali, 
pák se pridrutili к puCanstvu. Vu Odessi. 
Bakubu i Tifl'su su ljudi takaj nemimi i 
za dokonCanje tabora kriCiju.

Delavci pri fabrikah su svojega prog
rams Stem páti dali, vu kojem su ostro iz- 
razili, da эе Rusija odmah mora pogadjati 
zbog mira i da se tabor s Cim predi dovrSi. 
VezdaSnja vlada je takaj nazoCna bila pri 
velikom spraviSCu. koju su radnici drta’ i 
vu Petrogradu i nekoji m nietri su hoteli 
proti miru govor drtati, ali nisu jim rad
nici dopustili.

Na francuzkim írontu se je takaj nekaj 
vatnoga pripetilo, od Cesa se vezda céli svét 
spomina I to je, da su írancuzi i englezi 
veliku, do jeden million brojeCu vojsku si 
skup spravili, da budu S njom na nemSke 
Serege navalili vu protuletju. Zmehke ká
noné su si zazidali vu zemlju, vuogo mu
nicije si dovozili, plan эи si napravili, как 
budu oni navalili na nemSku vojsku i как 
hodu nju do kraja nadvladali. Ali uemci, 
koji эи francuzovo i englezovo ovo zimsko 
delo zeznali i putem svojih replanov vidli, 
su vu noCí sve svoje dekunge poruSili, sve 
pate, senokoSe i polja v krit-krat preorali, 
sva drevja vu Sumah podtagali, zdence i 
jarke, zaphali. moste, sela, hite vunistili, gr- 
mja izkrCili; —  a onda vu noCih po tihom 
16 kilometrov daleko se je céla nemSka

vojska nazaj potegnula do svojih dobro vu- 
redjen h zadnjih dekungov.

Francuzi, pak englezi su proSli tijeden 
poCeli svoju veliku navalu proti nemSkoj 
vojski. Veliki Stuki su poCeii grmiti, poSke 
praskati i francuzi »hurra!« proti nemSkih 
dekungov, ali nemSkoj vojski niti traga, niti 
glasa. NemSka vojska je stem skorom dva 
mesecov dobila, ar dok bude francuska i 
englezka vojska nove pute si napravila, moste 
zazidala, zdence izkopala, pak svoje Stuke 
i municije za nemSkimi Seregi voziti mogla, 
dotCas bude se na bojnom polju, na morju, 
vu Rueiji, pak i drugdi joS nekaj drago pri- 
petilo, od Cesa budu naSi neprijatelji volju 
izgubiti, da dalje harcuju. Veliju, da je к 
оvomu dobro izmiSijenoma manövru nem- 
Ski general Hindenburg plan napravil.

Pod vodom phvajuCe ladje medlem 
dalje drtiju vu strabu morske ladje, koje 
se podvupaju na put iti. Glasi su doSii iz 
Berlina. da su nemSke podvodne ladje do 
vezda tuliko neprijateljih raorskih ladjah 
pod morje spravili, kojim tetina 85 million 
centov vate.

Na drugih frontih nikaj znamenitoga 
se nije pripetilo.

Ovdi joS naznaCimo, da se kazala vu- 
rah nebude 1-gs, nego 15 ga aprila s jed- 
nom vurom naprej porinule, kaj se je zbog 
taborskih vremenah odluCilo vre i lani. S 
tern hoCeju vlade e petróleumom i в dru- 
gom posvetom Sparati.

Povanje mladine.
Vu bojoom vremenu eve se je jako pod- 

ratilo, najmre pak svakojaCki tivet, s va- 
kojaCka hrana.

Kormán se je za vremena pobrinil i 
to jako strogo, da denes s velikim Sparen- 
jom moremo pre hiti svakojaCkoga tiveia 
imati. To vu orsagu svaki stanovnik vu 
menjSom kvantumu prebaviti more. Barem 
denes veC tretje protulelje nas je naSlo vu 
krvavom boju, itak se je zato joS né pripe
tilo do vezda, da bi nam mela ili теэо  bilo 
sfalilo Pri neprijatelji po nekojib okolicah 
strahovitno zlo je veC bilo poleg mele i meea.
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Pri nas hvala Boga, jód ue ru2i glad po 
vratah.

AU néje dosta, da asm kormán se brioi 
za пае I da nam ave oo prebavi, néje dosta, 
da nas svakojaCkimi odredbami vuéiju oa 
dparanje i ua Irplivnost, nego i mi aami 
moramo к torna gledali, da mi ravoo tak 
kak i céh orsag, dosta 2iveda budemo imati 

nidéi nebade gladuvai.
Povaoje mladine vu zadnjih dvajati lét 

tak se je rezvilo po célom orsagu, da iz 
toga srao akorom uajvide penez dobtli i mo* 
remo reéti, ako vu Magjarakim orsagu óva 
stvar nebi se tak rezvila bila, pri nas vu 
ovom bojnom vremeuu takodjer bi véé meso 
síalilo bitó. Mladina nas od toga éuva i 
mlad ina naá s mesóm zdrákvla.

Povaoje mladine néje за то  svrbo toga 
vadno, jerbo je vnogo mladine na pijac do- 
dlo, narod je vnogo mladine potrodil i po 
leg toga éuda mardeókoga i sviojskoga mesa 
je ostalo, tojest toliko menje se potrodilo, 
nego vainu je i sbog toga, da od zvunadnji 
gazdi iz svojega dvora su prebaviü si za 
dosta mesa i stém su opet éuda madée, mar* 
deCkoga i svinjskogi mesa ostavili za druge, 
koji né su vu takvom pologaju, da bi mla* 
dinu mogli povati. Zaamo, da po varadih 
naivide je takvih stanovnikov, koji vrta ili 
dvora némaju i poleg toga niti jedoo mla- 
dinée nesmeju i<i nemoreju dr2ati.

Néje moéi preraénnati. kakvoga hasna 
smo stém orsagu napravili, da smo nezmerno 
mladine spovali, odhranili i na pijac pustili. 
Vu célim gospodarstvim vu prvim redu тога 
stati mladine povanje, jerbo to je iensko i 
deéinje delo i posel. Gizdava jé ona gazda* 
rica, koja pun dvor mladine ima Veselje 
je to gledali

Krvavi boj traja dale, velikí lerh teáéi 
kormana, takodjer svakoga jedmoga, kaj se 
2ive2a tióe. Svaki si misli, ide i kik si b j- 
dem ovu ili onu prebavil. To je ona misei, 
koja nam neda mira vu dna, niti po nőéi. 
To róva i kopa svakomu po glavi.

Skim du2e bude boj trajal, stém vide 
mUdine moramo povati, jerbo vu bojnom 
vremenu rogovnata marha, svinje i birke s 
dojdeju se i dugó vremena bude treba dók* 
lám se to sve namesti. lm krava na letu 
samo jedna tele nam doneae, mladinu pák 
nekoji mesec moéi pun dvor zapovati.

Vei vu mirnim vreibenu se i£Ko spla- 
tilo mlad nu povati, stém bolje pák tfihék, 
kad svaka roba. svaki komád je puno dra* 
2edi. Naimre pák se splati onira, koji vu 
svojem goapodarstvu moreju to povati. Ako 
boia nebi bilo mladina nigdar takvu cénu 
neb> imala. kak ima.

Od gazdov i od gardaricab itak vnogo 
tu2be éujemo, kaj se povanje mladine tiée.

To je najvekda tu2ba:
»Skim bude gospodar poval i hranil 

mladinu, ako kormán eve zrnje nam zeme?!<
Odgovor je jako iedno3tav: »hranite s 

drugim mladinu, né zrnjorn Zrnjeje za kräh!«
DéríiMjuttén gospódár s dobrim srcom 

se more vumiriti, ako mu kormán rekviréra 
zrnje, jerbo si premisü, da onda, kad nje 
gov bli2nji svojom decom droptinje pobira 
po slolu, onda néje smeti dopustiti. da bi 
kokoS s éistom pdenicom 2ivela

Mi to prepoznamo, da to2ek kojega 
goepodaru na ov c l j  ostaviju, néje dosta, 
ali jesn stvari, kője imaju kodtice i kője 
kormán néje, niti pák uebude rekviréral i 
kője »Ivari okolo oralnice moéi nasaditi. Öve

stvari dosta braoe i to dobre i 2irovoate 
hrane daju gOspodaru za mladtau.

Takva etvar je auoéemca, tikve, sírok, 
letina, nekoji gospodar i prédi je öve stvari 
eadil, ali na to néje se zmislil, da ,bi lkod 
éice sranil i pcrtlam po'nucál. Mahr decs то* 
reju to sve napräviti, da gospódar 2k célo 
lelő dosta 2ive2a, dosta hrane bude imái 
za mladinu.
Sunéeniéino zrnje ili tikvine kodéice kormán 
ostavi gospodaru i nebude rekviréral.

Kad budemo protuletno sejali, nesmemo 
se iz vrho oVth spozabiti, jako nam zab* 
valno bude nklte delo. Mälo me9to je pot* 
rébno ovim, pák itak z&to toliko hrane si 
moremo prtbaviti, da nam célo leto dosta 
bude za mladinu.

Vu ovom bojnom vremenu jód vide 
mladine moramo povati, jerbo stém takod 
jer na pofodé bódémo orsagd, da stfcvno i 
podteno zakljuéi boj.

Mislimo pák, da néga takvoga éloveka, 
koj nebi dtel tó!

Sébi ravna partija.
Dobro Aöjeci kottt& i mester ív in  6 ___

je mu2 iz stare dobé, oo se negizda malo 
tim, dto véé blizu éetrdeset godioah pedtan* 
ski gradjanin, on je i na svoj te2ko pris* 
krbljeni imetak gizdav, k kojemu i jedna 
kuéa na uglu kerepedke ulice spada, a val- 
jda je najgizdaviji na svojega jedinca, Jo* 
2eka, koj jód tak mlad, pák véé tako liepu 
i matemlno unosnu slu2bu u dréavnoj banki 
obavlja, akoprem mu je. kakti ainu kuéev* 
lastnika nebi bilo za silu, —  i koj je jód 
k tomu. kak se ono-*vel^ bad fed deéko i 
vrlo dobar, koj si otca kakti dobar sin uviek 
i u svemu sluda i mu se pokorava.

Radi ovoga zadnjega dobroga svojstva, 
bil je i otac prvi, kojemu je odnodaje svo
jega srdca i vruée ljubavi odkril; ali tim 
svojim odkritjem je zló nációdéi Stari gos* 
podin bad nikak ni je hotel о kakovoj 2eni* 
tvi svoga sina éuti, pák niti nije hotel hvale 
onih sviub dobrih svojstvih, kője sinova oda- 
branica posieduje. posludnli.

»Znad dragi japek, ona je tak liepa, 
da bi pri svakom natiecauju liepote prvu 
nagradu dobila.«

»To ti svaki vieruje. Pák kaj ti lioéed 
2enu za puéke sveéanosti. ili za svoj dóm? 
U obée si jód premlad. Kad sam ja bil de
éko, kak danas ti, nisam niti iz daleka na 
2enitvű mislil. ííe, ue. ti si mórad sebi ra* 
vnu partiju najti.«

»Ooa je liepo odgojena, íz skroz pod 
tovane obitelji, koja udiva podtovanje cieloga 
varada. Barem se slobodoo opitaj!«

»Anda je bogata?«
»To bad nije, ali znad dragi japek, nje- 

zino svojstvo za dom, njezino dparanje, nje* 
zino podpuno snanje gospodarenja.«

» Kdisti kdasti! Anda ju vleée 2elja za 
peneze, kője ées ti jednoé po meni herbati.«

»Ne. ne, japek dragi, to ti oesmed reéi, 
sve kai je pravo . . . .«

»Ti meni daj mira, ja póznám bolje 
2enskurinje nego ti. Prestanimo о toj tem* 
pasloj stvari govoriti! To ja neéu nikada 
dopustiti, da se outer zagazid. odkuda véé 
nebi vun mogel.«

»Pak i ti si sirotu denil, pák se nisi 
nikada kajal!«

»Je, tvoju mater, ali moj dragi kaj tak- 
vosa véé danas neima. —  A je, saajkati 
se na dlittduhi, klavir igrati, pleaati, na bi*

cyklu ae voaiti i druge küntfe, to ahadu 
dlfoktaje puce, ali kuhati, pkati bflglsti i fi-
vati to ae neuée------Ali kaj aim  ae tak
razpalil? Bad bi se splatilo urirujati ae! Jed- 
nom rieéju: is toga nebü nikaj, pák baata!«

Stari gospodm je ó toj stvari své us- 
rujanije i glasnije govoril tak, da je din za 
shodoo pronadel nikaj zmies govoriti Oo jé  
dobro póznál odluénoet svojega otca, pék 
nije na u j uzrujani govor ae ufal, da Ы 
njegova izpraVljanja mogla imati pri slarem 
uspieh Tibo je bil.

»Iz tóga nebu nikaj, pák baattf!« To je 
lahko reéi, ali on, koj её hoée Seuiti, neda 
se takvimi rieémi izplatiti, i Jodek je vide 
danah okolo hodal potidténi, námrgodjeéi, 
med'izborom ddSnosti prafoa volji starogé 
si otca i 2elji svojega zaljubljeboga éirdca.

To je opazila i stars Betika, koja je 
bila véé preko petdeset godioah u kuéi, a 
od smrti matere je cielo gospodarstvo vo- 
dila. Ónom naravakom 2enskom izvedljivoa- 
tju i zoatiíeljnostju je ipakdosoala, odkúd po- 
tiée ta snuddenost i zla volja mladdga, fé ga je 
vzela na egéamen ták, dá joj je moral délo et
var, toéno, od A do Z pripoviedttti. Stfctica jé 
deéka (tak ga je uviek iz ljubavi naziirálk) 
vrló rada imala, em se je u njekínih rukah 
odhranil. Dugó su ta dVk kons^trátbra u 
njezinoj sobici zajedno aedela te konferirall, 
na koj naéin bi se móglo ipák moibft rfe- 
denje toga orientalskog pitáffja, na kortát de
éka poluéiti. 1 na jedáo krat, póslie fákovih 
nekoliko sednicah je govor о fenitvi mla- 
doga prést а I u kuéi. Plan je bil dogotbfren!—

Stara Betika stupi jedtfog dlna pred 
staroga goepodina i |éádo, te gá zámoti ik  
videdoevhi dopust; ona dá je dobUa tblég- 
rara, da je njezina seefra, о V e r e s é  ÉiVuéa, 
tedko obetedala te ée valjda umrieti, pal bi 
hotela jód jednom 2ivu videti.

Staromu gospodinu ko2aru to ifije bilo 
pravo, bil je srdit, a nije znal jeli ná umi- 
rajuéu Betikmu sestru ili na Betiku 8&mu. 
Ali na svaki naéin je za njegá bilo üajgore, 
jer ée mu na uieko vrieme manjkati ooáj 
navadni red, na kojega je véé godide bfl 
nauéen, jód od pokojne evője >2ene. A bffk 
mu je vrlo slabs útiéba Betikina, kad ga je 
tiedila tim, da mu zn vrieme evője óusut* 
nosti oétavi miesto sebe namiéstnicu a ko- 
jom bude sigurno zadovoljan jednn mláÁu 
i vrlo uredno osobb, kak dá je oná sémi.

Betika je anda odputovala, a nieáioa 
namiestníca je prevzela gospodarstvo u kuéi 
i out nepojmljivo . .  . atari goapödiu jé od 
prvoga dana bil posve skdovoljab ra u fó
ti nu mladom i bad liepofo óafoiestnicom Óé- 
tikinofo. ftjezin mir i tiboéa, mla dost, —  
mogla je biti okolo dvadeaet godioah —  li- 
epota i éíátóék, M  fő je ááloibu njesinomu 
gospodarenju da való nieku u god nőst u ata- 
rinskoj kuéi, te je bila ataromu, kad mu |e 
pred óéi dodla, uviek pripravna na slufbu, 
pogadjajuéa niegove 2elje, prije nego Ib je 
izgovoril praVi saméetai trat.

Jo2ek ae je riedko kada dal videti, oo 
si svoju liej>u i dóbrn nije oéito mogel is 
glave isbiti. Medjutim se stari goapodin nije 
nikaj kfc to bHdil; ardeé ék M  iaVftMI oe- 
razpukne pri dtaíeáet i >áeét Ifet Ótarom 
mladiéu. To ae sve povda. »I drugs mati 
ima I epu kéerku I« —  Títne ae jé stari u 
interesen svojem i svojega zaljubljenoga eins 
batrivel. Evő о. pr. за т о  ova mlada oami- 
estnica Betikina t »Bog i bogme« —  mislil 
si je stari gokpödln májetot —  »da т а е т  
véé tak stari brgles . . . .  tko soa . . . .«
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Prvom prilikum je sltri priCel miadu 
dievojku pred Jotskom hvaliti i u zviezde 
kovati, pák ga je póznál, пока sada tu uz- 
poredi avoju hoteéu zaruCnicu рак a ovom, 
koja je sva i u evem prava kuCna gazda- 
rica, kakovoj treba para iakati.

»Ooa, koju bi ja rad, se mo2e u «va
kom pogledu a ovom tvojom oahvaljeuom 
dievojkom mieriti« —  mrmlal je mladi gos- 
podio —  »pák ka\ je onda toliko toga nah- 
valjenoga oa toj tvojoj dievojki?«

»Ona je liepa как angel, dobra как 
tvoja pokojna mali, izvrstna kuCanica........«

»No anda, japek, pák mi nikada nisi 
hotel vierovatil Sada moraS sani priznati 
njesine vrline. Zakaj mi anda neCeS dopus- 
üti da iu vzemem sa kenu?«

»Je, deCko« —  véli atari —  »meni se 
vidi, ti ei danae nőre gljive zajtrekuval! Ja 
govorim о naSoj danadnjoj gazdarici, a ti о 
onoj koja ti je glavom zavrtela.«

»No, pák to je ono isto «
»Kaj je ono isto. Je, povedj mi . . . . «
»Ali dragi japek, odmah M e  eve raz- 

meti, ako me samo posluhnete dok izgovo 
rim. Kada niste pod nikakov naCin hoteli 
pristati na to, da ja moju Liziku o2euim, 
to smo 8e onda ovak dogovorili, najme: Li- 
zika Betika i ja, —  mi Cemo ti poslati Li
ziku na probu, da se sam oeviedoCiS, jeli 
рак sam ju odviSe hvalil.«

»Dakie je Betikina namiestnica . . . ? «
»Moja odabrana zarnCnica, dragi japek.«
»A nasmrt beteSna Betikina sestra?«
»Nahadja se u najpovoljnijem zdrav- 

Iju, a stara Betika stanuje za dvie ulice 
prama muzeumu u JoZefovoj iliti Sandoro- 
voj ulici i more se svaki Cas sim postaviti.«

»Ah takov Svindel No. vu ste mi fino 
drottvo. No, Cekaj, toj mojoj staroj gazda
rici budem veC v hereégu nabajal, da joj 
bude i vruCet«

»Evo je dodla, japek, samo joj reci kaj 
misliSl«

Je, kaj bi joj rekel? A taki zatim je 
doSla u sobu smieSeCa se mlada njezina 
bivfla namiestnica, nifi ovoj se nije ufal ni- 
kaj reCi, a jcako i bi, kad ja je i sam falil, 
te si time oru2je proti nioj iz rokah izbil.--------

Cini se da se je od onda do danas 
evojim nasedom priliCno izmeril, pak ako 
о oSteriji pri svojem stolu о svojoj budu- 
Coj snahi pripovieda, nemre zadosta nahva- 
üti ereCu. koju je njegov deCko JoZek naCi- 
nil. »Neizide tak dobro svakomu deCku dan 
danaSnji« —  zna reci gizdavo —  »moj Jo- 
Sek je trefil, —  on ei je naSel sebi ravno 
parti ju, hvala Bogul«

Em. Kollny.

KAJ JE NOVOGA?

Pozdrav.
Vezda si ja prímem pero у deenn raku, 
I poénem pisati ovo Zaloet mojo.
Prru Most у Somi ftiCeki pövajü,
A mene junaka sozice blövsjn.

Drags i&loet mi je v dalmatakoj zemjjici 
Odkod listák pifiem mladoj dövojCici.
Tretja Saloet mi je робка i bajneta,
S kojim ja potojem Sirokoga svéta.
Menl je todjena poikica, sabliea,
Japo mi pokrila ta Crna zemljica.
Samo so mi sami mamica oatali,
Oni so se za me ialostno plakali.

Plaöeju se za me majka i sestrice,
Morti nigdar nedo vidle moje lice.

V protoletjo löpo svaki grmek v cvötjo,
Moje ml&do srce po Sirokira svöto.

Travica zeiena naj mi se sufiiti,
Moje mlado srce шц mi Zalostiti.

Ved je  leto prefilo, taki drago prejde,
Moje mlado srce mesto si ne najde.

Zeiena Somica i Siroko polje 
PokaZi mi puta v malo Medjimurje!

Vu to 1бро mesto, malo Medjimurje,
V kojem sem ostavil moje lépő cvötje.

Moral sem oditi, tebe ostaviti,
V Dalmaciji moral sem se ja  javiti.

Za svo domovinu dufiu poloZiti.
Prot taljano stalno hrabro vojuvati.

S Bogom Medjimurje rodnomesto moje,
Gdö mi se rezvija svako löpo cvötje.

Evo vam je listek dano za znamenje,
Kak ja imam ovdi M ostno fivlenje.

S ovim si zapiram moje pismo malo,
Bar bi to leto nam veselo postalo!

Na bojnom polju. V o j k o v i c s  J a n ó é  vojnik 
iz Muraujfalu.

—  P roán ja . »Muraköz— Medjimurje« 
zvane novine su v április mesec 1-im u 
XXXIV. god. teCaj II im Cetvrt leta stupile. 
Prosimo naSe poStuvane predplatnike, naj 
nam vn novirri fertalju predplatne zaostatke 
dim predi podleju i predplate ponoviju. S 
pozdravljom izdateljstvo.

Predplatna сё na je od 1917. aprilid 1-ga: 
Na célo leto К 12*—
Na pol leto . * 6-—
Na Cetvrt l e t o ................................ * 3 —

Pojedini broji koStaju 30 üllöra.

—  etrctjcn i Zeppelin . Francuzi su 
Compiegnu L  39. zvanoga Zeppelina doli 
sterlili iz tri jezero metrov visine. Jeden 
Srapnell vn Crévo je  troGI Zeppelina, koj je 
odmah plamnul i na dvoje se je rezCehnul, 
zatem pak je iz strahovitne visine doii opal. 
Svi au odmah na lice mesta bejZali. Vu jed- 
nim vrtu su nadli goreCega ballona. Poleg 
je jedno zgoréto télo le2alo, vu drugim vrtu 
pak drugo. Spotrtih télah krv je tekla. Fran
cuzi, как novine piSeju, jako su эе veselili 
tomu.

—  8edem  danov trajuta bltha oftolo 
IHonaettra. Od marcinSa jedenajstoga na 
zapadnim —  macedonskim frontu francuzi 
jako oStro strölaju, barem znaju, da poleg 
podvodnih ladjab nemoreju tuliko munieije 
dobiti, kuliko postrélaju. VekSa borba samo 
od Mouaetira na zapad je bila, gde su trau- 
cuzi s velikim zgubiCkom vu jeden prvi ja- 
rek vdrli bez toga, da bi pri Suegour seli 
stojeCe nafle pozieije roogli bili postiCi. Ova 
bitka, koja sedem danov i sedem noC je 
trajala, ravno je takva bila, как lanjako je- 
een pri Сэегпа vodi.

Nöje ameti to za fialu imeti, jerbo de
nes vu Macedoniji su vekfle bitke, как na 
flterim drugim frontu. Так se vidi, da Sar- 
rail general kjeduoj veliki offenzivi se pre- 
pravla ili pak elém nam hoCe oCi zaslepiti, 
jerbo je né ravno vu oajboieim polofaju.

—  Jtztro  U lfjaneM b vojnfhov ec 
je v top ilo . Na Mioae zvanoj talijanski ladji 
vise arbskih officirov, jeden general i jezero 
vojnikov je putuvalo proti Ssaloniki iz Na

polja. Vojniki né au jako edobra Steli ili na 
ladju. Morje se je jako burkalo, kad je tri- 
najatoga med poldnevi lorpeda trofila ladju.

Strahoviten pánik je nastal. Niti jeden 
officir neje znal, kaj bi napravili. Samo je
den pefliCki lejtinant je zakriCal, naj prepa- 
saCa zeme svaki nase. Soldati su se poCeli 
elaCiti I nekoji odmah su vu morje skoCili. 
Seet Cunov su puatili na vodu, koji su se 
taki zagrabili, jerbo au ne mogli terha pre- 
deriati. Soldati su na krovu stali, jerbo la- 
dja ne se je vtaplala. Od ladje kapitan, koj 
je vu morje skoöil. nazat je Stel na ladju 
splavati, kad je druga torpeda doletela. Na 
to ladja je odmah poCela se vtaplati i so- 
bom je potegla sve, koji su jód na njoj bili.

— ЯпагсМа vu Szcntpitcrvaru. Od 
vure do vure vekda je anarchia vu Szent- 
pötervaru proti boju. Po vulicah sveposud 
govore der2iju socijalisti proli boju i proti 
novomu kormanu Copori su jako uzbujeni. 
Na mesto policajov diaki paziju po vulicah, 
koje se niSCi neboji. Kormán opominul je 
te2ake, naj poCneju opet delali. Te2aki niti 
vu jedni fabriki su né Steli vu posel stupiti. 
Prosti soldati neCeju posluhnuti officire, veC 
jim niti salutérati neCeju.

Telegramé jako teSko je moCi vu neut- 
ralne orsage poslati. Szentpétervara stanov- 
niki skorom svi tak misliju, da stopram za
tem doideju veliki vihri. Pariéke novine ta- 
kodjer tak piSeju, da joS velike bitke budeju 
med partijami.

Dovezda prék trijezer mrtvih su nadli 
po vulicah. NiSCi nezna kaj bude se vu bli2- 
njim vremenu pripetilo

— IHadina za oftopanje kuruzc. Gaz
dakör je dobil maSine za kopati kuruze. Koj 
Clan ove maSine dobiti oCe, nek se 2uri v 
preparandiju, jerbo zbog boja malo ga je 
od ovih maäinah.

— BkoéU Je car. Iz Pötervara i ruske 
granice joS svakojaCki glasi idejű, koje né 
je moCi sve veruvati. Takov glas je dofiel 
vu Svédski varaS Hoparand, koj je blizu ruske 
granice, da je car skoCil iz Carskoje-Selo, 
kam su ga pred nekojim dánom internérali 
Poleg toga su to zmislili, da je car skoCil, 
jerbo vu Finnorsagu svakoga vlaka jako strogo 
vizitéra ja soldaCke patrole. Sami ofbeiri vi- 
zitéraju vlake i pred drugami tak povédaju. 
da cara iSCeju.

— Ivanov general proti novomu 
kormanu. Francurke novine piSeju, da Iva
nov general je bil jedini, koj je slaroga kor- 
mana i cara Stel obraniti. Zapovedal je svo- 
jim Cetam. da odmah idejű proti novomu 
kormanu vu Szentpétervár. Ali i njegve Cete 
su veC onda kre novoga kormana bile i 
poslale su jednoga delegátusa к Ivanov ge
neráló, naj se я njim pogaja. Ivanov odmah 
je dal zaprti delegatnSa. Nato su Cete izrekle 
ako ga taki vun nebude pustil, odmah stré- 
lali budo na carsko palaCu, vu koji je onda 
carica svojom decom bila. Ivanov je previ- 
del, da proti soldaCiji nikaj nemore i odmah 
je skoCil.

— Carekl obitelj pod ietragom. Biv- 
Sega cara Kornilov pétervarski soldaCki za- 
povednik je aprevajal vu Carskoje Selo. Kor
nilov je bil prvi, koj je taki prvi dan ca- 
rici na znanje dal, da se neame bez dopoS- 
Cenja nikam genuti. Vu carsko palaCu taki 
au druge patrole i stra2ane deli. Carici su 
dopustili, da prveflo dro2inu slobodno si za- 
derfti, jerbo ovim eu veC vuCna deca.

— Kak je zeznat car, da ec je na- 
rod uzbunll? Ruske novine piSeju, da ca-



rica je xvala dimo cara is fronta vu to ime 
da je careviC navarno sbetedal. Car je od
mah na pat odiflel. Dva soaebne vlake so 
sloSiH. Vo prvira vlako so gardisti bili, vu 
drugim pák earn car, njegov minister Fre- 
deriks i Vojejkov general. Na prvim vlako 
sapovednik je Kadell general bil. Kad je 
vlak na Staraja-Russa kolodvor doöel, vide 
telegramov su caro vu sálon kuCiju dali. 
One telegramé, kője je NikolajeviC Mikloé 
nadherceg i Rodzianko poslal caru, su mi- 
nistri i generali zatajili pred carom i samo 
one telegramé su mo vu ruke dali, kője je 
Aleksejev general poslal. Od ovih telegra
mov se je car jako prestraéil.

Po célim putu carovu drudtvo jako je 
pilo i svi su jako veseli bili, da etem i cara 
malo rezveseliju. PonoCi je dodel vlak na 
Videra kolodvor. Ovdi je Kadell general na 
carov vlak dodel i prosil je ministra i ge
nerals, da naj sve povéju caro, kaj eve se 
je pripetilo. Pred Kadell generálom su onda 
povedali caro, da vu Szentpetervaru velika 
buna je. Diaki i tedaki su se branili i ba
rem je nekoji vojnik medjimi, tri— Cetiri re- 
gimentov dosta bude, da buntare preobla- 
daju i da po vulicah mir napraviju. Na to 
je Kadell general zakriCal:

—  Ladete! To sve je né tak, как vi 
povedate.

Tri dvorski Cinovniki prestradili su se. 
Kadell general рак je sve popravici pove- 
dal caro. Car se je takodjer prestradil, jeden 
Cas je doli gledal i onda je pregovoril:

—  Zakaj mi tcf sve tak keeno pové- 
date? Zakaj ste to tajili pred menőm? Ako 
su mi né denu i decu bantuvali, iz drage 
volje budem idei vu Livadiu. Rad imam tam 
vrta i okolicu i rád budem vu Livadiji ma
kar do smrti.

Kadell general bez reői se je naklonil 
i odidel. Car i Cinovniki su takodjer dőli 
stali iz koCije. Саг se je jako za misül i 
dugó se je po peronu dpanciral. Né dalko 
odnjega je Nilov admiral komaj stal od pi- 
jandCine.

Jedenput samo stupi pred cara Vojej
kov general i poCel je prepovédati caro, da 
mora odprti fronta pre Minsku, naj idu 
nemei proti Szentpétervaru, jerbo Vilmod ce- 
sar ne tira bója proti caro, neg proli bun- 
tarom. Car néje mogel to posludati i plaCuC 
je za kriCal:

—  Nigdar nebudem izdal Ruskoga or- 
saga!

Zatem je vu Moskvu dtel putuvati.
—  Vu Moskvi navék su verni bili meni 

— ali su i sad jód tak verni? —  pital ja car.
Na to pitanje nidei néje znal odgovo- 

riti, jerbo onda jód néje dodel nikakov te
legram iz Moskve, iz kojega bi znal bil car, 
da i Moskva je buntarom vu rukah.

Vojejkov general je zapovedal, da vlak 
naj dale ide, ali medtem toga su od kap- 
Cili lokomotiva i Cekati su morali, doklam 
je drugi dodel. Onda se je genol eug i prék 
Dona su idli vu Carskoje Selo. Né dalko od 
Dona dali su jeden telegram caro, vu kojem 
je to stalo, da i vu Moskvi je velika revo
lueija. Vu ovim vremenu vu Don je dodel 
Ivanov general i povedal je caro, da samo 
tak more vujti, ako odmah nazat na front 
odide. Dvorski vlak svelikom tedkoCom do
del je vu Pskov. Ovdi su veC Cekaü dva 
delegatudi poslani od novoga kormana i pred 
cara su deli jedno pismo, vu kojem se zah- 
vali. Car je podpisal.

—  S ta rt Ito rm an  na rcötanteM  ho-
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é t i  Clani staroga kormana svi su vu Piter-
Pál festungo vu redtu i ravoo tak baratiju 
snjimi, как i svakim drugim robom, tojeat 
poleg takve naredbe, koju su oni sami pod- 
pisali, doklam su na kormanu bib. Strata- 
nom strogo je zapovédano, da dobro naj 
paziju, da nebi se dteri skonCal.

Bivdi ministri ravno takvo kodtu dobiju 
как i drugi robi. Svaki je zoseb zaprti vu 
jedni mali celi, vu koji nikaj drugo nesme 
biti, как jeden pric. Pric je célo pohidtvo.

Triput na dan dobiju jesti, ali nikaj 
finedega ili boldega, как i drugi redtanti. No 
vine nesmeju Citati к tomu pak nidCi nesme 
knjim, da bi se spominali.

— Vclfht etrab vu Calijanekim. Po
leg talijanskih novinah znamo, da tam zad- 
nje vréme veliki strah kraluje. Med naro- 
dom svakojaCki glasi su. Naprimer Hinden- 
bürg zato je nazat potegel fronta, da sve
likom moCjom bude mogel vu Talijansko 
vdrti. Ako эе to pripeti, pideju novine, veC 
vezda morair.o zahtévati od nadih savezni- 
kov, da nam na pomoC dojdeju, jerbo mi 
smo preelabi, da bi Hindenburga mogli zas- 
taviti. Hindenburg vu Taüjanskim na najp- 
lodneda mesta dpekuléra tak, как i vu Ro- 
maniji. Da to zadobi. odmah postoji i tam 
se zakopa, mi pak bez kruha ostanemo.

—  Ruektj general na ruekt fronti 
it  ka пешее. Ruskij general tak povéda, da 
nemei si velike Cete hoCeju oeloboditi, da 
skim vekdom moCjom na ruski front se na- 
valiju. Kaj pak se revolucije tiCe, Ruskij 
general tak véli, da jako moraju svi skupa 
paziti, da na front nikakva politika ne dojde, 
jerbo drugaC céli ruski Sereg se dirom rez- 
tepe.

Rueke novine jako hvaliju Ruskij ge- 
nerala svrho toga, da je odmah к bunta
rom se preklopil.

— NikolajeviC |üikloö je propal. Pi-
sali smo, da je car i növi kormán ímenu- 
val za glavnoga soldaCkoga zapovednika.

Marciuda dvajsti prvoga je odide) jeden 
odbor iz Szentpétervara vu Kaukazud, da 
tam sludbeno daju naznanje narodu, как 
se je premenil kormán i как se je car zah- 
valil. Óv odbor bi bil i NikolajeviC nadber- 
cega iz sludbe vun hitil, ali NikolajeviC néje 
Stel to poCekati, neg se je predi zahvalil i 
sludbu je JudeniC generáló dal prék i stém 
je odmah odputuval vu Szentpétervár. Tam 
su mo sludbeno na znanje dali, da mora 
se zahvaliti.

—  6 n g lcz i i nemet Engleske novine 
takodjer pideju, da nemei vehko offenzivu 
prepravlaju proti rusom. Francuzke novine 
ravno tak neznaju, zakaj je Hindenburg na
zat potegel fronta, как i englezke. Francuzke 
novine takodjer tak pideju, da nemei veliko 
offenzivu budo zapoCeli vu Galiciji. Nekaj 
takvoga se bude pripetilo vu Galiciji, pideju 
neprijateljske novine, как se je 1915 ga pri
petilo pri Dunajecu, kad je Mackensen is 
nenada predral ruskoga fronta.

—  Rue! mira boCcju. Ruski socijali- 
sti i nihilieti rezpravo su derdali medsobom 
i tak su dokonCali, da opominuli budu no
voga kormana, da odmah naj mir napravi. 
Med eoldaCijom takodjer se ova delja reidir- 
java. Sami offleiri podvuCaju svoje vojnike, 
naj mira zahtévaju, jerbo dosta krvi su veC 
preljali, za engleze i traocuze.

— IHanfftetum niebfm tciaftom . So- 
cialistom i svakojaCkim tednkom ovoga ma- 
nifestuma sn poslali:

—  Radniki! Vi ste preobrnuli sve, vada

krv je tekla na potoke, da one, koji su vaa 
podjarmili sakolete ili pak vu redt saprete. 
Vi kruha, mira i slobodCinu hoCete. Opet su 
vas prevarili. Kruha sa par danov imate, 
ali mir je opet dalko odletel, od bloboflCine 
pak se niti spominati nesmete. Najte se vu 
civileké poglavare saufati, jerbo oni vatu 
krv sami sa svoje dobro hoCeju ponucati.

—  Radniki 1 Vi ste gospodari orsaga. 
Vu vadih rukah je sve. Nemojte se dati na- 
govoriti, da opet vu delo stupite, ako nebude 
mira, neg zverdavajle dalje svoje dugnosti.

Zahtévajte da odmah sapoCneju resp- 
ravu svrho mira! Manifestuma Sestnajstoga 
su podpisali Cseidre i Csenkeli, koji su ta
kodjer vu novim minieteriumu.

Manifestuma su vu carski palaCi nap- 
ravili. Na ovi sednici je Lov herceg minis- 
terpredsednik i Miljukov odsvunadnjih pos- 
lov minister bil nazoCen i kad su od toga 
dteli govoriti, da Ruski orsag dalje mora ti- 
rati boja, takva larma je nastala, da niti 
jeden néje mogel govora sakljuCiti.

—  N o va  revotuefa p rott bofu. Vu 
Haparandu ruski tedaki povédali su, da se- 
demnajstoga jofl niPCi je né nikaj delal vu 
Szentpétervaru. Iz arzenalov svaki si je pre- 
bavil orudje i dosta munieije. Po vulicah 
nevarno je hoditi. Delavci mira zahtévaju i 
né so zadovolni s novim polodajom. Put- 
niki povédaju, da nova revolueija se prip- 
ravla proti boju.

—  Kratba zapoved. Novi kormán ovu
kratko zapoved je dal vun:

»Car i carica su sarobleni, odmah se 
moraju vu Carskoje Selo spraviti!« Na to 
je car iz frouta, carica pak is Szentpéter
vara na prostih Sanah vu Carskoje Selo 
odiflli, gde car evojega kafltelja ima. Rasmi 
se, da né sami soldaCija jih je sprevajala, 
kakti robe.

—  D o b ro  eu prepravitf rcvoluctju.
Ruski offleiri povédaju, da revolueija jako 
dobro je napré bila slodena. Sve je tak bilo 
slodeno, как vura, svaki je svojega posla 
znal. Jod i to je napré bilo odredjeno, gde 
budo buntari jeli. Vu varaflu na vide mes- 
tah na etotine automobilov su imali. Ali né 
samo buntari su bili tak zesvim pripravleni 
Kormán je takodjer se dobro prepravil, da 
se braniti more. Vu pivnicah, po krovih i 
cirkvah maéinpuéke su bile skrite. Popi su 
spolieijom derdali, kojim je obeCano bilo, da 
svaki deset jeser robelov dobi, ako bontare 
preobladaju. Policaji skrvjom su platili to, 
buntari niti jednomu su se né smiluvali,

—  B itb e  ob o lo  jUonaozttra. De vet 
danov je trajala francuzka offensive, dok
lam se je sama odsebe poruflila. Francos! 
od poCetka su vdrli vu prve neméke i bul
ge reke jarke, ali tak su ie naaat vun sbili, 
da Sarrail nebude moguCen tak fletno nova 
offenzivu sapoCeti.

Naj oétreéa bitka je med Presba i Oc- 
krida mlakami bila, gde su nemei i bolgár
éi veC pred vifle mesecov dobre dekuoge si 
napravili. Francozi puno dalje su morali 
nasat se poteCi, как su do vesda stali.

Francusi opet sabadav su dva mesece 
vdirali i tuliko krvi i svega drugo alduvati.

______________________________ broj 13.

Glasi iz tábora.
Glass vám poéijjam v malo Megdimufje 
Gde sem ja oetaril rodno masto moje. 
Oh Mqka Marija, znebeske vistge,
Oglej se Ti na пае megdfnranke, вкмl
Voogi otec, majka sa sins si niali,
Gda se bade oni паяц sknpa süli?
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Dvajseti regiment, honvédi smo ordi, n a g y  v á l a s z t é k -  , . ,,,
Kéj taljanu navék su na velki äkodi, Ь я п  V o n h a t ó k  ' le th e ly ise g n e k a lk a lm a s ,J u -
Ornagy úr Konkolyi, ni§t se nebojüu, D“ n K a p "  * tA nvos á rba n  e l a d ó !
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Jedno temno noéku bil sem na patroli, könyv- óe paplrkeree- B ő v e b b  fe lv ilá g o s ítá ssá  g
S desetema ljudi taljana iskali. :: kedésében A Ursel
Doőli su taljani, vidli su patrolu, C S Á K T O R N Y A .  ü l ГвКГОГ Ä .  l\U bl
Angrifa deritoti, jesu meli voljn. •* P olstrau .
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Znam. da zadnja noőka, moral bum vumréti.
Taljanov je vnogo, a nas deset ljudi, f i e l  П аГОГП S Z O D d d
Anda dragi Boie na pomoö nam budi! X  -  —  É r t e S Í t é S .
Gospon eugs-komendant ото su zeznali, I  I f f  I
I ° ^ a n e ^ ä h  doirsmoPT«drUi. .Szives tudomására hozom az igen tisz-
Od njih onda joéée deset zarobili. к в Г в Б в к  f o l y ó  é v i  á p r i l i s  l g - Г в .  telt hölgyközönségnek, hogy

Г ^ 4о С у Д ч ? ^ П о Я Г пита1, C ím e m  e  la p  k ia d ó h iv a ta lá b a n , üzletemet Ráköci-u. 20. sz. alatti lakásomon
Vnogi deádjek, rosa na me je opala, m
Zato jesem ja zdrav, budi Boga hvalja! .... 1 tovább folytatom.

Gospon na$ Konkolyi major milostWni, I fa H ll in i l f f lC  lí  Л\ППС rf ЛППС7 A  legdivatosabb modelet,
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Prosim Te iz arc^ p o ^ i n щmir/», Ь а1*пАяга Kém  rattároa.
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