
Clemenceau és Lloyd George.
A freiburgi tárgyalások ügye, melyet 

Clemenceau eleinte kereken tagadott, kezd 
mind szélesebb hullámokat verni. Érthető, 
hogy a háború győzedelmes befejezésére áhí
tozó Clemenceaunak kínos bevallani, hogy 
bizakodó magatartásával Iegmeghíttebb ba
rátait is lóvá tette és a német offenziva 
megkezdése előtt hazáját békekötéssel akarta 
végveszélytől megmenteni, ő, aki minden 
békebarátot bezárat és legszívesebben le- 
nyaktilóztatna, most egészen más alakban 
mutatkozik be párthíveinek: kéz alatt ő 
maga keresi a békét.

Érdekes látni, mint vergődik Clemen
ceau a hazugság hálójában, melyet újabb 
hazugságokkal mindjobban összebogoz, de 
menekülni belőle nem tud. A legeslegelvete
mültebb hazugsága, amilyenre még ebben a 
háborúban sem volt példa (holott hazugsá
gokban a győzelem pálmáját antántéktól el
vitatni nem lehet), kétségkívül az, hogy fel
séges királyunk írásban ismerte volna el 
Elzász-Lotharingiának Franciaországhoz való 
tartozandóságának jogosságát. Károly király 
sietett kellő értékére leszállítani a merész
ségben határtalan szemenszedett hazugságot 
és remélhető, hogy a »tigris« összekuszált 
hálójában ott fogja hagyni a bőrét.

Ütőn az igazság Angliában is. Az angol 
független munkáspártnak Leicesterben tartott 
ülésén egy Snowden nevű munkásnő ezeket 
mondta: »Ha ebből a gyűlésből valami jel
szót akarunk világgá bocsátani, úgy ez nem 
lehet más, mint: Le Lloyd George*zsal! Ez

nem szónoki frázis, mert remélem, hogy 
mindenki meg akarja buktatni. Ameddig o- 
lyan férfiak vannak az állam élén, aminő 
Ltoyd George, országunknak és az egész vi
lágnak nincsen semmi reménye. Az ülésen 
résztvevők élénk helyeslése mellett azt aján
lotta a szónokló munkásnő, hogy támogas
sák Lansdowne jelölését a miniszterelnöki 
állásra, ha Lansdowne tisztességes béke elé
résére kötelezi magát.

A »Le Lloyd George-zeal’« jelszó ma 
mindjobban terjed Angliában. Bármily ke
véssé láthatjuk ebben a jövendő események 
előjelét, mégis bizonyos, hogy az angolok 
végre mégis rájönnek Lloyd George műkö
désének kártékonyságára. Lloyd George a 
legélesebb és legkíméletlenebb angol impe
rializmust képviseli, az aDgol politikai er
kölcsök züllése az ő lelkén szárad, 6 az 
oka annak, hogy Anglia gyengeségeit az e- 
gész világ előtt megmutatja.

Az angol »demokrácia« ma abból áll, 
hogy egyetlen egy ember terrorja kénysze
ríti Európát a háború folytatására és a leg
hallatlanabb véráldozalokra. Az angol nép 
aligha fogja még s o ^ tü r p i  ennek az ön
kénynek a nyomását

Lloyd George kormányzási eszköze, épp 
úgy, mint Clemenceaué, a hazug frázis, mely- 
lyel a nemzeti Őrületet fentartani igyekszik.

I Öt is, mint francia kollégáját, az események 
! szakadatlanul megcáfolják, de azért nem en
gednek: rendületlenül hazudoznak tovább, 
provokálva ezzel népeik haragját, melyet 
ezek még elfojtanak és kitörése még késik 
ugyan, de elmaradni nem fog.

Gőzmalom Eotorban.
Hajdú Lajos, Kotor község agilis főjegy

zője, részvénytársasági alapon egy nagyobb- 
szabású, nyersolaj üzem re berendezett malom 
felállításán fáradozik. Ezen eszme életképes
ségét és jövőjét igazolja az a tény, hogy 
nemcsak Kotor közeég polgárai között nagy 
az érdeklődés iránta olyannyira, hogy as 
alapítás kezdetén már 100000 К jegyezte
tett; hanem a környéken kívül távoleső vi
dékről is jelentkeznek jegyzésre. Ez a vál
lalat 200 koronás névértékű részvény kibo
csátásával 200000 К alaptőkével indulna meg.

A régi rendszer hívei s ennek érdekelt 
felei nem a legjobb szemmel nézik a nép 
megélhetési viszonyainak előmozdítását célzó 
szociális kérdés megoldása körül kifejtett 
üttörést s bizonyára kárörömmel várják a 
nem sokat ígérő megszületésnek majdan rö
vid élet ntáni örökre megsemmisülő bukását 
Mások érdekből, de némi tartózkodással szem
lélik az ilyen és ehhez hasonló alkotások 
életbeléptetését. A kezdet nehézségei, a vál
lalkozással iáró rizikó, az ellenszenv* bizal
matlanság, aggOdálöíA rnind nem kerültél; 
el az alapozók figyelmét.

Nézzük azonban ezt az ügyet az érem 
másik oldaláról s úgy találjuk, mintha ez 
által a vállalkozás által nem is olyan hir
telen, alapos számítás nélküli iparalapozás
ról lenne szó.

A tapasztalat igazolja, hogy a mai mu
rai malmok intézménye már nagyon hanyat
lófélben van, mert ókori lassúságával a mo
dern kor követelményeinek megfelelni már
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pasztalatok. A háború a tapasztalatgyűjtésnek 
kiapadhatatlan forrása. Csakhogy e tapasztalato
kért rettenetes árat kellett fizetni. Hiszen már a 
békében is »maga kárán tanult az ember», azaz 
ónpénzen gyűjtötte a tapasztalatokat Hát még a 
háborúban ! Itt gonosz szellemek uzsoraüzleteket 
kötöttek a tapasztalatokért fizetendő árra. Mennyi 
szenvedés, mily mérhetetlen nélkülözés, mennyi 
rettegés, koplalás, halálfélelem árán gyűltek össze 
azok a változatos tapasztalatok, melyeket a front
lakók, mint értékes nyereséget, viharzó lelkűkben 
a harctérről magukkal visznek!

Második tétel: Tág nép- és tuldrajzi is
meretek. Nép- és földrajzi ismeretek elsajátítá
sára ez a háború tényleg az elképzelhető legjobb 
eszköz s ha az emberi életnek e két ismeretág 
elsajátításán kívül más rendeltetése nem volna, 
&gy egyenesen hálával tartoznánk gondolni e cso
dás szervezetre, mely kiapadhatatlan hűségben on
totta a népek széles milliói elé a legváltozatosabb 
néprajzi ismereteket. Geográfiai fogalmak, melyek 
évszázadok óta az ismeretlenség sötét fátyla mö
gött bujkáltak, ma közismert tényezői a háború alatt 
kibővült földrajzi ismereteinknek s népek, tajak, 
melyeknek létezéséről csak a tudományos kutatók 
müveiben buvárkodók voltak tájékozottak, ma fa- 
Jusi kaszinók beszélgetésének élénk tárgyai. A leg

különfélébb népszokások, faji-vallási tulajdonságok, 
mint egy nyitott könyv állottak előttünk hosszú 
bolyongásaink közben s amit azelőtt csak fáradt
ságos kutatásokkal a betűk fekete tengeréből tud
tunk előhalászni, az most az élet eleven tarkasá
gában állt előttünk. Hány és hány ember, ki há
ború nélkül egész életén át nem tette voina ki 
lábát megyéje határából, ma ezer és ezer mért
földeket bejárt s akaratlanul is magába szívta a 
különféle viszonyok, életmódok, emberek, szoká
sok ismeretterjesztő, érzésnemesítő hatását.

Harmadik tétel: Emberismeret. Mi embe
rek szeretünk azzal eldicsekedni, hogy »nagy em- 
berisrnerők« vagyunz. Lehet-e az embert a terem
tésnek ezt a rejtélyes, képmutató, nagyratörő al
kotását megismerni ?! Ha igen, úgy erre jobb al
kalom a háborúnál alig képzelhető el. Az emberek 
legnagyobb része a tűzhelyhez való ösztönszerü 
ragaszkodás s az életberendezés kényszerítő kö
rülményeinél fogva, a nagy földgömb egy alig ész
revehető porszemnyi atomján tengeti küzdelmes 
egzisztenciáját s e szűkre szabott szereplési kör 
határain belül átlag, csak alig pár ízáz, esetleg 
pár ezer, az idők folyamán jól kiismert fiziono- 
mián gyarapíthatja emberismereteit! — A háború 
még a kevésbé mobil katonák számára is a vál
tozatos emberi arcok, a különféle karakterek száz
ezreit állította megfigyelés elé.

Ha úgy képzeletben végig rohanok Szerbia 
sáros földjén, Bukovina hegyein s Galicia hullá
mos síkjain s visszaidézem e véres harcterek fö
lött hömpölygő milliókat, kiket itt-ott csak per
cekre, néha órákra, napokra magam előtt mozogni,

élni, küzdeni láttam, úgy érzem, hogy a sora e pár 
év alatt annyi embert állított kutató szemeim elé, 
amennyit egy folytonos utazásokkal lezajló, hosszú 
emberi élet sem lett volna képes előállítani.

S mégis van-e ennek a százezrek megfigye
lésén felépült, a közös szenvedések nemes patiná
jával bevont emberismereiuek valami megküiüin- 
böztetően értékes vonása?

Egy ember, vagy millió. Egyre megy. Hogy 
valaki az embereket megismerje, elég, ha néha- 
néha ellátogat — önmagához.

Negyedik tétel: Az élet megbecsülése. 
Egy pozitív haszna van a háborúnak: megtanította 
az emberek millióit szeretni s megbecsülni azt az 
életet, amelynek néha nevetségesen (most már tud
juk, hogy nevetségesen !) csekély kellemetlenségei, 
apró hibái boldogságunk alapjait dúlták fel. Rend, 
tisztaság, kényelem, jólét s az élet ezer más fény
oldala alig tudtak bennünket a napi élet parányi 
kellemetlenségeiért kárpótolni. Pillanatnyi rosszúl- 
lét, egy kis múló baleset, egy rosszúl végződött 
kártyapartie, egy pár nyomtalanúl eltűnt korona 
s a napi eseményeknek millió más fordulata, mind
mind úgy hatottak a kényelemtől-jóléltől elkényez
tetett kedélyünkre, mint megannyi tűszúrás. Vé
rünkké vált az elégedetlenség s ha a sors megkí
mélt nagyobb csapásoktól, magunk gondoskodtunk 
róla, hogy szerencsétlen természetünket apró kel
lemetlenségek mesterséges túlzásával állandóan 
ebben a valóságban hisztériás elégedetlenségben 
tartsuk.

S aztán jött a nagy háború! Az emberek 
milliói búcsút intettek a meleg családi fészeknek,



ném képes. Ai aggkor jele a murai mai- vétek. Ш van például a Mura folyó, mely
шок számának fokozatos apadása; a nagy- olyan vidéket szel át, hol a vasútnak híre r e g je i  éa A r ja  /  я
arányú és gyors szükséglet kielégítésének sincsen. Nem ismerem medrét, mélységét s H a d seg é lye ző  H iv a ta l iopémm.
képtelensége; a Mura szeszélyes kanyarula- hajózásra való alkalmatosságát; nincs azon- türm» K épviaeióbA a . ___ ______
tai által okozott gyakori hely változások s az bau kizárva, hogy a közlekedés, könnyebb 1 = = = —
eszel járó megközelítés nehézségei; a téli ipari és kereskedelmi ügyek lebonyolítására £  () L  ö  N  P  É  L  É  K .
hosszú szünetek az üzemben; a vezető-íel- egy napon a vállalkozás szelleme motorcsó- ------
ügyelet lanyhasága; a régi, kitanult, szakér- uafckal áll elő s az elismerés és hála a kéz- S z ü lő fö ld e m .
telmes molnárok megöregedése, kihalása s deményezők homlokára dicskoszorut helyez.
az azokat követő fiatalság könnyelműsége, j r Csinos, kis városka S  bár meaaze járok most
a^képretteég hiánya^ mindmegannyi indító ------------  ' “ а Г Г е Ш ,,

ként megujhodv8aT illeszkedjék bele a mai G y ű jté s  a  h a d iro k k a n ta k  s tb .  ja v á ra .  ou laktam én- ВоМо4‘,й* *"*"•
haladó kor igényeinek a keretébe. Ennek a Ajkam ott ejtette Mert édes vágyódás
közhasznú  intézménynek a létesítése köz- Az adományok nagy összegekben ér- az  első magyar szót, Leikemet úgy vonzza
о**А»яАа\ falta azonban méz elhanyagolt kéznek. Mostani kimutatásunkban leginkább оь, az a pillanat Muraköz tájára,

Vidéki adakozók szerepelnek, akik tömege- * *  « М ^  * * *
lendületei adó újabb ható ereje lenne, mert sen, nagyobb összegekben hoznak áldozató- í A kedves gyermekkor Könnyező szívemnek
eltekintve altól hogy a vállalat az őrlésen kát a Haza oltárára. Minden fillér egy-egy legszebb emléke
kívül a viilanv’os világítást is szolgáltatná, seb begyógyítására, egy-egy könycsepp lel- Kísérőm mindenhol. szerető
egyéb messzemenő .parágakkal ,s óhajtja szárítására vezet.  ̂ -  -
vállalatát fejleszteni. д  befolyt adományok a következő*: A nta l.

Egv egészséges alapokra fektetett vál- „ , , nn ,
lalkozÍHoak kell, hogy létjogosultsága legyen. *•»? Dénes őrnagy Szabadka 100 К _  Za|an 6yula kiküldetésé. Múlt sza-
Nálunk pedig hatványozott mértékben van Oltó Zágráb du » l munkban megírtuk, hogy a letenyei választó
szükség arra, hogy iparunk fejlődjék és fel- "• N- , * * kerület képviselője, Zalán Gyula dr., aSzibé-
virágozzék. Ennek elérésére azonban felette Olvashatatlan aláírás » 10 » riában hadifogságban lévő honfitársaink ha-
szükséges, hogy a magyar ipart a fogyasztó Weiss » о > zaszállitására kiküldetett Zalán Gyula dr *
közönség előszeretettel támogassa és teljes Gelin3ie'“ ’ ™ ’ hó 14 éu csakugyan ulra keit egyelőre Bécsbe,
erejével pártfogolja. f ,ller “ é,a * "  * hogy onnan, nem ugyan kormánybiztosi mi-

A vállalat élére a vezetőség mellé maga '{ éhségben, ahogy irtuk, hanem mint a bon-
,  n*n А\ш\ iftitrAopHik az üffvárt mert érzi иешпсп LlP°l * * védelmi miniszter megbízottja a többi világia nép állott, lelkesedi к a 8У • Altmann Zsigmond Kolozsvár 30 » batonai halósánok inecbizottainak társa-

i t Ä ü Ä Ä  & s s s í s s r a :  ™átesik PNem8 lehet benne kétség, hogy fej- d J“ ™ “ J  Xa'Pe }®° a további u talásokat kapta volna meg Za-
lődni és felvirágozni fog. ha a vezetőség $ pi„  r í  , 10 lán Gyula dr. az0,nba‘‘ a Lhét vé«én v!“ “ *
gondos szeme egy pillanatra sem fordul el M . . ,  ™ tért Bécabö1 Alsódomboruba, mert a misszió
tőle, ha protegált kontárok egzisztenciáinak Morandini Mariska t  » 1 0 »  kiküldetése ismeretlen okok miatt ez időszeriní
megoldása helyett lelkiismeretes és becsüle- »,0ГЛП lnl imi * 0 abba maradt
tea szakembereket állít be, szigorúan őrkö- Kra8chovecz Adolf Zriovila*lva 10 »* ~  Kitüntetés. Őfelsége a király Star-
dik a gépek működése felett és lelkusmere- S c h a r m a t z  H e £ r i n a  Csáktornva SO » i  zsinszky István honvéd főhadnagynak ma- 
lesen ellenőrzi ,z  üzem folyását. o S S E t e  SinSS  10 . érdemkere8ztet a kardok‘

Kotor község megérdemli, hogy a hét- Hochsinger Emma » 10 » ka adományoz a
köznapi tespedésből kiemelkedve, a haladás Gasla Irén sz Hochsinger > 10 » — Eljegyzés. Sostarich Lajos a *Bács-
jármüvére lépjen, hisz földrajzi fekvése, a Answerber Miksa * 2 * megyei Mezőgazdasági, Iparfejleszlő és Ke-
természet és iparnyújtoíla előnyei oly ked- « ----------7—  ------- reskedelmi Részvénytársaság« vezérigazga*
vezők s a jólét, a vagyonosodás előmozdí- . 0á8zesen »61 К tója eljegyezte Bernhausen-Raichle Nándor
tására oly alkalmasak, hogy azokat kellő- Mult hetl kimutatás 26967 К ol f földbirtokos leányát Hilduskát, Zomborbaa
képpen ki nem aknázni, megbocsájthatatlan Főösszeg 27528 К 51 í. 1918. április hó 13-án.

»Isten hozzád«-ot mondottak a polgári kényelem- állandó természetű tulajdonsággá válik-e a front- mérésre bírnák. Nem, a nyers erőnek Kinizsi m i
nek ! S vele jött e véres kálváriákban gazdag vi- ról egykoron visszatérő millióknál, vagy pedig az lomkövén, Bothand Bizánc várkapuit döngető kard- 
lágégés minden rettenetes megpróbáltatása: a köp- oly sokáig nélkülözött polgári kényelembe vissza- jára, vagy Toldi vendégoldalára emlékeztető meg
látás, fáradtság; az időjárás borzalmas viszontag- térő tömegek a rendelkezésükre álló életörömök nyilatkozására, nem, erre a huszadik század em- 
ságai: íorróság, eső, hó, fagy, piszok; s minden fokozottabb élvezetével csakhamar újból vissza- bere igazán nem képes — hanem a fizikai nélkd- 
szenvedések koronája: a szakadatlan izgalom, a idézik a háborús előtti hisztériás elégedetlenségnek lözéseknek, fáradtságnak emberfeletti elviselésére, 
folytonos halálfélelem. Hogy visszasírtuk a szén- azt a korát, mely holmi elvesztett »pagát ultimok« az időjárás viszontagságainak hihetetlen elbirására 
védések e koszorúi alatt azt a »tűrhetetlen, ideg- miatt, kezébe veszi a kedély méregpoharát! s legfőképen arra a csodára gondolunk, — meet
ölő, utálatoe. életet! -  Jól emléksiem az oro- Bizzunk a harcléri borzalmak, szenvedések !«?,гйп -  amit ezek a lebecsmérelt, betegesnek
ff0“ »' y!*oU ffvalf? atoteó nagy mérkőzésünk kltörü,heteti«n emlékeiben! Pascal, a híres fran- ltélt emben ,d«8ek (» hibo™ "»inden vala- 

^  f  szakatdaJanul a 3z?bad. / g alatl cia bölcs, egy a derekára erősített tüskésszegü mire való ember idegbetegnek hitte magát !) a 
t^ ttü fc  idődet s amikor egyszer fáradt, meg- ÖVTe, űzl’e e,Jbßnös gondo,atait. egy рИ1апа1% modern háború fegyvertechnikai eszközeinek ».deg- 
erőltető éjjeli mars ntán az ctozéli árokban pár múltb az ÚUe8tf n eltöltött' éjsVak‘ 4r ölő. életpúsztító pokoli koncertje közepette pre-
^ n Pk hDn/ve „  e ÍL . L r lW i  e “ ob6 v4*«íal «'fogyasztott kenyérmorzsa emlék. dukáltak !
Íven ellökhessük *Az árokba dűlt fáradt katoná- csak elözik bbl6IUnk a bel! telen gondolato- Nem különös-e, hogy ezt a példátlan mérető
nak kénvei тез párna a kavicsos nttea* -  -  Az зТ 8̂ а7оьГке1Ьт«йГпД« mellen í1ört?ne.lmj viaskodá̂  f “ '1 Hindenborg már a hi-
egek nem hallgatták meg forró imáinkat. Tovább kellemetlensé8e melletl 13 tl3Zla. ború elején is megjósolt éppen ezek a lebecsmé-
kellett menetelnünk í kényelmes életet! relt, betegesnek hitt emberi idegek fogják eldön-

— Szerbiában egy időben jó pár napig nem Ötödik tétel: A szervezet ellenálló ké- Íau ?ььАТ илЙеГм*Гж 11 .82еГ'Ге2е1кП.к ,e8T ! S k  
láttunk kenyeret; a bőrtáskán alján elszáradt ke- pességébe vetett hit megnövekedése. Azok, r ŝz n̂ek h a . n?1 >beleP* »degeio
nyérhéjak is nagyszerűen kielégítettek. Mit szóltunk akik az emberi szervezetnek évszázadról-évszá- se8íllk győzelemre diadalmi lobogónkat. 
volna, ha abban a »tűrhetetlen, kiállhatatlan« zadra való sukcesziv degenerációját tudományos Órákon, sőt napokon át tartó pergőtűz, аг 
jobb világban csak egyetlenegy éjszakát kellett megfigyelésekkel is bizonyítgatták s a mai embe- aknavetők és mérges gázok, repülők bombái és 
volna az útszéli árokban eltöltenünk ?! Forradal- riség szervezetének ellenállóképességéről a legna- földalatti aknák mindent megsemmisítő, pusztító 
marok lettQnk volna s felrobbantottuk volna ezt gyobb fokú elkeseredés hangján siránkoztak, a vihara közben, a föld egy kis magaásta mélyedé- 
a hitvány földi - háború alatt meggyőződhettek, hogy ez a, bár a sében megknporodva áll a »beteg, ideges, modern

A.u«. 8 “ábor^ba" hfnyezor, de hányszor szó nyers fizikai erő és az életkor átlagos arányai te- ember., hogy pár órával később az ágyuk, gép-
nélkü! * mártírok fenséges türelmével szenved- kintetében a regék óriásai és a biblia Mathuzá- fegyverek, puskák, aknavetők, lángszórók, kézigri- 
tünk «1 ennél még nagyobb nékúütéseket i s t i  lemjaival szemben csakngyan a szembeszökő ha- nátok, drótkerítések és szuronyerdők megannyi 
Uénveink i n «  bennUnkf  п]йШ  '®Jt6lén 5!16 emberi tervezet még mindig poklán át »előre, rohanjon. Ezek a véres csau-
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tisztviselő f. hó 17-én örök hűséget esküdött 
gotorban, Hagemann Ferenc kotori állomás- 
főnök leányának, Margitnak. Az egyik tanú 
gz alsódomborui Ujlaky Hirschler és fia nagy- 
kereskedő cég beltagja, Hirschler Elek volt.

— Uj háziúr Rotorban. Lajtmann György, 
volt kotori adminisztrátor, megvette Rotorban 
я pollák Lipót-féle egyemeletes házat, mely
ben a Kotori Takarékpénztár már 26 év óta 
székel s ezen uj telkén malmot akar felál
lítani.

— Köszönetnyilvánítás. Egy ismeretlen
emberbarát, a Vörös Kereszt Csáktornyái fiók- 
egylete javára 20 К-t adományozott, meiyért 
ez utón is köszönetét nyilvánítja az elnökség.

— Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál
dandó mozgó színház mai előadásainak mű 
sora: Az aranyháió (színmű 4  felv ); A béke 
jelé (csupa ötlet és finomság); Sascha Mess 
tér propagandafilm. — Jön A vasgyáros 
(Ohnet Gy. regénye után).

— A nyári időszámítás. Vasárnapról 
héttőre forduló hajnalban 2 órakor hivata
losan 1 órával előre kellett igazítani az órá
kat és ezzel életbe lépett a nyári időszámí
tás. Egy félhónappal korábban történt az 
életbeléptetés, mint tavaly s fokozza a ne
hézségeket ebből kifolyólag a villanytelep 
intézkedése, hogy reggeli áramot nem ad. 
A korai órákat ebből kifolyólag az uj idő
számítás miatt április havában értékesíteni 
nem lehet.

— Az iskolai év bezárása. A vallás
os közoktatásügyi miaiszter intézkedésére а 
folyó iskolai évben a tanítások, az elemi 
népiskolák kivételével, az összes tanintéze
tekben akként fejeztetnek be, hogy a tanú 
lók junius 15-én már hazamehessenek. Az 
elemi népiskolákban pedig, azokban a köz
ségekben, ahol középiskola van, a tanév jú
nius végén fejeztetik be, ahol nincsen, ott 
az I—III osztályú tanulók junius végén, a 
IV—VI. oszt. tanulók ellenben, akik otthoni 
munkára felhasználhatók, május végéig jár 
лак iskolába.

— Borjuk szállítása. Miniszteri rende
let értelmében április 15-ike óta az üsző
borjuk és 3 évnél fiatalabb üszők, valamint 
hasas tehenek vasuton való szállítása és le
vágása csakis a vármegye alispánjának en-

Ki gondolta volna, hogy ez a generáció vé
gig fogja küzdeni négy háborús esztendő véres 
küzdelmeit! Rí hitte voina, hogy a betegesnek 
hitt idegek (kevés kivétellel!) nem szétbomolva, 
jsszetépve, hanem megacélozva, megedzve kerül
nek ki e pokoli harcból! Idegeink és egész szer
vezetünk ellenállóképességének fényee tűzpróbája 
megdönthetetlen garancia jövőnkkel szemben. Aki 
végigcsinálta a rajvonalak idegkuráját, bátran néz
het a jövőbe. Meglepetés alig fogja érni. (Hacsak 
az Élet el nem fogja rontani azt, amit a háború 
oly szerencsésen kioperált! ) ------------

Íme, a háború veszteség-nyereség számlája.
Mindkét oldalon felemlitetlenül maradt több 

apró filléres tétel, melyek a számla felsorolt ösz- 
szegeinek eredményét nem befolyásolhatják s egy
mást különben is kiegyenlítik.

Haszonnal, vagy veszteséggel végzódött-e az 
•üzlet«, nehéz megállapítani, mert a felsorolt té
telek természete elvégre is nem engedi meg a 
számla »számszerű« lezárását.

Az eredmény egy, a lelkem mélyébe zart kü
lönös érzés, amely, úgy hiszem, egész életemen át 
«1 fog kisérni. Aki, hosszabb időt töltött kint a 
fronton, az ezt az érzést bizonyára nagyon jól 
ismeri I --------

Neve nincsen !
Ukraina, 1918. március.

gedéiye alapján eszközölhető.
— A segéd és őrszolgálatom tanárak 

és tanítók felmentése. A, honvédelmi mi
niszter rendeleté szerint a mögöttes ország
részekben segéd, illetve őrszolgálatot telje
sítő legénységi állománybeli tanárok és ta
nítók közül azok, akik bemutatásnál vagy 
felülvizsgálatnál újból ily szolgálatra osztá
lyoztalak 8 valamely iskolához való beosz
tásukat igazolják, ideiglenesen azonnal fel
mentendők és nem tényleges viszonyba he- 
lyezendők s igazolvánnyal látandók el. Az 
1894—1900. években született egyének a- 
zonban ez alól kivételt képeznek, amennyi
ben a folyó iskolaév végén tényleges szol 
gálattételre behívatnak. A behívás parancs 
részükre már most küldetik ki.

— Az Első Magyar Általános Biztosittó Tár
saság ma tartotta közgyűlését Csekonics Endre 
gróf. v. b. t. t. elnöklésével. Napirend előtt Berze- 
viczy Albert v. b. t. t., igazgatósági tag üdvözölte 
a részvényesek nevében Ormody Vilmos vezérigaz
gatót az intézetnél eltöltött 60 éves szolgálati év
fordulója alkalmából. Ormody Vilmos meleg köszö
netét mondott az ünneplésért s ezután a lefolyt 
évi jentéseket terjesztette elő.

Az évi jelentés részletesen kilerjeszkedik a 
társaság üzletágainak alakulására, melyek közül 
az elet-, jég és betörésbiztosítás kedvezően fejlő
dött, míg a tűzbiztosítás káraránya kevésbé volt 
kedvező. A társaság hadikölcsön-jegyzései már 
elérték a 150 milliót Jótékony czélokra 236.700 
S.-t fordítottak. Lényegesen emelkedtek a háborús 
drágaság által okozott személyi és egyéb kiadások. 
Így a társaság a tisztviselők járandóságait a ko
rábbi 2,444 724 koronáról 5,441.399 koronára emelte 
s a megnövekedett adóterhek fedezetéül 1,590.402.27 
K.-t tét tartalékba. A múlt évben elért 7,341.917.66 
K. összes nyereségből az alapszabályszerti levo
nások és bőséges tartalékolások után 3,200 000 K. 
fordittatik a részvényesek ostalókára s e szerint 
minden pgész részvényre 800 K. évi osztalék esik. 
Miután a közgyűlés az össses javaslatokat elfogadta 
s a felmentvényt minden irányban megadta, az 
igazgatóságba uj tagul Teleszky Jánost, a felügyelő- 
bizottságba Antal Gézát és Gaál Jenőt, a választ
mányba pedig Harkányi János bárót, Herzog Mór 
bárót, Papp Géza bárót, Somsich Miklóst, Széche
nyi Emil grófot és Tallián Béla bárót választotta 
meg. Kerületi-képviselet Dénes Béla városi jegyző 
urnái.

— Tilos Horvátországba élelmiszert kül
deni. A kereskedelmi miniszter rendeletet a- 
dott ki, mely szerint az egész Horvát- és 
Szlavonország, valamint Fiume és a tenger- 
mellek területére a jövőben élelmiszert és 
szállítási igazolványhoz kötött közszükségleti 
cikkeket postacsomagban szállítani egyálta
lában nem szabad. A valódi tartalomnyilvá- 
r-ításs?.! ellátott élelmiszeres csomagokat visz- 
szaadják a postán, azokat pedig, akik hamis 
bevallással akarnak élelmiszert kicsempészni, 
szígorúau megbüntetik. A miniszter rende
leté felhatalmazza a postahivatalokat, hogy 
a gyanús csomagokat 3 napig visszatartsák 
és nyomban értesítsék a legközelebbi ható
ságot, melynek az ilyen csomagokat fel kell 
bontani. A szigorú intézkedésre a kereske
delmi kormányt a sok visszaélés késztette, 
amelynek alapján további csempészés céljá
ból rendkívül sok élelmiszert átszállítottak 
Horvátországba s azon keresztül a külföldre.

— 600 800 korona havonta szerezhető sors
jegyek részletfizetésre való eladása által. Ügyes, 
megbízható ügynökök (nők is) kerestetnek e célra 
legelsórangu pénzintézethez. Eredményes működés 
esetén fix fizetés. Felvilágosítással szolgái Steiner 
József, Budapest, VII. Erzsébetkörut 2. 1. 10.

_  Legújabb költségvetés a háborúról.
Egy amerikai statisztikus revizió alá vette 
és újból összeállította a negyvennégy hónap 
óta tartó világháború költségeit. Ebből a ki
mutatásból mindenekelólt megállapíthatjuk, 
hogyan emelkedtek évről-évre a háború napi

költségei. Mig 1914 gén egy napra 52.7 mil
lió dollár esett. 1915 ben 71.8, 1916 bau 
97.7, sz elmúlt 1917. évben pedig 142 mil
lió dollár volt a napi kiadás. A háború ki
törésétől 1918 március végéig az entente 
450 milliárd koronát költött el a háborúra. 
A központi hatalmak háborús kiadásai az 
amerikai statisztikus szerint az említett időre 
következőleg alakultak: Németország 130 5 
milliárd korona, Ausztria-magyarország 78 
milliárd. Bulgári és Törökország 12 milliárd, 
összesen tehát 220.5 milliárd korona. Meg
állapítja a kimutatás, hogy a központi ha
talmak nemcsak a háborús kidáeok összege, 
de a háború finannszirozásáoak módja és 
eszközei tekintetében is kedvezőbb helyzetben 
vannsk, mint az entente, mert a háborús 
költségeket jórészt fundált kölcsönökből fe
dezték. A két hatalmi csoport összes há
borús költségét a kimutatás 670—680 mil- 
liárdta becsüli amelynek kétharmada az 
ententéra és Amerikára esik.

— A takarmányrekviráláz korlátozása. 
Mint értesülünk, a íöldmivelésügyi miniszter 
táviratban utasította a törvényhatóságok ve
zetőit, hogy az őszi szalma, cirokszár és nád 
rekvirálását további intézkedésig szüntessék 
be. A széna tavaszi szalma és más takar
mányfélék rekvirálását pedig csak ott kell 
folytatni, ahol a termelő harminc métermá
zsát meghaladó fölösleggel rendelkezik.

— Mikor záródik az iskolaév? Több 
napilap azt a hirt tette közzé, hogy a kor
mány az iskolai évnek május hó 17-én, 
vagyis a pünkösdi ünnepeket megelőzőleg 
való befejezését határozta el. Illetékes hely
ről annak a kijelentésére hatalmazták fel a 
Magyar Tudósítót, hogy ez a híradás nem 
felel meg a valóságnak. A kultuszminisz
tériumban az iskolaév bezárásának kérdése 
mindeddig nem került döntés alá, mihelyt 
azonban a döntés megtörtént, erről úgy az 
illétkes hivatalos tényezők, mint a közönség 
is értesíttetni tognak.

— A »Vasárnapi Újság« képei nagyrészt & 
nyugati nagy német ofíenzivával foglalkoznak, be
mutatják a csatatereket érdekes jeleneteit, a főbb 
vezéreket stb. Ebbe a körbe vág Sztrokay Kálmán 
kiválóan érdekes cikke a németek nagy ágyújáról, 
mellyel Párist bombázzák. A többi képek József 
föherczegnek a Szent István-renddel való kitünte
tésére, Szomory Dezső új darabjának. Nemzeti 
színházi előadásra. Drina hajó katasztrófájára stb. 
vonatkoznak. Szépirodalmi olvasmányok: Szemere 
György regénye, Színi Gyula novellája. Schöpflin 
Aladár színházi czikke, Szőllősi Zsigmond tárcája 
stb. Egyéb közlemények: báró Lukachich Géza tá
bornok arcképe, a rendes heti rovatok. — A »Va
sárnapi Újság« előfizetési ára negyedévre 10 ko
rona. (Budapest, IV., Egyetem-utca 4. sz.)

— Mindenki tűzoltó. A belügyminiszté
riumban a tűzvédelem biztosítása érdekében 
nagyobbszabásu munkálatok folynak. A há
ború óta ugyanis úgy a községi, mint az 
önkéntes tűzoltó intézmények reformálásra 
szorulnak. A belügyminisztérium, tekintettel 
arra a körülményre, hogy a tűzoltók nagy 
számban teljesítenek katonai szolgálatot, ezek
nek a pótlására elrendelte, hogy ezután a 
tizenkét éves kortól kötelező a községi tű
zoltói szolgálat teljesítése. A belügyminisz
ter okulva a tavalyi gyukori tüzeseteken, az 
idén mtezivebben akar gondoskodni a ter
mények tűzvédelmi biztosításáról is. Az Or
szágos Tűzoltó Szövetség a honvédelmi mi
niszterhez feliratot intézett, a melyben kéri, 
hogy a katonaságnál használt tüzoltófelsse- 
reléseket, a melyekre a hadseregnek béke
időben nem lesz szüksége, engedje át a köz
ségi és önkéntes tűzoltók részére.



Veliki zgubiCki en g lezk e  v o jsk e .
Nemska vojska je i vu Flandriji predrla englezkog fronta. - Yu Eng- 
lezkoj do 55 letah stari moraju vu tabor iti. - Najnovesi nernski dobi- 
cek je 20 jezer englezkih zarobljenikov, 200 stukov, 250 zeljezniekih 
vagonov punih s municijom i zivezom. - Festunga Armentiersa su nemei 
zavzeli. - Do 14-ga aprila su englezi svegaskupa izgubili 112 jezer za
robljenikov, 1500 stukov, 4000 masinastih puskab, 300 jezer mrtvih i 
oranjenih. - Dr. Zalán Gyula ablegata je vlada vu Sibiriju poslala, da

dimo spravi nase zarobljenike.

HA stojiio na bojttoi poljtt?
(M . J.) Celi prodli tijedeo je dober bil 

za nemdku 1 nadu vojsku na francuzkom 
bojnom po.'ju. Glasi su sledeCi:

Nemdka vojska je do 8 ga aprila od 
engleza dve zastave, 4000 madinastih pud* 
kah, 250 biciklinov, 115 bombe metajuCe 
madine, 250 2eljezuiCkih koCijah, vnogo rep- 
lanov i zrakoplovov, munieije i 2ive2a odzela.

Ali najznameuitede je, da je nemdka 
vojska izvun one navale, od koje это  vu 
prodlim broju nadih novinah javili, je na 
jednom drugom mestu, vu Flandriji novu 
navalu poCela 18 ga aprila i laki prvi den 
predrla englezkoga fronta. Ov den je englez 
ostavil vu nemdkoj ruki 6000 zarobljenikov 
i 100 dtukov. Nemdki deregi su vu 20 ki 
lometrov dudini vdrli vu englezke dekunge 
i predrli fronta.

a

Englezi su mislili, da nemei proli Ami* 
ensu vodiju svoju célú vojsku i da jim je 
cilj bil Parid. Ali brzCas su drugoga plana 
imele nemdke vodje s tem, da su vu Flan 
driji novu navalu poCeli. Ako budu ovdi 
navalu dobro zvrdili, onda budu do englez
kog morskog kanala Kaiéi zvanog dospeli, 
odkud budu lehko prek kanala vu Englezku 
i vu Loudon strelali s svojirai velikimi dtuki

Od toga se vezda bojiju englezi i za 
to su odredili, da se moraju englezki sta- 
novniki do 55 let pod orudje spraviti. Ali 
to tedko ide vu Eoglezkoj, za to se Cujeju 
glasi, da se ljudatvo suprotivi tomu, da bi 
stared! nutri morali rukovati. Oaobito vu Ir- 
skoj se suprotstavlja puCanstvo.

Aprila 12 ga javiju iz Nemdke, da se 
je broj zarobljenikov na 10 jezer povekdal 
pri novoj navali. Englezi znaju, kaj bude, 
ako na flandrijskom frontu izgubiju boja, 
zbog toga skupljaju vojsku na ovu stran 
bojnog polja i boriju se vitedko, ali to malo 
baani, ar nemdki deregi podjednom bol|e i 
bolje idu naprej. Vu Flandriji su i portugál- 
aki Seregi biti bili, koji su na pomoC dodli

englezom. Ovdi su nemei i jednoga porta- 
galskoga generala vlovili.

Aprila 13-ga je vre broj englezkih za
robljenikov 20 jezer bil, a broj dtukov 200 
na flaudrijskom frontu. Nemei su osvojili 
festunga Armentiers zvanog. Eaglez vre пе
т а  vojnike, ar je svoja rezervu takaj vu 
boj moral poslati. Vezda na francuzku po 
moó Ceka, koji francuzkj deregi su pri Ami 
ensu skupljeni. da braniju ovoga festunga. 
Ali ako franeuzi svoje derege od ovud od- 
neseju, onda pák budu nemei Amiensa pre- 
vzeli. Vu Arraentiersu su nemei 50 englez 
kih oficirov i 3000 vojnikov polo vili, koji 
su obkoljeui bili i pudke dőli morali deti. 
Ovdi su nemei 45 dtukovy vnogo madinastih 
pudkah, munieije i magazine puné a dive- 
dom i s opravom odzeli od engleza. Izmed 
62 englezkih vojniCkih korov je 52 bitih, 
koji su se reztepii i rezbedali. Portugalski 
regimenti su takaj na nikaj spravljeni. Boj 
pri Armentieru bil je vezdadnjega tabora 
najjakdi boj kojega smo dodiveli. To i same 
englezke novine pripoznaju. Pravi pekel je 
bilo oqo  strélanje nemdkih dtukov pri ar* 
mentierskom boju, pripovedaju zarobljeui 
eoglezki oficiri

Englezi su vu tri tijednov trajuCem 
boju do 14 ga aprila izgubili svega skupa 
112 jezer zarobljenikov, 1500 dtukov i vide 
jezerov madinastih pudkah Mrtvih i oranje
nih su izgubili najmenje 300 jezer.

Nemdki vudarci kapaju na englezke 
glave, zbog Cesa su varadi velikog Nemdkog 
orsaga puni s zastavami. General Htodén- 
burg nadvodja nemdkih Seregov je opet po- 
kazal svoju znanost, nemdki vojniki pák su 
pokazali, da эй hrabri vitézi. Englezka voj
ska je vu etrahu, portagalska vojska je réz* 
tepena, amerikanci, su tihi, belgiauci neza- 
dovoljni. Jediuo francuzka vojska ima jód 
karadu. Konec se pribliduje, — pideju jed 
ne dvajcarske novine. Bi vre i predi kraj 
bil taboru, ako napuhnjena englezka vlada 
nebi od sebe odrinula 1916-og leta, meeeca 
decerabra njim ponudjeni mir. Onda bi se

jód kakti jaki se mogli sesti к stolu к réz* 
pravi za mir, ali vezda bu vre drugaC idlo 
gda na to red dojde.

§ Rumunjskom jód trajaju pogodbe za 
mir. Da tak dugó nisu se dovrdile pogodbe, 
tomu je zrok, ar se jód nisu naravuali vu 
gospodarskih vu trgovaCkih poslov. Ukránéi 
neCeju privoliti, da bi Rumunjska Beszara 
biju dobila. ar vu vide krajov Beszarabije 
ukránéi stanuju Pogodbe se izbog toga ta
kaj natedeju

Gv*di dajemo nádim Citateljera na zna- 
nje. da je vojniCka oblast strogu naredbu 
dala za one vojnike, koji su na slobodi, pák 
podra2iju cénu 2ivi2a, robe i tak dalje. On 
vojniki budu odmah izgubili svojega >íei* 
meutéda« i budu morali к vojski rukovati 
Naj pazi na se takov, pák naj neCe hitro
ma bogát postati, ar bude ga vnogo kodtalo

Pisali smo, da je gosp. Dr. Zalán Gyula 
ietinski ablegat, medjimurski sin kakti n> 
ski zarobljenik pobegei iz Rusije, pák s 
velikom te2koCom i trudom dimo dódéi iz 
ruskog südanjstva. Vezda ga je jedna velika 
Cast dostigla. Nada vlada ga je imenuvala 
za svojega poverenika, da bude nazaj idei 
vu Rusiju, osobito vu Sibiriju, gde jód vno
go i vnogo jezer nadih siromadkih zaroblje
nikov Cekaju svoje oslobodjenjei z su2anjstvi

Ovi daleko vu Sibiriji niti pojma ne- 
maju od toga, da se je s Rusijom mir skio- 
pil ali to niti sami rusi vu Sibiriji neznaja. 
tak je daleko Sibirija od Petrograda, pák 
vezdaduja ruska vlada zbog ruskih nemirov 
drugoga posla ima, как da bi misliti r n o g U  

□a svoje i na nade zarobljenike. Zbog toga 
je austrianska. рак nada vlada komidiju iroe- 
nuvala, koja bade vu Rusiju putuvala, da 
oslobodi zarobljenike iz su2anjstva. Za к 
Magjarskoj spadajuCe zarobljenike je vu ko
midiju imeuuvani gospodin ablegat dr. Za
lán Gyula, koj je vre na putu vu Petrograd 
a odonut vu Sibiriju ta, gde je i on sara 
trpel. Gda je pobegei vu prostoj ruskoj voj* 
uiCkoj opravi iz su2anjstva, neje mislil, da 
bude svoje jód tam IrpeCe poznance kakti
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äioboden clovek za par mesecov opel videl 
-de je skorom Cetiri letah trpel, ali vezda 
vre kakti sloboden Clcvek i kakti orsaeki 
izposlenik vu velikoj Casti

Gróf Czernin miDieter izvanskih poslov 
fe je 15 ga apiila zahvalil. Da je grof Czer
nin svojn sluZbu ostavil, tomu je zrok, da 
je vu vise politiCkih stvarih drugaC misül, 
как Njegovo VeliCanstvo. Na ajegovo mesto 
j09 nije kralj imenuyai nikoga, nego na kral- 
jevu volju dalje vodi poale ministarstva, dok 
bude novi minister imenuvani.

Na taljanskom bojnom polju nema ni- 
kaj znamenitoga.

Csáktornya, 1918. 21-ga apriliuSa

Kalvarija.
Fisai. Bukovec Elek.

II
Kaj je  ta b o r.

Kak si ja mislim, a tabor nije drugo, 
как potrebno zlo, da ooo vunifiti, kaj je Clo- 
veCanstvo zazidaio, da ono vezda poruöi, da 
ondi more drago zazidati gori. Giedite decu 
da se igraju, reCemo zidaju hiZu. Kada je 
hiza zazidana onda nju s veseljem poruSiju, 
da drugu moreju zidati. Premislite ei, kaj 
bi bilo, ako reCemo v Budapesti, gde naj 
menje 250 jezer meätrov déla, ako bi jedeQ 
den zato prestale delati fabrike, ar je veC 
svaki Stacun pun s robom. Ovi 250 jezer 
ljudi ravno tak boCeju jesti i svaku subotu 
svoju plaCu dobiti, как da bi delali.

ReCemo v jednim menjSim varaSu, gde 
je puno menje meStrov i na selu joä 
menje, nebi imeli uikakov posel, kaj bi sto- 
ga bilo? Poljodelavec bi зато  za svoju 
slran delal pák né za pijac, jer pijac bi 
svega bil pun. Z Сеза bi onda porciju i sve 
drugo platili? Im pred táborom se jeden 
Soátar veselil, Ci ste jeden par Skornjov ku- 
pili pri njem, drugoC se vam je na dvajsti 
metrov daleko poklonil. Stacunar sé tak ra- 
duval, gda vas je зато  na Sakaj né nosil, 
Ci ste od njega robu kupili. TeZak je predi 
dva тезеса hodil prosit, da budete nucali 
kopaCe. onda njemu recite. Kaj ztoga vi- 
dimo?!

Vidimo najpredi, da tabor je bil potre- 
bito zlo, drugaC bi se ljudstvo zaljejalo v 
robi i vu vdem. Poljodelavci ki si sami 
kruha predelate, vi bi mogii i neznam как 
dugó tak 2ivet>, pilam vas, kaj bi zaCeli bez 
svakog posla oni, ki némaju grudu zemlje? 
Kruha si nebi mogii sluZiti, jer pijac bi pun 
bil robe a jesti ravno tak hoCeju как i vi.

Svét je né tak stvorjeni, как Cmelec 
koS. Kada se napuni s Cmelami, ouda matica 
zleti vun i za njom mlade Cmelice. Prime 
se na drevo za jedno kitu Cmelec i Cmelar 
ga nutri pomete v jeden koS. Tarn ouda 
mlade Cmele poCneju zidati. tojest najpredi 
seli délaju i onda meda nosiju. Da to то - 
fejű delati, zato su se morale v jeden drugi 
koS preseliti. Dobro bi bilo, da bi drZava 
mogla uaroda tak nastaniti na praznu zem* 
lju da pova i zidje. Céli svét je pun Daroda. 
Gde je negda за то  nekoliko jelo kruha, 
lam denes straäno viäe njih se hoCc najesti 
z onoga, kaj je negda za malo ljudi bilo 
dosti.

Kada kuruzu séjamo, svako Crno skli 
jano ima juáa, da iz njega betve zrase, pak 
ipak zeseCemo vun nepotrebite betve?! Sré- 
dimo kuruzu zato, da one betve, koje os- 
tavimo, moreju bolje rasti Ravno zato i 
üftladu Sumu rédimo. Ako bi sve onak os-

tavili, как je ziSlo, nigdar nebi podleno ste 
bio zraslo. Vu silju takaj tak délamo. Is рйе- 
nice zato fondamo kokolja, da Cietu päenicu 
dobimo. Vidimo, da jedno silje moramo zato 
zfondali, kaj drugo тоге bolje rasti. Iz toga 
vidimo nekaj. Jeden narod zato mora doli 
dojti, da drugi more leZi 2iveti. Mi nebude- 
mo iz ovoga dréva kaj vezda posadimo, 
sada jeli, nego oni, koji za nami dojdu, naäi 
vnuki. Za njihovu dobro harcujemo denes. 
Za naäe dobro je né niSCi harcuval, jer sada 
z onoga sadovnoga dréva su oni pojeli, ki 
su pred nami bili. Nam su samo golo i su- 
ho steblo ostavill. Zato mi moramo za do
bro naäih vnukov denes harcavati. Posle 
tabora bude imel svaki Clovek dosti posla i 
i svaka roba bude imela poStenu cénu. Sve 
ono, kaj smo denes poruSili za negdaSnje 
dobro, bude se zazidaio.

Vidimo, da tabor je potrében i hasno- 
vit za one, ki za nami dojdu, jer kaj emo 
poruSili, to budemo i zazidati morali. Kali
ko ima hasna narod iz tabora, tuliko i joä 
vise ima kvara. V taboru najpredi dojde 
doli prvi klas naroda, onda dojdu za njimi, 
ki su koC kaj sposobni, da taborske teZkoCe 
moreju podnaSati. Naroda tojest pleme mo 
raju zvekSinom oni gori zdr2ati ki nisu spo
sobni za taborsku sluZbu Dakle od slaboga 
plemenjaka nemre jako pleme zrasti. Kaj 
vidimo iz toga, da narod i to posle svakog 
tabora je slabeSi. Im ste mogii Citati iliti 
Cuti, da negda как su veliki ljudi Ziveli. Od 
njih i mi spadamo i mi smo tak prama njim 
как lastavica prama orlinu. S gurno bude 
slabeSi on narod, koj za nami dojde. Mo
rele sami na sebi opaziti, kakái ste vi starci 
negda dijaki bili. Denes jeden dijak, koj 
zvrSi puCku Skolu, tak zgledi как negda Ce- 
tiri Ijeta star deCec. Kuliko ima svét hasna 
iz tabora tuliko ima i kvara jer narod Ci 
duZe bude, navék slabeSi i jedenput tak os- 
labi, da se veC nebude mogel sara sebe dr- 
Zati. Proti tomu néma nikakve pomoCi, kaj 
ja mislim, da naravu CloveCja jakost nemore 
premeniti. Tabor je bil navéke i bude, dok 
bude svét stal. To je veC tak odredjeno. Ba- 
davo se Crti jedna slran naroda, da zatere 
tabora, jer to su veC probali, pak su joS né 
mogii, i niti nebudu.

Glavna stvar je, da naáe trpljenje ne* 
nebude ostalo bez koristi. Da mi se nebi 
tak branili, как smo se je, onda bi najpredi 
od naSe domovine, koju vise jezero ljet smo 
veC s krvjom zaljévali, jeden veliki falat, 
gdé na svétu najbolsa pSenica raste, bi nam 
odzeli srbi Ruski car nas je takajSe Stel 
vuniStiti i stel je hatara né s nami nego s 
srbijom, Rumunji su Steli Erdélya.

Srbije néma viSe, vezda PasiC s Petrom 
kraljom od Banata more senjati. Rusa smo 
veC na kolena spravili a rumunja pak vezda 
uanudjamo na kolena. Osiguram vas, ako 
bi rus, srb, Crnogorec talijan i rumunj mogii 
postiCi svoje cilje, onda bi za vnogo vréme 
zaprli vrata pred naSimi odvetki. Za njihovo 
dobro moramo harcuvati, как Sem vam veC 
gore pisai.

Ci nam Bog pomore, kaj budemo mogli 
sve naSe neprijatelje nadvladati, mi sigurno 
nebudemo lak postupali s njimi, как bi oni
8 n a m i . . jVidite, da rusi Ci nisu nikaj mogli od- 
zeti od nas, ipak su svoju slobodu zadobili. 
Ipak su ne zabadav harcuvali, jer ruskomu 
poljodelavca i rukotvorcu je vise vrédna 
sloboda vu svojoj domovini, как da bi oni 
célú Magjarsku prevzeli.

Obranili su nádi soldati nadu domovimi 
naSe eiromaStvo i nadu farailiju. Zato eve 
trpiju i krv preljevaju veC blizo Cetiri Íjéta. 
Né samo svoje eiromaStvo su branili od vu 
niStenja, marali su se boriti mesto onih, ki 
su od evője rodbine, na se dali prepieati 
zemlje, da dobiju felmentéSa iliti da jih 
vlada réSi od vojnicke slazbe. Morali eu bar* 
cuvati namesto onih, ki su rajSi svoje zd- 
ravje zkvarili, da nedű ta, gde bi njim 
mesto bila. Morali su i na mesto onih har
cavati, ki neznam в kakSim zrokom ili e 
kanjivostjom su se vugnoli Svarmlinije. Mo
rali su harcavati na mesto svi onih, ki nieu 
bili sposobni za vojniőku sluZbu.

VekiveCna Cast naj bude najprije onim, 
ki su za naS i za naSe odvedke hrabru smrfc 
podnesli, onda svim onim, ki joS danas t r 
piju blizo Cetiri ljéta. JezuS KristuS je za cé- 
log svéta naroda Cetrdeset dnevov trpel i 
svojom smrtjom je odkupil naSe dusevno 
Moremo si misliti i ufati, da naSi vojniki, 
ki blizu Cetiri Ijeta teZke make podn&Saju 
i s hrabrom smrtjom budu naSe telovno 
obranili.

VekiveCnu zahvalu moramo dati onim 
starcom, Zenam i deci, ki su na mesto svo- 
jih sinov, na raeetu svojih muZov i na mestu 
svojih otcov gospodarstvo obdrZali i polje 
obdeiavali, jer oni su ravno tak trpeli i 
harcuvali doma, da onim ki su na bojnom 
polju, kaj njim nikaj nebi falilo Z jednom 
reCjom pomogli su toga bója zadobiti. Ka) 
bi bilo, ako bi starec, Zene i deca v kriz s 
rukami gledali i Cekali sine, muZe i otce^ 
da dojdu dimo polje obdelavat?

Bude doSlo, jer mora dojti ono vréme, 
kada bude mir nastal na célom svétu. Ooda 
budu opet naSi starci se seli kraj peCi i s 
vnuki se igrali, Boga raolili i poálusali svoje 
sine od tabora. Zene pak budu zvrS&vale 
one posle, za kaj je Dje Bog stvoril. Deca 
pak si budu opet mogla igraCe v ruke zeti.

Srce se mi place za one, ki z&hman 
Cekaju svoje sine, svoje muZe i svoje japeke 
Naj je pobatrivi ono znanje da su oni na 
svétu najvekái aldov donesli za dobro naée 
dece i naáih odvetkov.

Gmajna.
Svakomu gospodaru, koj marhu pova, 

jako vaZna je gmajna, ali 2ali boZe niti ob- 
Cine, niti рак gospoCine se neCeju s njona 
briniti. Svakojactti strickt, kacec, svakojaCke 
giftene biline rasteju po gmajn&h, как da 
bi ravno to ételi sami hotonce povati. Negdi 
pak je tuliko kotorovnjakov, da niti hoditi 
néje moCi. Ako neSCi péska ili proja nuca 
on bormeé iz gmajne si to navozi. Opet nifi- 
Ci naj to ne misli, da iz ovoga mesta s*. to 
voziju, koje mesto je poglavarstvo za ov 
posel odredilo. Svaki gospodar svoju ruda 
ima i poleg tuliko jamih i luknjah napra- 
viju, da néje moCi hoditi, Zivina pak poleg 
toga ne najde dosta hrane, tojest paée na 
gmajni, na veCer gladna dojde dimo. Takva 
gmajna Spot je obcinam, Spot je goepoCinam. 
Ktomu рак kaZe, da su hudi gospodari.

Vnogo dtricinge je bilo poleg gmajnih. 
Je su takvi, koji neCeju gmajuu imeti, jerbo 
как veliju, to nikakvoga hasna ne повц 
néje hasnovita gospodaru. Ovi tak raCuoajn 
da marha hasnovitoga gnoja po gmajni res
tepe, maräe céli dan jé, ali ne najde tuliko 
hrane kuliko je do sitosti potrébno. Zivina 
od ranoga jutra, do késnoga veCera hodi po 
Zarkim suncu, vtrudi se, néma dodta poCinka
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jerbo po leti so jako kratke nőéi. Poleg toga 
krave jako malo mléka daju.

Так mialiju jedni, drugi pak opet to 
velijii, da gospodar ftlovek nema vremena 
po leti med poldanom marhu hraniti. Koj 
gospodar dalko ima pole, on nemore svaki 
dan med poldanom jedno dvö vure aldu- 
vati na marhu i nemore svoje poale zapus- 
titi Так misliju, bole je marlb vuni na 
gmajni, jerbo ako se ogenj pripeti, barem 
ne sgoriju. Jesu opet takvi, koji sbog toga 
hoéeju gmajnu, da i siromaökeői narod si 
more marhu povati.

Zatem je to pitanje, gde je lep£a i jakáa 
marha ?

Tam gde je gmajna, fli pak koji vu 
Stali drtiju marhu i dobro ju hraniju zele- 
nom krmom i dosta nastila meéeju pod 
marhu. Na to odgovori izknstvo

Ja sem proli tomu, da se s gmajnum 
rezdeliju, jerbo mlado maráe izbilja potréb- 
no je. da se vuni na triSkim zraku gible, 
jerbo stöm se bole rezvija. Opet za dojeCe 
krave bole je ako su vu ötali, ffde dosta ze- 
lene krme dobija, po kojoj dobre dojnice 
nastaneju. Za tskve krave vn dvoru ili na 
vrtu napravimo postaju, koju zagradimo i 
dobro nastremo. Так se i öve moreju vuni 
na friákim zrakn gibati i né su nutri vu 
vruéi Stall. To je iz bog toga tak polrébno 
delati, jerbo vu Medjimurjo skorom svopo* 
sud s kravami orjeju, vlaéiju, voziju. Gmaj- 
na pak nemore tuliko hr&ue dali, da krave 
dosta mléka imaju i к tomu dosta moóne 
budo za svafcojaéko delo.

Vu Medjimurjo je '»u dosta velike gmaj- 
ne. Obéine i gospoéija trs ti bi se morala, 
da s dobrom travum popraviju gmajne.

Str.éke, kaéeca i druge ne hasnovite 
stvari skorenjom bi moraii vun siondati i 
odmah skuriti.

Kotorovnjake bi moraii reztepsti, grabe 
pak zavoziti. Prazna mesta pak za sejala 
stakvom travum, koja je ravno povolna 
gmajni. Naprotuletje pak célo gmnjru bi 
dobro moraii povlaéiti

Gmajne bi na rédkoma s gacijom za 
eadili. Vu ovim hladu bi marha ímela po 
éinka vu veliki vruCini к tomu pak niti 
trava nebi zgoréla.

Gacija jako sporno razte i drévo je 
lakó ba3üovito za svakojaéko orudje. Vnogo 
I jako fíuo kolje za gönce moremo od ga- 
cije dobiti. Kre Drave na hiljada i hiíjada 
mai'.h gscijah moéi je nahrati. Dnkle gmaj 
nu zasaditi skorom nikaj nebi koätalo, jerbo 
gacija je zabadav, posaditi pak gospodari 
moraii. Samo vola mora biti ktomu i néje 
smeti lenjanii, kad imano dosta vremena. 
Ako je 450 gospodarov i svaki gospodar na 
protuletje i Da jesen samo deset— deset ga- 
cijih posad:, veliki falat zemlje moremo za 
eaditi. Devet jezer gacijih se more tak s 
malom bngom posaditi.

Gacije »épo na red se moraju posaditi 
tak, da od svakoga kraja lépő na red sto 
jiju vu liniji.

Kulik / dréva je potröbno, to jako lehko 
araéunacno Smérimo, как je falat dugi i öi- 
roki. Ako je naprimer 456 m Sírok i i 848 dugi 
i pokehdob na Cetiri metrov duáinjavi hoéemo 
saditi rezdelimo 8 Cetirimi 456 : 4 =  114 i 
848 : 4 212. Sad ovaj raéun uapravim :
114 X  112 =  24,168 falatov dréva je pót- 
lébno za ovu gmajnu.

Vu koji okolici korpe pleb'ju. tam vibj* 
jadiju. Vibje ili za ov posel vrbu jako je 
iehko zapovati. Sibje naréáemo, Sibje vn

mokru zemlju na vtiéemo i stem emo véé 
sposlom gotovi.

Ako gmajna néma povolno travu, onda 
svako leto jeden falat sorjemo i zaséjamo 
stakvim semencm. po kakvim dobra trava 
bude zraszla. Proti jeseni véé je moéi pásti 
na takvjn falato

Jako dobro bi bilo, da bi za marhu 
i za svinje zoseb gmajnu imeli. Svinje se 
moraju za r.nkat», da uebudo mogle rovati.

Za birke opet je druga gmajna potrébna, 
koju stak vom travum zaséjamo, kakvo birke 
rade imaju.

NajvekSe gmajne so na Alföldu. Poles 
Debrecena, Hajdú varmegjiji je Hortobágy 
zvana orijaSka gmajoa, na kojoj se na hil
jada i na hiljada marhe разе. Nezmerno 
birkih i svinj paseju ovdi. Vu jednim mestu 
na velike Сороге se konji paseju, na dru- 
gom pak opet rogovnafa marha. Óva marha 
je dan i ncé vuni od ranoga protuletja, do 
késoo jeleni Pastiri takodjer so dán i nőé 
vuni.

Po gmajni su zdeoc». pri, kojih na dán 
viSeput napajhju. Na nőé рвк vu takvo 
mestu spravijU marhu, kője je splotom za 
grajeno. Öve plote moéi je iz jednoga mesta 
na drugo nesti.

Izverstne gmajne su i vu Erdélju med 
bregami. med Kárpáti. Ovdi takodier svek- 
Sinoma birke povaju i ouovud dobimo jako 
éuda vune.

Vugrintslts Nándor
Skolski ravnate’j

KAJ JE NOVüGA?

Pésem taborskog áivlenja.
Hvaljen budi Jézu§ i majka Marija!
Koje ja vuzavam suznimi oéima.
Suzice mi teéu po mom tuánom lici,
Za goluba ki je vu tudjoj zemljici.

I
Idem si je predi robéekom zbrisati,
Mórt bum leái mogla par rééi spisati.
S desnom rukom, s perom s crnom tentom piáem 
Tebe golub nigdar od srca nezbriSem.

Boáé mili kaj smo tej mi tulko krivi?
Kaj se jenkrat ov svét nekam nenamiri,
Boáé dej namiri cesare i kralje.
Pak nam dimo poSlji naSe vérne pare.

Ki ved Strto ljeto po svétu tuguju, 1
Ipák iáée Bog zna, gda nam dimo dojdu.
Osmi mesec как je bil na szabadságu,
Mort je zadnjié videl domovinu dragu.

Majku je ostavil vu bolesti velki,
A sveg dobrog otca vu ti érni zemlji.
Devetsto trinajsto ljeto se pisalo,
Da se moje ime od majke brisalo.

Nigdar ovo nesam méla ja vpameti,
Kaj mi bude moral golub v tábor iti.
Pred táborom ljeto sam se zaruéila,
Bolje dej me bila zemjjica pokrila,

Рага sam si zela kaj bi ga ljubila,
Pak mi se ga vezda tudja zemlja váiva.
Váivaj se ga з Bogom mojega goluba,
Ja ga zabit песет do hladnoga groba.

Itak je on navék v moji tuáni glavi,
Kak je modri evetek vu zeleno travi.
Travica zelena naj pred menőm vehne,
Ako moje srce za kim drugim zdehne.

Za njiin mi je navék srce v turobnosti,
Samo kaj nepoéi od velike áalosti.
Oj ti tuáen tabor как si nam na áalost,
V tugi sprevajamo nasu milu mladost.

Vi starési ljudi mole verno Boga,
Kaj ste se váivali do ve velkog dobra.
Ali mi sirmaki, ki smo ve v mladosti 
Dneve sprevajamo v tugi i v áalosti.

Némamo na svétu nikakvo vesejje,
Nit v nijednom kraju s kralji pomire nje 
Nego időé navék veksa bitka teée,
Рак me bolje v moje tuánőm sreu peée.

Da si reámiéljavam, как bude do kraja,
Mórt bum i ja stala prez svojega para.
Dragi JezuS nedaj ovo pripeéenje,
Ka bi nam dvém bilo Sírom rezdruáenje.

I vi drage áene, keste vu poStenju,
£elim vám ziveti s nuámi vu veselju.
Ke pak svaki svétek vu krému hodiju,
One svoje muáe dimo né áeliju.

Móra si misliti v svoji rahi glavi,
Da ji muá de idimo, kaj Sterom napravi, 
Vnoga ima muáa, kaj mu ga ne para,
Ali ona itak za njega nemara.

Muá ju tam nevidi iz zemlje daleke,
A ona pak domaj drugom kuha tehe.
Ali daj Bog ovo sve muáu zeznati,
Kaj nebude moral njeni nőre ostati.

Ki tam glada, zedju i tam sve zlo podnaéa.
A na zadnje njega smrt nemila éaka.
Télo mu namééu vu tu érnu zemlju,
A du§e se mu váiva, tam gori vu nebu.

Ar je dost pretrpel svega zla po svétu,
Vezda bude hodil po diáecem cvétu.
Gvétiée si bere ljepo predihava,
1 véé za ov tuáen svét se nezmiáljava.

Kaj si bude mislil za vu zlo na svétu,
Ко nam denes teée vec vre Strto ljeto.
Nikaj nam se neée nigdi namiriti,
Как bi mi se moglo srce veseliti.

Stopram sam si tuána vu najljepéem cvétu, 
Pak vre némám volju ziveti na svétu.
Raj bi v grobek lééi, da bi bilo moéi,
Barem nej éutila túliké, áalosti.

Kaj bi nej éutila v sreu veliku áalost,
Da si rezmiSíjavam, как sprevajam mladost.
S kim mi bolje áivot na pamet dohaja,
S tém se bolje srce od áalosti kala.

Niti si nam mogla mira v sreu najti,
Dókáé mi bu gulub vu zemlji taljanski. 
Najbolje mi bude srce vu radosti,
Gda nam budu pari sviskup dimo doSli.

I.jepa moja mladost, vu dvajsetom ljelu 
láőe sam néméla veselje na svétu.
Bar vi devojéice veselo áivite,
Za to i vi svaka para zadobite.

Néje Bog dal fticu samu ljetajuéu,
Nit pak dévojku prez para tugujuéu.
S ovim ja dokonéam béli list papéra, 
ütec viSnji z neba podéli nam mira !

Muracsány, Vajdics Erzsi
Golénja Iveka áena

Pojedtm broji koSlaju 40 íiliéra.
— Brbebc ccte eu v francuzho  ptí-

vozílí. Hollandske novine laviju, da jeden 
dél srhekih Cetah su v Francuzku prevozdi 
Tam su n»e na novo na oruáali, da uje na 
Ironl spravljaju. Jos ne zuaju, koliko ih iroR 
jer francuzki kerman nikaj r.é dopusti p>* 
sati od srb9keh éetah

— O m oretvc . V Aíibunaru (Toronto* 
varmegjija) je na ganjku оЫгпзке h:2?



»MED JI MUR JE broj 16
varszki Vitaljofl Radies Ro2u, 45 lét staroga 
obCinskoga birova na smrt strelil. Krvnik je 
iaodarom to valóval, da dot Caa, dok je on 
kakti honvéd kanonér na bojnom polju bil, 
birov je ujegvu 2enu odmamll. To je on 
Stel Strofati.

— Lupeétvo. Na átadj i Nagykanizsa
su vetomane Molnár Jo2ef. Kemény Jo2eí 
béguoci i Mandelbaum Ferenc civil od Mó- 
sen Pétera agenta bugjelara vkrali, s 70 
jezer koruni. Lopovi su bráCas prama Buda
pesti skoCili. ovde redarstvo nje iöCe.

— 6 ngtczhc íetc vu Vladivosztohu. 
I* Moszkve javijo, da ne зато japanske, 
oego i englezke Cete su vu Vladivosztoku 
na obalu stupile

— го  jezer korun jednomu dohtoru.
V Aradu je vetomane jeden bogát Clovek 
Mavro Qeller vumrl. V teátamentu je za 
dobrotvorne stvari evoj imetak od dvé mil- 
lijun korun ostavil. ízvan toga je i to odr 
redil da ma posie njegve smrti jeden doktor 
sree probode, za to dobi doktor 20  jeze- 
koruo.

— Vlada za icöftc ftrajeve. Ausztri
ánkká vlada dozvolila je za nevoljne krajeve 
u sjeverno, CeSki 10 mi lián korun.

— prevoz cctab. íz Pariba javiju, da 
эй englezke pristaniáte od torka zaprte. Так 
misliju, da opet prevoziju Cete v Europa.

— 1  Ukrajna tíra francuzc t eng- 
1 tzt. íz Moskve piáeju, da je kievaka rada 
na znanje dala francuzkim i englezkim 
soidaőkim missiam, da nek odmah ostaviju 
Ukrajna.

— Lenin t Hlcxcjcv. íz Petrograds 
javiju, da se je Lenin sbete2al. — Javiju 
oadalje, da soldaü su sovjetu vérni su vu 
okolicu Dona Abxejev geuerala vloviii.

— 2 6 7  milijun etibra. Prém tomu, 
da vu vezdaánjim svétmm boju tesko je 
svakomu kiveti, ipák dosta porciju dobivá 
orsag. Magjarski fioancminister je vetomane 
jednu átatistiku van dal poleg öve átatiatike 
lani, od juliuá rneseca do jauuara su 267 
milijun korun porciju platili v orsacku kas- 
su za 77 milijun koruna vise, na kuliko 
su raCunali.

— f4«mttju nucati stríelívo. íz Bér
lina javiju, da vlovijeni euglezki oficéri po- 
vedaju, da onu municiju! koji su iz Ame- 
rike prevozili, né moCi к antantskorn ora2ju 
nucati. To je bil zrok tomu, da su eaglezi 
morali Bapaume vara'a nemcom prék pustiti.

— Kradja svctackíb etika, U kopo- 
emskuj cirkvi v Triestu vkrali au öve dneve 
pet vredne svete síiké. Tolvaji su vlovijeni. 
Tolvaji su 16 let atari dijaké bili. Dve su 
síiké su vec bile v jednom átacunu prodane.

— Bajonett vu hremt. V Budapesti 
vu jednoj krCmi je Ikits Stanko bossnski 
vojnik s bsjonettom v prse vpiCil Túró Fe- 
fene sanitéea. Nesreónoga soldata su v sói 
daöki Spital spravili.

— Bamoubojetvo vu botelu. V Bu
dapesti se je Varga Irén 24 lét stara dé 
v°jka v jednom hotelu s morfiumom vgif- 
t*la. Branitelji su ju vu ápitnl odnesli.

— Baker vu Caltjanekom. Jedne pa- 
hike novine javiju, da je Baker amerikanski 
vojniCki minister iz francuzkoga v Talijansku
odputoval.

— lapan mobtUzíra. Times zvane 
eiJglezke novine javiju iz Tokio varasa, da 
iaP*üska dr2ava se pripravlja к mobü'caciji. 
r — Kratjev dar, Njegovo Veliéanstvo 
ar°ly magjarski kralj je pogorelcom Me- 
{csát obéine dvéjezer korun daruval.

Csáktornya* *9*3 21-ga apriliuga

— Sngtezija p o n to t proeí. íz Was- 
hiogtona (Amerika) javiju, da je amerikans- 
koga kormana na novo prosil euglezki kor
mán, da nek fletno poále pomoé na fran* 
cuzko bojno polje. Как se vidi, englezi su 
vu vratjem dkripcu!

*7” lá b a lj  nadberceg je eloboden. 
Mihalj ruskoga nadhercega, koj je v Perm 
bil pobégnul, gde su ga meetni sovjeti do 
vezda pod Stratom imeli, за ga öve dneve 
elobodno pustili.

— Do konca Uta, kak iz Amzterdama 
javiju. budu iz Amerike poldrugi milijun 
vojnikov v Francuzku poalali i á ovimi sol- 
dati budu v sem skupa tri milijun vojnikov 
pod zastavom stali.

— Vetik! pitén. Némáké Ceté su v 
Ukrajni s 28 vaggonom francuzko oru2je 
municiu zaplienili izvan toga su jód i Jeka- 
terinoszlava osvojili.

— Veliki zgubtccb. Eaglezije je na 
francuzkim boj nompolju od marciuáa 21 ga 
do 29 ga, da je Hindeoburg englezkoga 
íronta predrl, 412 jezer vojnikov zgubila 
Vu ovi cesarski bitki su englezi na centrumú 
зато  domaöe Cete imeli, zato je ov zgubi- 
Cek za nje tak strahovito veliki.

— jfapanske éete vu V lad ivostok^ 
íz Washingtona (Amerika) javiju, da su ja
panske Cete vu Vladivostok na ubalu stu
pile. zrok toga je da su pet ruski mu2i jednu 
japansku bantuvali. Japanske Cete oCeju med 
ljudstvom mira Ciniti, jer se je ljudstvo po 
bunilo. Amerikanski kormán tiho gledi célú 
stvar. — Jedne amerikanske novine pák to 
javiju, da Japan nikak se ne bude méSal 
vu tu svétnu svadju jer je daleCina velika 
i nikak se nebi njitn ov boj splatil.

Povanje duhana. Nekoje obeine vui 
Medjimurjo prosile su kormana. naj dopustij 
menjsim gospodarom tuliko dohana povati, | 
kuliko je za njiho barat dosta. Razmi se, da 
svaki bi rád bil platil, kuliko mu bili pre- 
raCunati, alt kormán to je na nikakov nácin 
ué Stei dopuititi, neg molbenicu je udhitil.

Sad Szilassárkány obeine gospodarst- 
veno druátvo je prosilo po putu »Magyar 
Gazdaszövetség« zvanim orsaCkim druátvo 
financministeriuma najdopusti svakomu gos- 
podaru najdalje 20 kvadrat klaftrov duhana 
saditi sa svoj barat. Gosnodari napré platiju 
miniszteriumo, kaj jim budo odredili.

Vu molbenici spisali su, da vu ovim 
taborskim vremenu svaki vojnik i svaki 
gospodar sveaáuíi veecljom » svekSom moC- 
jom bi mogel delati, ako bi dosta duhana 
írnél, skojim pák nas kormán ravno nikak 
nemore zadovoliti.

Takodjer opominaju mmistra vu mol
benici, da bilo je veC vréme, kad je né tak 
izvanredni polo2aj bil, как je denes, рак 
itak je to gospodarom dopuäCeno bilo. Na- 
dalje pák i stém podpiraju svoju molbu, 
da puno vekáa zadovoláCina bi bila po or- 
sagu, ako bi svaki za svojä potreboCu dosta 
duhana imel i orsagu bi to na veliki ba
sen bilo. .

Nazadnje prosiju mmi3tra, da nekak
naj vredi ovu stvar da nebude tuliko tu2be 
i tak veltke nezadovolSCine po orsagu.

Izbilja narod se buni poleg toga, da 
nekoji nesramotno velike gáeíte i togovine 
délaju s duhanom, siromaöki polodelavec 
pak za nikakve peneze nemore donjega

d0Ííl Budemo veC spisali, как bude minister 
ovu molbenicu prijel i kaj bude odredil.

Ako va jedni mesti dobiju to pravo, onda 
po célim orsagu bude ameti ménjeim gofcpo- 
darom duhana povati.

Bprazncnjc. Iz Amiens i Compiégne 
zvanih francuzki varaflah gradjanine veC 
izteraju. Vu Amiensu su samo francuzki 
soldati ostali.

— Kraljcv dar. Karoly magjarski ftatj 
je pogorelcem Kitnjo zvane obeine dvé jezer 
korun daruval.

— S tream  je vu kavaitt. Marciuäa 27-
ga v noCi v Budapesti v jednoj kavani je 
Szücs Lajoä Ciuovnik Plesz Olga s revolve
rőm na nogoj oranil, mladi Clovek pak je 
na rukah goreCe rani dobil. Pri redarstvu 
je Szücs to rekel, da je revolvera samo 
kazal i med tém se je revolver iz nenada 
sproáil.

— Zabvalit ec je jeden m in iste r. 
Alfieri general, talijaneki minister vojoik 
posla se je zahvalil jer neCe viőé na boj
nom polju harcuvati. Kralj je za novoga 
ministra Vittorio Zapolli general» imenuvaS

— I z  tretjega kata je doli sko tfta . 
V Budapesti je iz treCega kata 48 let stara 
2ena Mandella Jozefa na vulicu skoCila i na 
Taerr Ilona 14 lét staru ávélaricC opala 
NesreCnu 2enu su v épital spravili, Taerr 
Honi nikaj se je né pripetilo.

— Zaklat je svoju  nevem u ienu . 
Mily Jenő kuCiá, 32-ga peőiCkoga regimenta 
vojnik, koj je pred neáteremi tijedni doéet 
dimo iz ruskoga su2anjstva, je svoju sup- 
rugu 23 ga marciuda a bajonetom zaklal, a 
za tém pak pobégnul. 2 ena dok je mu2 vu 
su2anistvu bil, je s jednim te2akom 2ivela.

Zenina nevernost je Malya lak razsr- 
dila. da—barem je njoj oprostil ipák se njti 
zaklal.

— Z gorcta deca. V Kisvardi (Szabolcs- 
varmegjija) je 2ena Tolvaja Istvana je svoju 
decu posebno doma ostavila. Deca su v ig- 
raCi svinje klala. íz kotca su dva pajceke, 
donesli, nje v slamu zamotali i onda vu2* 
gali. Pajceki su odbeÉali, a 4 let stara Jela 
i 3 let stari Marica pak su od plamena 
zgorele.

— J4ema viée ru sk tb  éete. íz Petro- 
grada javiju, da su sve ruske Cete do 22- 
ga márciusa e froata doma pustili.

—• 25o jezer au tom obilov . Kad se je 
svétni boj poCel, u boju stojeCe dr2ave su 
sve skupa 250 jezer utomobilov imele. I to: 
Francuzka je 90 jezer, NemSka 70 jezer 
Englezia 06 jezer, Austra-Magjarskp 25 je
zer, Russija pak 10 jezer automobilov imela

— f4a francuzkom  bo jnom  polju . 
Célú navalu — как slu2beno javiju — Vil
mos nemSki cesar vodi.

— Veliki p o s la n ik i v M a n d iu riji.  
Iz Pekinga (Kina) javiju, da petrogradskt 
kinezki poslanik i japanski veliki poslanik 
i japanski veliki poslanik su s velikom ame* 
rikanskom, japanskom i kinezkom prosnjom 
na granicu Mand2urije dosli. Do knizke gra- 
nice su nje Crleni gardisti sprovodili.

— Böbm  — 6 rm ollí general nad- 
zapovedoib. Vu Ukrajni su za zapovedniku 
naáih Cetah Böhm — Ermollia generals 
imenovali

— O g las i Dr Grész Gyula priloCks 
fiskai ins daje na znanje, da je svoju kan 
celariju premestil va ouo hi2u na kondig- 
naciju, koj a je prek Cez pót od bivde kan - 
celarije gospona Doktor Tamás Jánoda fi.v!- 
kaliuSa



Smrtno pripeéenje jednoga junaka.
Dragi domorodci ото preéitajte,
Smrtno pripeéegje Balaáa Raduhe 
Szentadorjan-falve Lendavskog ко tara,
Koji ste poznali Balaáa Radnha.

PlreSestnoga léta osmoga oktobra 
Popoldan ob tretji skradnja vura ujegva. 
Talijanski gránát zel mu je Vivienje 
Medju planinami istríjske drfave.

Lokovec je mesto fiepovan obőina,
Gde se 2alostna smrt njemn pripetija,
Tam ga zakopali na jednom kriáanju 
Is dvemi pajdaái pod jednu jabuku

Venca smo mu spleli zbora zelenoga 
Na kriá postavili ober njegvog sgroba 
Na kriáu je napis imena njegvoga 
1 da sínül kralja Karla öetrtoga.

Na sprevodn bili svi njegvi pajdaSi,
Céla kompanija, takaj oficéri,
Regementski pater télo blagosloviL,
Ober njihov grobov lépő je govoril.

Ovdi poöivaju tri stari vitézi,
Za svn domovinn straäno smrt podnesli 
List su nam poslali v Szent-Adorjanfalvu 
Koj je razSalostil njegvu tu2nu 2enu.

Takaj razzalostil njegve Sest deéice,
Njjeden ne sinek sve su devojöice,
Jedna izmed njih je v opatikom druátvu 
Vu Terezinstadtu za Beéom vu kloStru.

Velku áelju imel бег tam pohoditi 
Smrt mu prikratila áelju svu spuniti 
£erka ja te prosim v ime otca tvoga,
Svojemi sestrami moli za njeg Boga.

Da mu Bog da dusi njegvoj zveliéenje,
Koj je za kralj za dóm alduval 2ivlenje,
Ovo sem opisal na spornen pajdasu 
S kojem skup terpeli na Isonzo fron tu.

Piave front Glavák István
iz Alsódmborua.

Urednikova poéta.
Izmed ovih pésmah, kője smo od naSih pofit, éitalel- 

jab za naäe notine dobili, preöitali smo dőli pomenute od 
kojih sledeőe dajemo na znanje naSim poSt. suradnikom:

1. Bojna pésma. (Zagreb. К. J.) Ova, Petőfieva 
péema je dost dobro prevodjena na horvatski jezik. Takvoga 
tfesa bi drugda prosili. Bude izlazila в svojimi drugimi paj- 
daSi, kakti: »Tu je véé protuletje« i Salaporke zvanimi.

2. List Iz öehske zemlje. (Na maräu. Br. 1.) 
Stampati budemo ju dali.

3. Zarobljeniki vu Rusiji. (Vu Rusiji. А. I.) 
Budu obedve pösme izlazile. Magjarsku рёвти nemremu has* 
nuvati, ar nije dobra.

4. Pésem zeljne buducnosti. (Bánvavir. Sz,
F. ) Dobra bude za novine.

5. Taborska pésma. (Nyirvölgy. N. Gy.) S pop- 
.rtivkami bude izlazila.

6. Dogodjaj 1-ga aprila. (Murakirály. M. J — 
St. J.) Nije za naSe novine. Nekaj spametneäega bi prosili

7. Dve tűzne pésme. Vu cirkvi zpévano spriöa- 
vanjc nije za novine.

8. Meni zvoni, rneni vetri. (Zagreb. К. J ) Bude. 
Izlazila. Prva Sala bude dobra s popravkami, druga nije 
dobra za novine. Obedve su malo tvrde Sali.

9. Pésem od tabora. (Na bojnom polju. J. M.) 
S popravkami bude se Stampati dala.

10. List od mrtvoga junaka. (Alsó-Domboru
G. M.) Nemremo ju popraviti, ar nega vu p5smi rime. VerSi 
moraju se poljeg kakve vize ravcali budu redi jednaki, to- 
jest tu svakom redu da budu alovke vu jednakom broju* 
Ali treba iz vun toga, da se na kraju reda slovke jednako 
glasiju. To je rima. Na priliko : doba, groba, — krenul, 
genul, — Stala, znala, — i t. d. Vu vasoj pSsmi toga пета, 
za to nije dobra.

11. Iz Rumunjskoga. (К. J.) Nije dobro sloZena. 
Nemremo ju vu novine deti.

12. Vojak na taljanskom frontu. (Rackanüa. 
■J. h.) Bude izlazila, gda red na nju dojde.

Svim drugim drugda budemo odgovor dali. Prosimo 
ял potrplenje.

Svim skupa в pozdr&vom 1 (M. J.)

Csáktornya, 1918. április 21.

Egy használt, de jó karban leve

N I M M
megvételre kerestetik. — Cim г 

kiadóhivatalban.

Kézidarálúkat R u in e  irv n a le j
s z c c s k n v á g ó k a t ,  j á r g á n y o k a t ,  p l j n g e ,  s e ő k a r e . t n a s i n e  z a

L n k o r i c a m o r z s o i ó k a t ,  e k é k e t ,  r e p o  r e z a t i , v i t t e ,  m n s i n e  z a

v e t ö g é p e k e t ,  c s é p l ő g é p e k e t ,  k u r n z u  r u i d j i t i ],  m n s i n e  z n  s e -

k a s z á k a t ,  a r a t ó g é p e k e t  é s  m in - J a t t ,  m n s i n e  z a  m l a t i t i ,  k o s e , 
d en fa jta  m e z ő g a z d a s á g i  e s z k ö - m n s i n e  z a  k o s i  t i  i svakojaöko
z ő k e t  sz.álHt a leg erő seb b  é s  le g o lc só b b  g o s p o d a r s k o  o r n d j e  v u  najfaleSi 

k iv ite lb en  Cé n i tr2i

Lukács Lajos és Társa Lukács Lajos és Társa
Budapest, VI., Podmanlczky-utca ao. Budapest, VI., Podmanlczky-utca 20.

(Gyár-utca sarok.) (Gyár-utca sarok.)
M ező g a zd a sá g i gép , m ű s z a k i e lek tro -  л л , . ,.technikai üzlete. gospodarskoga orudja Stacun.
9-*  Telefon interurbán 51— 33. Telefon interurban 51— 33. f

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ »

Árverési hirdelnény.
Alulírt kir. közjegyző ezennel 

közhírré teszi, hogy a Csáktor
nyái Tárházak R.-t.-nak a vasút
állomásnál levő raktárhelyiségében 
elhelyezett 12 láda összesen 1338 
kgr. élelmezési célokra már nem 
alkalmas füstölt hús és töpörtyű 
folyó évi április hó 26-án d. u, 
3 órakor közbejövetelem mellett 
a helyszínén megtartandó nyilvá
nos árverésen a legtöbbet Ígérőnek, 
azonnali készpénzfizetés ellenében 
eladatni fog.

Vevő a 12 láda árút azonnal 
átvenni és elszállítani tartozik.

Csáktornyán, 1918. évi ápri
lis hó 18-án.

Dr. Isoó Victorkir. közjegyző.
WILH. F. TIEFENBACH
Skladiste na veliko austr. I njemackih 
tvornica kemicko-tehnicklh proizvodnja

Osijek I. (Slavonija.) 
P re p o ru c a :

Strojna ulja, Tow ot masti,
Zylinder ülje, firnisa, 

terpentinersatza, 
kolomaza. vaselina, 

lakova, bója,
I» lastila za cipele,

Jvoska za postolare, bője 
sve vrsti za bojadisanje 
sukna i dr. и tu struku 

spadajuée vrsti robe. 
i-ю  Cijenlk saljem na zahtjev!

16. szám.»MURAKÖZ«

Nyomatott Fiachol Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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