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ja, amelynek értékesítése az idén -nem oly
könnyű, tessék erélyesen hozzálátni és a dolog me-giHesz.
Rhabarber.
Feliliivtom a flgy-eliiiet ezen
•náluínik ntím eléggé ismert -növénye. Roppant
hálás növény, iaránylialg igein gyorsan nő, levelei óriásiak és főzeléknek használhatók;
olyialn izii m/int a -lalbodia (spenót), szárai pedig
kitűnő izt szolgálitlatnak' és önálilóain mint
kompót viaigy tészták töltésére haisiználhiaitióik.
Stachys
és Helianthi doroconoides,
fekete
gyökér. Rendkívül hőtermő, finom főzelékeket szolgáltatnak, mindenki, akin-elk yatn fölldje, tegyen kísérletet okvetleniiili, a jövő éviben
kétszer annyit f o g termelni.
Gyümölcsfák
a vasútvonal mentén. -Még
eddig nem talMíltám. ©mlbeirt, aki a r r a a kérdésemre, ihogy maiért nincs ültetve -Szegedtől
Budapestig a. vasútvonal mentén egy millió
gy-iimiö-liosfa, vállaazclni tudott volna. Tesisék
ezt a kas Ösa-niád-miögyiót. megnézni, a,z utasít
a gy-ümöllosfák a v-aisut -mentén kisérik — h-a
a tikkadt vándor eszik beflöle, szívből örvendek .n-elkii, miaraid 'méig min-diig közhia-szn.csitásr a elég. A-z állaimmíak a -gy-ümlöifesifa-isko'liából
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n-em volna -sziab-ad baiszmc-t hajtó üz-am-et csinálni, mert e-z-ek n-am dohánygy-árak. Tessék
néhány fillérért önköltiségá árlba-n -a nciin-cisite-bt gyümölcsfáikat á m h a bocsájtainá.
HaUenyésztés. Rendelné ol a város B-erlin mintájára, hogy ,a konyhai, általi etetésre
luasználliható étel miaraldványok -a. bá-ztiart'áisbán a töb-bi- szeméttől szigorúan alkütö-ni'tlva
t-artassianiak és vitetné eZek-et eil egy létesítendő lnaláístó résziért -amelyet a v-árcs-i 'artézi
fürdő vizlföilösfegébő'l és aiz eliMyé- viizből egy
afkálnnas hely-en il-eihieitne létíeisiitonii. Milyen
alosö és jó -hlalliakat lelhetne it-t ka.pnii a mai
áraik legfeljebb feléért.
M á r is- — érzem — túlságos h>os,s;ziaJdlatinia-s voltam. Plinius aiat i'pjla -egyszer egy barátijának „Hosszú levelet irtaim, ment nem
értein rá rövidet i n n i " Talán én( sem érteni
reá röviden inni. Osfalk vázBát ez, mert -a h'alkióirdíFÍ''lhpin. (hlasálhc-kat leiheit-ne liter fi, -miiként
akadálliy-oiztia még -aiz irigység -az egyik és a
tudatlanság és sléndriá-niság a másik e-ldlailon
e fon-t-os kérdés helyié,s megoldását.
Egy szegedi

Óriási szenzációt keltett Carp Péter lapjának a „Molda , vá"-nak legutolsó számában
az „OTOSZ Ochrana" cimtnel megjelent cilkík,
amely leplezetlenül szemlébe vágja- a r-usszo{il-pártnak, hogy orgyilkosokkal
szövetkezve,
közrejátszottak
a mai háború
előidézésében
és hogy most Romániát is romlásba akarják
dönteni.
Kevesen tudják — úgymond a cikk, —
kur pá ban. mi az az Ochrana- s mit müveit a
szerencsétlen Oroszországban.
Az Oeihrana nem régi szervezet. ii. Sándor cár meggyilkolása irtán határozták Cl az
udvari, katonai és tnía-ga-sabb hivatalnoki s
papi körök, hogy a tehétetlleninek bizonyult
„harmadik departement", a hírhedt politikai
rendőri szervezet -mellett, sőt -ettől egészen
függetlenül egy külön védelmi szervezetet létesítenek, amely ép oly titkos, imint a forradalmároké s e hivatalos néven véd-e-llmi szakosztálynak az Ochranának n-am szabád tekintettel lennie se törvényre, se semmi egyébhre,
hanem oly eszközökkel kell (küzdeni a forradalmárok és egyéb forradalmi népelem-ek ellen, mint aminőkké! ezek küzdenek a cár
ellen.
A szerencsétlen japán-háború 1 után kitört
Oroszországban a forradalom. Erre a cár
1905. októberében kiadta híres manifesztumát, melyben alkotmányt ígért s várta, mi
lesz a forradalommal. A forradalom -n-em- v-olt
egységes. A hallatlan erővel s gonddal előkészített szentpétervári forradalomból nem lett
semmi, -mert a végrehajtása- egyedül Azevt
kezébe volt letéve, aki- a -megbeszélt napon
egyszerűen elutazott s nem értesített senkit,
akik vezették volna a tömegeket s akiknek
beosztása rá volt bízva. Itt nem is történt
sémim!. Á moszkvai forradalmat
Dubassov
vérbe fojtotta. .Az általános sztrájkot leverték,
vagy megszűnteik.
Ekkor jött az Ochrana igazi ideje s a véres szervezet kegyetlen ellenforradalmat haj-
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polgár.

Romániai leleplezés trónörökösünk
gyilkosairól.
— Az o r o s z O c h r a n a működése E u r ó p á b a n .

voltak s ez sokat magyaráz az utóbbi idők
diplomáciai1 vereségeiből, de imind a háborúra
készülődtek annak idején.
,
,
Valószínűleg kevesen tiudlják, hogy a testvérgyilkos és rabló censt-ochovai szerzetes,
Macoch szintén az Oeihrana tagja volt s Magyarországon is járt, ^meretlen célból. A rutén mozgalmat szintén az Ochrunából szította
gróf
Bobrinszky.
a debreceni pokolgépes merénylők is az
Ochrana véreskezű kreatúrái, akiktől csak
ugy hemzseg a Balkán, ahol Hartwignek hetenkiint kétsz-er is szabad volt külügyminiszterét, Sassanowot dezalv-uálni, csa'k azért,
mert ő az Ochrana -tagja volt, Sas-sanow pedig
ném volt tagja.
Az Ochrana irányította azt a kezet, amely
a trónörökösnek és feleségének életét kioltotta, az Ochrana ölte meg Jaurést, az Ochrana
dobta a bálterembe a szófiai bombát.
Bizonyos, hogy fogunk még róla a háború
folyamán- -egyebet is hallani.
barabbqbbbabakqabababbaeanbgagaaabasnssaabhnabbana*
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tolt végre. Hatalm-as szövetségtársat kapott
az Igazi orosz férfiak szövetségében, az úgynevezett ..fekete százakban", akiknek küldöttségét a cár közvetlenül az októberi manifesztum- után, a- legnagyobb ünnepséggel fogadta
s akik most m-unkálhoz kezdtek. Elkezdődtek
a legrémesebb zsidógyilkosságok
a kisenevei
pogrommal, amelyeket a rendőrfőnökök,
tábornokok 'és csendőrtisztek
vezettek.
Schkott tábornok, a viílnai /kormányzó
sajátlkezüleg osztogatta -az utcán a zsidó gyilkosságra felhívó röpiratokat. A zsidók gyilkolását a városök legaljasabb söpredéke végezte. De nemcsak zsidókat gyilkoltak. Egyetemi városokban egyetemi hallgatókat s- 'hallgatónőket öldösték s -alhól forradalom volt,
gruzók, örmények, kaukázusi mohamedánok
s né'metek között is a legfelháborit-ófcb merényletek követték egymást.
E hadjáratnak tízezer halottja volt s a
gyilkosoknak egyetlen haja szála se görbült
meg.
Ezenkívül egy külön e célra- alkalmazott
statárium nyolc hónapig dolgozott a megígért
alkotmány beváltásán. Kiirtatták a szabadabban gondolkodó, intelligens elemeket, az Ochrana ügynökeinek besugására. Ez a különleges
bíróság politikai okból halálraítélt ezernégyszáznegyvennégy embert és kétezret örökös
száműzetésre s fogságra ítélt, miután a cár
alkotmányt, szabadságot, parlamentet és> a
polgár személyének sérthetetlenségét ígérte.
Az utolsó öt év alatt az Qüh'rana m á r korlátlanul uralkodott s csak egy komoly ellenzéke volt, a gyönge és kis szociáldemokrata
párt. Mint vad 'nacionalista szervezet, vadul
juttatta kifejezésre az ország kétségtelen érthető vágyát a szabad tengerért s a nagy háborút készítette elő külföldön és belföldön.
Ügynöki és kémszervezettel tömte meg
Nyugat-Európa nagyobb városait, de leginkább u Balkánt. Diplomatái, pár erősiebb egyéniséget kivéve, a z Ochrana korlátolt emberei
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... Anyáim, anyám, a
szivem még dobog,
Testem kinyújtva
—
és rád gondolok.
Havas szél dermeszt,
én leigázam
s röpülök rajta
völgyön,
dombháton.
Ilyen gyors marsot
sose csináltam.
Ott vagyok máris
árva
szobámban.
Csak a verejték
verte ki arcom,
csak néhány csepp vér
folyt el a harcon,
Apadt az ínyem:
egy korty ital kell.
Oldalt
feküdnék:
segitő kar kell.
Véres az ingem:
adj reám frisset.
Fejemnek
vánkos:
jó a legkisebb.
Anyám ugy perzsel
az élet szom ja,
-Szorítsd, kezed rá
a
homlokomra.
..

... Fiam, fiam a
szivem ugy dobog,
Álmatlan
éjen
én rád gondolok.
Kiint szél sikoltoz:
mi lehet ottan?
Bent szivem
jajgat
rab
fájdalomban.
Hallom a hangod:
jaj. mit
akarhatsz?
Látom az orcád:
ugy-e, nem alhatsz?
Vére m ömlesztencm
szivedbe
újra,
testemet
vetném
a halálutra . . .
Szomjas vagy, érzem:
egy korty ital kell.
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