
Történelmi események.
Mióta az öreg Nikita jobbnak találja, 

hogy mint kicsi és szerény uralkodó meg* 
szokott fészkében maradjon, semmint hogy 
előkelő idegenként a trónjuktól mogfosztot- 
tak számát szaporítsa és a boulevardokon 
csattangoljon, ellenségeink táborában mind 
sűrűbben hangzik fel a vád, hogy a mon
tenegrói király elárulta országát és az an- 
tántot. »A szláv ügy és egyúttal a történe
lem legaljasabb árulása« — írja a »Journal 
de Débats« — »amikor a hegyek örege le
tette óriási revolverét, melyet eleddig tarka 
derékövében viselt.« És titokzatos tárgyalá
sokról, sötét tervekről beszél a római »Se* 
colo«. S ugyanígy beszél királyuk apósáról 
a többi olasz újság is, amelyek a hegyek 
fiainak vitéz ellentállása dacára már régóta 
észrevették Montenegró kétszínűségének két
ségtelen előjeleit és Montenegró panaszát, 
hogy Olaszország cserbenhagyta, képmuta
tásnak szeretnék feltüntetni.

Helyes: kutyakőtelessége volt az öreg 
Nikitának, hogy lélv is idején egész népével, 
iérfiakkal, asszonyokkal, öregekkel, fiatalok
kal, gazdagokkal, szegényekkel együtt, a 
hegyszakadékokba hajléktalanul elbújjon és 
bevárja, mig az olasz vő néhány hajórako
mány kétszersül tel és meleg rohát fog kül
deni neki vagy a franciák és az angolok 
Szalonikiban vagy az oroszok a beszarábiai 
arcvonalon »indirekt« segítséget fognak nyúj
tani neki. Hogy addig a farkasok és a var
juk lerágják a kiéhezett nép csontjairól a 
bőrt és a húst, az csak nem jöhet tekin
tetbe ama fenkölt eszme mellett, hogy meg

tisztelték azzal, hogy a dicső Angliáért, a 
felszabadítás ideáljáért rajongó Itáiiáért pusz
tulhasson e l! Ha erre a megtiszteltetésre 
érdemteleneknek bizonyultak a monteneg- 
róiak, akkor árulást követtek el.

Nem tart már soká és Olaszországban 
is rá fognak jönni arra, hogy Eléna király
né is montenegrói hercegnő, az áruló leánya, 
s akkor a demokraták és republikánusok 
nehezen elfojtott dühe épp oly elementári
sán fog kitörni, mint egykor a latin testvér
nép haragja rontott az »osztrák nő«, Mária 
Terézia leánya, ellen. Mert tagadhatatlan — 
s ezt a felsőolaszországi, különösen pedig a 
milánói zavargások már most is igazolják, 
hogy Umberló király fia egy Vulkánon ül 
és nem fogja elkerülni sorsát még a mo- 
narkiánk és Németország ellen elkövetett 
hítszegés esperimentumával sem.

Szerbia megsemmisülésével, Montenegró 
kapitulációjával és az orosz támadások meg
hiúsulásával a francia-angol offenzivának 
Szalonikiban is befellegzett. Hiába kutatnék, 
mi célja legyen a csapattömegek összeeső- 
öltésének a görög ^kikötőben. Az emberi 
erők értelmetlen fecsérlésének nevezi Cle- 
menceau ezt a kalandos vállalkozást, melybe 
egyre jobban elmerül Franciaország, a si
kernek minden kilálása nélkül. »Át fognak 
menni a támadásba, amely az erőknek új
bóli iszonyú szaporítását fogja követelni, oly 
gondolat, melyre semilyen kormány bűn el
követése nem juthat,« írja a vén miniszter- 
buktató, de természetesen az ország semmi 
zugából sem kap értelmes magyarázatot, 
felvilágosító választ. Hol az a francia újonc, 
aki csak sejtené is, miért kelljen neki bőrét 
Szalonikiban vásárra vinni?

Montenegró lefegyverzése és a bessza- 
rábiai orosz támadások sikertelensége — 
ezek azok az első történelmi események, 
melyek azóta folytak le, hogy ellenségeink
nek közös nagy vezérkaruk van. Ellenben 
csatlakozik ezekhez a védtelen Görögország 
fölött aratott győzelem. A számla egyenle
géért nem irigyeljük ellenségeinket. A leg
nagyobb veszteséget Itáliának kell viselnie. 
Mert ha Barzi'.ai tanácsa szerint »csak a 
végeredményt vesszük szemügyre«, úgy nem 
nehéz felismerni, hogy örök időkre elosz
lott az az álom, melyet az olaszok könnyen 
megvalósílhaltak volna, ha hívek maradtak 
volna régi barátjaik >*; sót talán még ak
kor sem kellett volna »a poklon kívül 
hagyni minden reményű* *, ba legalább 
még néhány héttel ezel , L y*két hadtest
nek a Lira partjához v á g , ; m a 
gaslataira való küldéssel G í^ ^ A ö sk á lte  
ményeire érdemeseknek mutír. Л к voína.
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A m i  k a r á c s o n y n a k .
Karácsonyfa körül áll a honvédsereg 
Arcuk sötét, sápadt, ‘szemükből köny pereg.
Kezűk összetéve, imára kulcsolva,
Szívből ájtatosan száll égnek az ima.
S messze idegenben felcsendül as ének:
»Dicsőség Istennek ! . . . .  Béke az embernek 1«

És a karcsú fácskán kis gyertyák ragyognak.
Rajta cukor, dió, szárnyas szép angyalok.
Szines láncok, díszek . . . .  de mégis legszebbek 
A szeműkből hulló csillogó gyémántok 
S messze idegenben felcsendül az ének :
»Dicsőség Istennek ! ------Béke az embernek 1*

Orosz fogságban . . . .
Irta: Kelemen Ferenc.

Délelőtt 1 1  órakor már egészen megtisztúlt 
a falú a muszkáktól, csak a megdermedt tagú 
holtak hevertek szanaszét és fájdalmasan nyögó 
sebesültek maradtak vissza a  Hilfsplatzon. A pil
lanatnyi szünetet egy esetleges újabb támadásra 
való védőintézkedésekre használtok fel. Századom, 
roely a harcok alatt borzasztóan vérzett, parancs 
szerint a falú északi oldalán lévő házakat szállta 
meg, ahonnan messze elláthattunk és az esetleg 
még egyszer támadó ellenséget jókorán feltartóz
tathattuk tűzzel. Még alig helyeztem el legényei
met, amikor vészes ordítozás közben, tőlem jobbra, 
a templom körül, ismét berontottak a maszkák s 
előttem is sűrű, tömött raj vonalakban indultak a 
támadásra.

A fenyegető veszély elől kissé hátravonnltak 
derék, jó katonáim, magam pedig egy rozoga kis 
házikó mellett állottam fel szintén puskával a ke
zemben, hogy a támadó muszkákra célozzak. Egy 
pillanat s tőlem alig 16 lépésnyire egy magas, 
deszkakerítés mögül feltűnik Öt-hat orosz. Az idő
közben hozzám csatlakozott zászlóalj parancsnokom 
? е8У pár jó barátom figyelmeztettek rájuk s én 
iszonyatos izgalmak között elsütöttem fegyveremet. 
De a maszkák csak tovább rohantak előre. Ismé
j e  gyors lövések s most egyszerre lepattan a 
ház sarkáról egy jókora darab vályog s a szét

freccsenő malter behintette teljesen a bal karomat. 
A maszka észrevett és rám lőtt Egy pár centi
méter differencia s »Treffer« lett volna. De így 
még inkább elfogott a düh s fegyveremet ép lö
vésre emelém, amikor a tőlem alig 16 lépésnyire 
lévő jobb oldali ház mögül elém tör újabb három 
szuronyos, vad muszka. Egy rettenetes, kétségbe
esett pillanat Fejem megszédült, testem megre
megett, egy pillanat alatt elvesztettem önuralma
mat s puskámat elhajítva, az élet ösztön irtózatos 
nyomása alatt beugrottam a házba. A három 
muszka utánam. Vad, ösztönszerü ugrással benn 
termettem a szobában s kétségbeesve kutattam 
egy kis rejtekhely után. Az egész utcai harc alatt 
a fal mellé lehasalt s ugyancsak kétségbeesett 
ruthén egy szóval sem segített rajtam, csak rám 
dermesztette fénytelen, buta szemeit.

Egy szökkenéssel künn voltam ismét az elő
szobában s egy pillanat alatt felugrottam az előt
tem álló létrán az alacsony padlásra. Szerencsére 
úgy látszik ösztönöm intését követve — magam 
után húztam a létrát. A két alsó foka még kilát
szott, amikor az üldöző három muszka utánam 
rontott. Nem vették észre s igy ők is mindeuek- 
előtt a szobába rontottak s olt éktelen lármával 
követeltek engem a kétségbeesett rnthéntől. Nem 
tudom, mi volt a válasz, de a három orosz a kö
vetkező percben már ott állott a padlásnyilás előtt.

Irtózatos percek következtek___
Lehaealtam a poros, piszkos padlóra, ke

zembe vettem revolveremet s vártam az első

muszka koponyát, melyet szerencsétlen végzete 
revolvercsövem elé á llít Odakünn hideg volt, de 
én itt a mocskos padlás rongyos lira-lomjai között 
a perzselő nyári nap izzasztó melegét éreztem. A 
vérem hevesen lüktetett. A revolver, melyben ed
dig csak kidobott 80 koronámat sirattam, most 
egyszerre leghálásabb pajtásom lett Örömem, bol
dogságom, mi több a Megmentőm. A hideg cső 
idegesen rángatódzott ide-cda, úgy, hogy pillana
tonként két kézzel fogtam, nehogy ez az egyetlen 
reményem is kihulljon a kezemből.-------

Izgalmas, őrült pillanatok. Ac ész, az idegek 
felmondják a szolgálatot s csak az emberben örök
től fogva benne szunyádé Életösztön ráncigálja az 
emberi gépezet gyeplőszárait. Édes emlékek, szent 
szerelmek, hiú, nagyratörő remények hol vagytok 
ilyenkor? Az emberből kivész a lélek s csak a 
létért küzdő állat várja élet-halál harcát az el
lenséggel. — — — — — — — — —-

Most ndgy robajjal kinyillik az ajtö 8 or
dítva rohan be egy újabb muszka. Erélyes, paran
csoló hangjából azonnal tisztre, vagy legalább is 
altisztre gondoltam. Durván rárivall a padlásnyilás 
előtt álldogáló muszkákra s zavarja ki a ház elé, 
hogy a megint teljes vehemenciával folyó utcai 
harcban résztvegyenek. Az én barátaim most kei
dének a padlás felé mutogatni 8 megértetni a 
tiszttel, hogy itt egy »pan poruőnik« (hadnagy, 
tiszt) van elrejtve, akit el akarnak fogni. A harc 
odakünn javában dúlt, a haláltbozó golyók sűrű 
sugarakban röpködtek körül, a gránátok irtózatos
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Történelmi események.
Mióta az öreg Nikita jobbnak találja, 

hogy mint kicsi és szerény uralkodó meg* 
szokott fészkében maradjon, semmint hogy 
előkelő idegenként a trónjuktól mogíoaztot- 
tak számát szaporítsa és a boulevardokon 
csattangoljon, ellenségeink táborában mind 
sűrűbben hangzik fel a vád, hogy a mon
tenegrói király elárulta országát és az an- 
tántot. >A szláv ügy és egyúttal a történe
lem legaljasabb árulása« — írja a »Journal 
de Débats« — »amikor a hegyek örege le
tette óriási revolverét, melyet eleddig tarka 
derékövében viselt.« És titokzatos tárgyalá
sokról, sötét tervekről beszél a római »Se* 
colo«. S ugyanígy beszél királyuk apósáról 
a többi olasz újság is, amelyek a hegyek 
fiainak vitéz ellentállása dacára már régóta 
észrevették Montenegró kétszínűségének két
ségtelen előjeleit és Montenegró panaszát, 
hogy Olaszország cserbenhagyta, képmuta
tásnak szeretnék feltüntetni.

Helyes: kutyakötelessége volt az öreg 
Nikitának, hogy télviz idején egész népével, 
férfiakkal, asszonyokkal, öregekkel, fiatalok
kal, gazdagokkal, szegényekkel együtt,' a 
hegyszakadékokba hajléktalanul elbújjon és 
bevárja, míg az olasz vö néhány hajórako
mány kétszersültet és meleg ruhát fog kül
deni neki vagy a franciák és az angolok 
Szalonikiban vagy az oroszok a beszarábiai 
arcvonalon »indirekt« segítséget fognak nyúj
tani neki. Hogy addig a farkasok és a var
juk lerágják a kiéhezett nép csontjairól a 
bőrt és a húst, az csak nem jöhet tekin
tetbe ama fenkölt eszme mellett, bogy meg

tisztelték azzal, hogy a dicső Angliáért, a 
felszabadítás ideáljáért rajongó Itáliáért pusz
tulhasson e l! Ha erre a megtiszteltetésre 
érdemteleneknek bizonyultak a monteneg- 
róiak, akkor árulást követtek el.

Nem tart már soká és Olaszországban 
is rá fognak jönni arra, hogy Eléna király
né is montsnegrói hercegnő, az áruló leánya, 
s akkor a demokraták és republikánusok 
nehezen elfojtott dühe épp oly elementári
sán fog kitörni, mint egykor a latin testvér
nép haragja rontott az »osztrák nő«, Mária 
Terézia leánya, ellen. Mert tagadhatatlan — 
s ezt a felsőolaszországi, különösen pedig a 
milánói zavargások már most Í9 igazolják, 
hogy Umberló király fia egy Vulkánon ül 
és nem fogja elkerülni sorsát még a rno- 
narkiánk és Németország ellen elkövetett 
hitszegée esperimentumával sem.

Szerbia megsemmisülésével, Montenegró 
kapitulációjával és az orosz támadások meg
hiúsulásával a francia-angol offenzivának 
Szalonikiban is befellegzett. Hiába kutatnék, 
mi célja legyen a csapattömegek összeeső* 
ditésének a görög kikötőben. Az emberi 
erők értelmetlen fecsérlésének nevezi Cle- 
menceau ezt a kalandos vállalkozást, melybe 
egyre jobban elmerül Franciaország, a si
kernek minden kilátása nélkül. »Át fognak 
menni a támadásba, amely az erőknek új
bóli iszonyú szaporítását fogja követelni, oly 
gondolat, melyre semilyen kormány bűn el
követése nem juthat,« írja a vén miniszter- 
buktaló, de természetesen az ország semmi 
zugából sem kap értelmes magyarázalot, 
felvilágosító választ. Hol az a francia újonc, 
aki csak sejtené is, miért kelljen neki bőrét 
Szalonikiban vásárra vinni?

Montenegró lefegyverzése és a bezaza- 
rábiai orosz támadások sikertelensége — 
ezek azok az első történelmi események, 
melyek azóta folytak le, hogy ellenségeink
nek kö2ös nagy vezérkaruk van. Ellenben 
csatlakozik ezekhez a védtelen Görögország 
fölött aratott győzelem. A számla egyenle
géért nem irigyeljük ellenségeinket. A leg
nagyobb veszteséget Itáliának kell viselnie. 
Mert ha B&rzilai tanácsa szerint »csak a 
végeredményt vesszük szemügyre«, úgy nem 
nehéz felismerni, hogy örök időkre el fosz
lott az az álom, melyet az olaszok könnyen 
megvalósíthattak volna, ha hívek maradtak 
volna régi barátjaikuiz; sőt talán még ak
kor sem kellett volna »a poklon kívül 
hagyni minden reményű* *, ha legalább 
még néhány héttel ezel ■ y-két hadtest
nek a Lira partjához vag/ L?*; »en  ma
gaslataira való küldéssel Gr. . ,hőskölte 
ményeire érdemeseknek muh и  к volna.

________ * *1 •
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A m i  к я г й с в о я у в а к .

Karácsonyfa körül áll a honvédsereg 
Arcuk sötét, sápadt, szemükből köny pereg.
Kezük összetéve, imára kulcsolva,
Szívből ájtatosan száll égnek az ima.
S messze idegenben felcsendül az ének:
»Dicsőség Istennek ! . . .  . Béke az embernek I«

És a karcsú fácskán kis gyertyák ragyognak,
Rajta cukor, dió, szárnyas szép angyalok.
Szines láncok, díszek . . . .  de mégis legszebbek 
▲ szemükből bulió csillogó gyémántok 
S messze idegenben felcsendül az ének :
»Dicsőség Istennek 1 . . . . Béke az embernek I«

Orosz fogságban . . . .
Irta: Kelemen Ferenc.

Délelőtt 1 1  órakor már egészen megtisztúlt 
a falú a muszkáktól, csak a megdermedt tagú 
holtak hevertek szanaszét és fájdalmasan nyögő 
sebesültek maradtak vissza a Hilfsplatzon. A pil
lanatnyi szünetet egy esetleges újabb támadásra 
való védőintézkedésekre használtuk fel. Századom, 
mely a harcok alatt borzasztóan vérzett, parancs 
szerint a falú északi oldalán lévő házakat szállta 
meg, ahonnan messze elláthattunk és az esetleg 
még egyszer támadó ellenséget jókorán feltartóz
tathattuk tűzzel. Még alig helyeztem el legényei
met, amikor vészes ordítozás közben, tőlem jobbra, 
a templom körül, ismét berontottak a muszkák s 
előttem is sűrű, tömött rajvonalakban indnltak a 
támadásra.

A fenyegető veszély elől kissé hátravonoltak 
derék, jó katonáim, magam pedig egy rozoga kis 
házikó mellett állottam fel szintén puskával a ke
zemben, hogy a támadó muszkákra célozzak. Egy 
pillanat s tőlem alig 16 lépésnyire egy magas, 
deszkakerítés mögül feltűnik öt-hat orosz. Az idő
közben hozzám csatlakozott zászlóalj parancsnokom 
s egy pár jó barátom figyelmeztettek rájnk s én 
iszonyatos izgalmak között elsütöttem fegyveremet. 
De a maszkák csak tovább rohantak előre. Ismé
telt, gyors lövések s most egyszerre lepattan a 
ház sarkáról egy jókora darab vályog s a szét-

eccsenő malter behintette teljesen a bal karomat.
muszka észrevett és rám lőtt Egy pár centi- 

léter differencia s »Treffer* lett volna. De igy 
lég inkább elfogott a düh s fegyveremet ép lö- 
Ssre emelém, amikor a tőlem alig 16 lépésnyire 
>vö jobb oldali ház mögül elém tör újabb három 
mronyos, vad muszka. Egy rettenetes, kétségbe- 
iett p illanat Fejem megszédült, testem megre
ngett, egy pillanat alatt elvesztettem önuralma- 
mt s puskámat elhajítva, az élet ösztön irtózatos 
vomása alatt beugrottam a házba. A három 
íuszka utánam. Vad, ösztönszerü ugrással benn 
jrmettem a szobában s kétségbeesve kutattam 
gy kis rejtekhely után. Az egész utcai harc alatt 
fal mellé lehasalt s ugyancsak kétségbeesett 

athén egy szóval sem segített rajtam, csak rám 
ermesztette fénytelen, buta szemeit.

Egy szökkenéssel künn voltam ismét az elő- 
zobában s egy pillanat alatt felugrottam az elöt- 

álló létrán az alacsony padlásra. Szerencsére 
gv látszik ösztönöm intését követve — magam 
tán húztam a létrát. A két alsó foka még kilat- 
zott, amikor az üldözö három muszka utánam 
ontott. Nem vették észre s igy ők is mmdeuek- 
lőtt a szobába rontottak s olt éktelen lármával 
öveteltek engem a kétségbeesett ruthéntől. Nem 
adom, mi volt a válasz, de a három orosz a kö- 
etkező percben már ott állott a padlásnyilás előtt.

Irtózatos percek következtek . . . .
Lehasaltam a poros, piszkos padlóra, ke- 

embe vettem revolveremet s vártam az első

muszka koponyát, melyet szerencóétlen végzete 
revolvercsövem elé á llít Odakünn hideg volt, de 
én itt a mocskos padlás rongyos lim-lomjai között 
a perzselő nyári nap izzasztó melegét éreztem. A 
vérem hevesen lüktetett. A revolver, melyben ed
dig csak kidobott 80 koronámat sirattam, most 
egyszerre leghálásabb pajtásom lett Örömem, bol
dogságom, mi több a Megmentőm. A hideg cső 
idegesen rángatódzott ide-cda, úgy, hogy pillana
tonként két kézzel fogtam, nehogy ez az egyetlen
reményem is kihulljon a kezemből.-------

Izgalmas, őrült pillanatok. Ac ész, az idegek 
felmondják a szolgálatot s csak az emberben őrök
től fogva benne sznnyadó Életöaztön ráncigálja az 
emberi gépezet gyeplőszárait. Édes emlékek, szent 
szerelmek, hiú, nagyratörő remények hol vagytok 
ilyenkor? Az emberből kivész a lélek s csak a  
létért küzdő állat várja élet-halál harcát az el
lenséggel. — — — — — — — — —■ 

Most nagy robajjal kinyillik az ajtó s or
dítva rohan be egy njabb moszka. Erélyes, paran
csoló hangjából azonnal tisztre, vagy legalább is 
altisztre gondoltam. Durván rárivall a padlásnyilás 
előtt álldogáló muszkákra s zavarja ki a ház elé, 
hogy a megint teljes vehemenciával folyó utcai 
harcban résztvegyenek. Az én barátaim most kez
denek a padlás felé mutogatni s megértetni a  
tiszttel, hogy itt egy »pan poruönik« (hadnagy, 
tiszt) van elrejtve, akit el akarnak fogni. A harc 
odakünn javában dúlt, a haláltbozó golyók sűrű I sugarakban röpködtek körül, a gránátok irtózatos
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Kicsi anfyalarcok édesen moaolygnak------
Kis fiúk, leányok, sterető hitvesek------

Kb I ábránd, csak álom 1 . . . .  saok otthon vannak 
8  messze idegenben felcsendül az ének:
»Dicsőség Istennek ! ------Béke az embernek U

Otthon . . . messze innét. . . szép Magyarországban 
Békás in Ölnek nmet a kályha melegén
Várják édesapát------fegyverrel kezében
Gyilkol. . .  vagy tán halo tt. . .  a béke ünnepén.
8  питано idegenben felcsendül az ének:
»Dicsőség Istennek ! .  . . . Béke az embernek.

Ssemükben kényekkel, arcukon bánattal 
A sapkájuk kézben, csendesen állanak,
A lelkűk elrepült haza, családjukhoz . . . .

És a szent karácsony otthon sem boldogabb 
Messze idegenben felcsendül az ének :
»Dicsőség Istennek 1 ------Béke az embernek !«

Máskép volt az egykor . . . .  egykor, nagyon régen 
Mikor még nem fogtak gyilkoló szerszámot.
S mikor a  Jézuska mosolygó fiúknak 
Nevető lánykáknak hozott ajándékot 
S messze idegenben felcsendül az ének:
»Dicsőség Istennek ! ------Béke az embernek !<

Akkor ők sem sírtak. A szemük nevetett.
Öröm boldogság volt a családi házban.
Megnőttek a kicsik . . . .  elmúltak az idők . . . .
8  Ősz apa fiával harcol a csatában.
Messze idegenben felcsendül az ének:
»Dicsőség Istennek 1 . . . . Béke az embernek !<

Küzdenek egymásért . . . .  vagy egymásért halnak

És a vén barer ok, vibaredzett lelkek 
Leborgasztolt el-elcsukló hangon
Sírnak keser a, sírnak mint a gyermek 
Lassan, bá an felcsendül az ének:
»Dicsős :g mek ! . . . . Béke az embernek !<

Imádkozz fiúk 1 hangzik a szó halkan.
S máeko асов fejek meghajlanak mélyen
A térdű1 legtörik___ s karácsonyfa mellett
Áhítattal hangzik: »Mi Atyánk Úr Isten !«
És az ima után felcsendül az ének:
»Dicsőség Istennek! Béke az embernek t<

S a gyertyák leégnek, lobogva, sercegve,
Lángot vetett már a karácsonyfa ága.

S azután sötét lesz . . . .  lassan rájuk borul 
Az idegen ország sötét éjszakája.
S ismeretlen földön, csendben elhalóan,
Fájó, rezgő hangon felcsendül az ének:
»Óh adj békeséget Uram az embernek !<

Ivanigrad, 1915. dec. 25.
Fenyves Dániel

hadapród.

robajjal robbantak szét a pici, kis nyomorult kuny
hók előtt s az én muszkáimat is elfogta a harci 
láz. Ott hagytak engem s a tiszttel együtt kiron
tottak a házikóból s a falak mellé elhelyezkedve 
ők is tüzelni kezdtek az egyre inkább előrenyo
muló vitéz katonáinkra. — — —

Egy darabig még hallottam rettenetes üvöl
téseiket, puskáik' ropogását s aztán egyszerre, mint
egy parancsszóra elállt a v ihar........

Megkönnyebbültem. Felkeltem, megmerevedett 
tagjaimat alig bírtam mozgatni. Félve pillantottam 
le a padlásnyiláson. Sehol egy hang, sehol egy 
lélek. Lassan odakúszom a padlás széléhez s egy 
keskeny sávon keresztül próbálok kitekinteni az 
útra. Nem megy. Most a nagy fáradtságtól ledülök 
egy nagy kukoricás zsákra, hanyatt fekszem rája 
s egész önkéntelenül feltekintek a bádogtetőre.

Megrémülök. Csak most vettem észre, hogy 
a bádogtető teljesen át van lyukgatva. Orosz go
lyók, magyar golyók vegyesen szaladtak át rajta 
A pici, parányi kis nyílásokon, melyeken egy pár 
perccel korábban még a Halál véres nyilai röp
ködlek fejem fölött, most az Életnek, remény thozó 
sugarai szöktek be hozzám.

Elkábulok tőlük s tündérfényü szent rezgé
sük elől lezárom fénytelen, fáradt szemeimet

Elaludtam; nehéz, öntudatlan mély álomba 
merültem, s még most is úgy érzem, hogy ott 
azon a piszkos padláson, rongyos lim lomok kö
zött, kényelmetlen kukorica-zsák divánon aludtam 
eddig életem legszebb legboldogabb álm át. . . .

— Kitüntetés. Őfelsége a király Torna 
Károly honvéd tart zászlóst, a Csáktornyái 
tanítóképző intézet IV. éves növendékét, az 
ellenség előtt tanúsított vitézségének elisme
réséért a ti. oszt. ezüst vitézségi érmet adó 
mányozta.

—  Tanítói kinevezések ée áthelyezések.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz
ter Antos János heleeíai rk. isk. tanítót a 
muracsányi áll. el. népiskolához rendes ta
nítóvá kinevezte; Fábián Ilona áll. isk. ta
nítónőt pedig Ki89zabadkáról Tóvárosra s 
Zsoldos Elek tanítót és Zeoldosné Mittler 
Etelka tanítónőt Egyekről Kisszabadkára he
lyezte át hasonló minőségben.

—  Kitüntetés. Ferencz Silvator lőher- 
cég, mint az osztrák-magyar Monarchia Vö
rös kereszt egyleteinek védnökhelyettese, a 
háború alatt a katonai egészségügy körül 
szerzett kiváló érdemeinek elismeréséül Szen
teli Dezsődé úrasszonynak Breznóbányán a 
Vörös Kereszt hadiékítményes ezüst díszér
mét díjmentesen adományozta.

—  Kinevezés. Dr. Erdélyi Zoltán, ha
tárrendőrségi fogalmazó, aki ezideig mint 
hadbirószázados harctéri szolgálatot teljesí
tett, Besztercebánya város rendőrfőkapitá
nyává neveztetett ki.

— Hősi halál. Ismét szomorú hírt kap
tunk a harctérről. Ezúttal Kanczer János 
19. honvéd gyalogezredbeli zászlósról van 
szó, aki í. hó 19 én 23 éves korában az 
északi harctéren elesett. Kanczer János ha
lálát Kaszupovics István századparancsnok 
hozta részvétteljes és elismerő sorok kísé
retében Muzikár Ferenc Csáktornyái posta- 
és távírda főnök tudomására, aki a szíven 
talált hős katonában rokonát siratja. Kan
czer János a Csáktornyái tanítóképző inté
zetnek is egykor szorgalmas növendéke volt 
s mint okleveles tanító 4 éven át teljesített 
buzgó szolgálatot. Nyugodjék békében!

—  Kinevezés, őfelsége a király Széni
jén Zoltán zászlóst az ellenség előtt tanúsí
tott kiváló vitéz magatartásáért m. évi no
vember 1 -i rangsorral soron kívül hadnagy- 
gyá kinevezte.

—  Kitüntetés. Őfelsége a király Kopjár 
István, a 16. honv. gyalogezred 10. száza-

Késő délutáni órákban erélyes parancsszóra 
ébredtem.

Reszketve ugrottam fel fekhelyemről s őrül
ten szaladgálni kezdtem a padláson. Ismerős han
gokat véltem odalent felfedezni. Megállók egy pil
lanatra. Hallgatódzom. Az én századom emberei 
voltak s az őrmesterem adott ki különféle paran
csokat. A szívem lázasan dobogott, az agyam majd 
szétrepedt, szerettem volna szeretni, kiabálni, sírni, 
ordítani; de csak ugráltam tehetetlenül jóhbra- 
balra. Most ismét huligatóztam. Igen, az őrmeste
rem hangja. Megismertem. Megragadtam a keze
met, hogy ébrenlétemről meggyőződjem. Ébren 
voltam: éreztem, hiszen a pulzusom őrült módon 
dolgozott.

Benotié, Benotié! kezdtem el most torkom 
szakadtából kiabálni s egyre csak ugráltam egyik 
helyről a másikra.

Benotié, Benotié!
A létra, mely felsegített üldözőim elől, ott 

hevert mellettem, de egy pillanatra sem gondoltam, 
ar»*a, hogy azon ismét lemehetnék. Talán nem is 
tudtam, hogy ezt a fogas faalkotmányt létrának 
hívják. A szemeim zavarosak lehettek, Összefolyt 
előttem minden. Nem láttam a kéményt, a kuko
ricazsákot, sem a lim-lomokat. Minden: az egész 
padlás, az egész világ egy sűrű nehéz ködszerü 
anyat/gá folyt össze előttem, mely fojtogatott, mint 

j valami mérges gázfelhő s én kétségbeesésemben, I egyre csak azt hajtogattam, hogy Benotié, Benotié !

dának kötelékében lévő őrvezetőt, az ellen
ség előtt tanúsított vitézségéért bronz és 
nagy ezüst vitézségi éremmel tüntette ki a 
szalaggal.

—  Tanfelügyelői látogatás. Szirmai 
Miksa, Zalavármegye kir. tanfelügyelője e 
hó 26 és 26 án Csáktornyán tartózkodott, 
mely alkalommal az áll. tanítóképző intéze
tet látogatta meg. Szirmai Miksa tanfelügyelő 
a két nap folyamán az osztályok látogatása 
alkalmával a növendékek feleleteit és a ta
nárok előadásait s a növendékek gyakorlati 
kiképzését figyelte meg. A növendékek in- 
temátu9i elhelyezéséről és ellátásáról is tá
jékozás szerzett. Kir. tanfelügyelő a tapasz
taltak felett elismerését fejezte ki.

—  Adományok. Szent Antal perselyéből 
Pálya Mihályné úrnő utján a helybeli üdítő 
állomás 10  a a jóléti bizottság 40 К-t ka
pott, melyért az elnökségek hálás köszöne
tét mondanak.

—  A rokkant katonák adománya. A
Csáktornyái tartalék-kórház rokkant katonái 
f. hó 16 án tudvalevőleg kiállítást rendez
tek, melynek kiállított tárgyait értékesítették. 
Az eladott tárgyak befolyt összegének f e l e  
a rokkant katonákat illette, másik felét pe
dig jótékony célra fordították. Ezt az össze
get a tartalékkórház parancsnoksága a Vö
röskereszt egylet Csáktornyái fiókja javára 
fizette be a Vöröskereszt egylet elnökségé
nek. Az egyesület elnöksége az ekként be
folyt 146*33 К ért a parancsnokságnak és 
rokkant katonáknak ez úton mond hálás 
köszönetét.

—  Évi statisztika. Csáktornya város 
területén a tavalyi év folyamán született 
115 gyermek, meghalt 130 egyén, közlük 
18. beteg és sebesült katona. Házasságot kö
tött 18 pár. Kilenc lélekkel kevesebb szüle
tett s 48 cat több halt meg mint az előző 
évben. Hasonlóképen 25 házassággal is ke
vesebb volt mint 1914-ben.

—  Az esküdtek lajstroma. A nagyka
nizsai kir törvényszéknél sorsolás utján 
most állították össze az 1916 ban szolgála
tot teljesítő esküdtek névsorát. Muraközből 
a következő esküdtek fognak az idén bírás
kodni: Berger Manó magánhivatalnok (Kotor),

Embereim figyelmesek lettek a kiabálásra, 
felismerték a hangomat s a következő percben 
már karjai között cipelt le az én jó Nasipek tize
desem, fogságom, szenvedéseim, rettegéseim gyá
szos színhelyéről: a padlásról.

A friss levegő magamhoz térített.
Megkönnyebbülten sóhajtottam fel s egy pár 

pillanat múlva már jelentkeztem a zászlóaljpa- 
rancsnokomnál, aki pedig már végleg letett róla, 
hogy valamikor is meglásson. —

A sieleci véres vasárnap elmúlt, de még 
mindig sötét árnyak, kísérteties alakok, véres em
lékek egész özöne élled fel lelkemben, ha e bor
zalmas napra gondolok . . .

Álmaimban sokszor magam előtt látom azt 
a rongyos, kis ruthén vityillőt, melynek bádog 
tetöjét oly sok ellenséges golyó fúrta át; de ma
gam előtt látom azt a három szuronyos m u s z k á t  

is, amint padlásom előtt tanakodik Életem és 
Sorsom felett

Engem a Gondviselés eddig megmentett az 
élet számára, de mi van velük, mi van az én há
rom öreg muszkámmal ?

Élnek-e ők is, vagy talán már régen ott por
ladnak a sieleci nagy közös muszka temetőben?

Ki tudná megmondani?!
1915. dec. 25.
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Faller János kocsmáros (Murakeresztur), Gla- 
vák István kocsmáros (Alsódomboru), Hajas 
József szállodás (Csáktornya), Heinrich Miksa 
kereskedő (Csáktornya), Igrecz Márton kocs
máros (Alsódomboru), basics Rókus kocs
máros (Alsódomboru), Lóké Lajos magán- 
tisztviselő (Alsódomboru), Mesterich Aladár 
tiszttartó (Csáktornya), Nádai Ferenc ny. 
tanító (Perlak).

— Közgyűlés. A Csáktornyái Jótékony 
Nőegylet f. hó 23-án tartotta meg rendes 
évi közgyűlését, amelyen Grész Ernő titkár 
az egylet egész évi működéséről, a pénztá
ros az egylet számadásá ról, vagyoni hely
zetéről, a vagyon kezelés módjáról nyújtott 
részletes tájékoztatást. Az egylet tisztviselő
karában is változások történtek. Elnöknek 
egyhangúlag megvátasztatott Felhő Jenőné 
úrasszony, aki miDt az egylet eddigi aiel- 
nöke, fáradhatatlan buzgóságával, a jótékony
ság terén kifejtett tevékenységével méltán 
kiérdemelte, hogy a közgyűlés őt nagy lel
kesedéssel elnökké választotta. Alelnök Mes
terich Aladárné úrnő lett. Őszinte sajnálat
tal vette a közgyűlés tudomásul Martincse 
vies Julcsa urhölgynek a pénztárosi állásról 
való lemondását. Közel 13 évig a legnagyobb 
fáradozással, szakértelemmel és lelkiismere
tességgel töltötte be e tisztet. A közgyűlés 
önzetlen munkásságáért jegyzőkönyvileg kö
szönetét és elismerését fejezte ki. Pénztáros
nak Kavser Ilona, jegyzőnek Dobosy Irma 
urhölgyek választattak meg.

—  A Csáktornyái posta forgalma. Múlt
kori, erre vonatkozólag közzétett adataink 
kiegészítéséül még megemlítjük, hogy a Csák
tornyái postán a múlt évben közönséges le 
vél érkezett 559220 s feladatott 533572 db.

—  Adományok. Özv. Murai Róbertné 
úrasszony a Csáktornyái Nőegyesúlet részére 
20 К-t, Mészáros Ferenc Kisszabadkáról a 
Vöröskereszt egylet Csáktornyái fiókja ré
szére 1 К-t adományozott, mely adományo
kért az egyesületek elnökségei köszönetét 
nyilvánítanak.

— Hadifoglyok részére gyűjtés. Astri
dóvári áll. isk. tantestületének gyűjtése, az 
Oroszországban lévő hadifoglyaink részére: 
Stridóvári Takarékpénztár 20; báró Kneze- 
vich Viktor, dr. Csillag Dezső, Belletz Edéné, 
Schweitzerné, Krampalits Józsefoé, L'chten- 
berger Péter, Kell Helén (Zágráb), Steinné, 
Brodnyákné, Pozsgán Juliska, Sostancs Ág
nes 2—2, Üanitz Sándor, Lippichné, Kalch- 
brennerné, özv. Pauscháné, Hirschl Lipót, 
Csere Sári, Kraulhacker Rozika, Krampatits 
Lenke, Schefcsikné, Büchsenmeister Henrik
1—1 K; Gregorincsicsné 70; Libancz Anna, 
Alt, Nemec Ferenc 40; Ambrusné 60; Novák 
Jánosné, Repp Ferenc, Repp Staniszlóné, 
Hericzué 20—20 fillér. Összesen 55 К 30 f.

— Tanulók adományai. A stridóvári ál
lami iskola tantestülete a »Zsófia Országos 
Gyermekszanatorium Egyesület« részéie a 
tanulók között ezúttal e tanévben már má
sodszor ismét 65 К 32 f t gyűjtött, mit ren
deltetése helyére beküldölt.

—  Veszett ebek garázdálkodása. Strí- 
dóvár és vidékén a legutóbbi héten több 
veszettnek vélt ebet lőttek agyon. Ennek 
tényleges megállapítása végett künn járt az 
állatorvos és az elpusztított ebek agyát fel
küldte Budapestre a Pasteur-intézetbe. Saj
nos, hogy az emberek közül többen meg
marattak, kik gyógykezelés végett már el
utazlak.

— Hadiadé. A múlt évi mintára azt 
idén is kivetik a 20000 K-n fölüli adózókra 
a hadiadót. Zalavármegyében már legköze
lebb összeül a bizottság, amely a tavalyihoz 
hasonlóan a hadiadót fizetők névsorát ősz 
szeirja. Az adókivetésre az alap ugyanaz, 
mint tavaly, az idén azonban azt a jöve
delmet is tekintetbe veszik a kivetésnél, 
melyet az illető mint igazgatósági vagy fel 
ügyelő bizottsági tag valamely vállalatnál 
élvezett.

—  A háború. A múlt héten is Monte 
negró állott az előtérben. Annak pacifiká- 
ciója folyt az egész vonalon, nagy kitartás
sal. A fegyverletétel folyamatban van. A 
fegyverletételről szóló megállapodásokat ja
nuár 25 én este a montenegrói kormány 
meghatalmazottal aláírták. E közben csapa
taink Podgoricát és Nikaicset Montenegró 
területén és Skutáril albán területen szál
lották meg s már San Giovanni di Medua 
előtt állanak. A további harcok közelebbi 
célja Valonna és Durazzó, melyeket áz ola
szok és szerbek védeni készülnek. Nikita 
király ezalatt családjával külföldre futott, 
azaz jobban mondva az antant megszöktette, 
hogy a béketárgyalások által túlságosan le
kötve ne legyen. Nikita Lyonban telepedik 
le Franciaországban. — Szaloniki előtt nagy 
előkészületek folynak. Csatározásra még nem 
került sor. A központi hatalmak az előké
születekkel vannak elfoglalva, az antant pe
dig a görögöket terrorizálja s folyton hazu- 
dozik s íenyegelődzik. — Az olaszok Oaz- 
laviánál súlyos vereséget szenvedtek. Egyik 
árkuk elfoglalása alkalmával 1200 foglyot 
ejtettünk, 45 tiszttel és 2 géppuskával. — 
A nyugati hadszíntéren élénk tüzérségi harc 
folyt. A szép idő lehetővé tette a német 
tüzérség akcióba lépését. — A besszarábiai 
harctéren hosszú hetek nehéz küzdelmei 
után katonáink végre pár napi pihenőhöz 
jutottak. Szükségök is van a pihenésre, 
mert az oroszok őrületes, sikertelen táma
dásai nagyon kifárasztották hős csapatainkat. 
Ez azonban korántsem a végleges békét je
lenti. Mert az oroszok újból készülődnek. A 
bukovinai és keletgaliciai harcvonalon egyre 
erősödik az orosz tüzérség tevékenysége, 
miközben felderítő szolgálatokat végeznek, 
hogy állásainkat kikémleljék. — Az ango
lok kísérletei Mezopotámiában, hogy a tö
rökök által körülzárt Kút el Amarát felsza
badítsák, eddig nem sikerült. Ebben a szán
dékában Felahin mellett óriási veszteségeket 
szenvedett az angol hadsereg, melynek ho 
vatovább céltalan lesz minden kísérlete, 
hogy katonáit a törökök vasgyürüjéből ki
szabadítsa.

_ Állandó mozi. A Rákóczi utcai ál
landó mozgó színházban ma megtartandó 
előadások műsora: Nauke bálványa (boh. 1 
felv.), A haláltelefon (detektív dráma 3 felv.); 
Jó reggelt Fischer úr (boh. 2 felv); Had. 
híradó szenzációs felvételekkel. — A mozgó 
színház legközelebbi világhírű atrakciója: 
Az alagút dráma lesz Kellermann érdekfe
szítő regénye átdolgozásával.

—  Deák Otthon fiunevelőintézet Szom
bathely. (Kőszegi-utca 46*) Ötödik éve fönn
álló intézetben a vidéki tanulók kellemes 
otthont találnak Állandó fegyelmi és tanul
mányi felügyelet. A növendékek leckéikben 
naponta ellenőrizve lesznek. Napi 4-szeri 
étkezés, az ebéd fölváltva 2 és 3 tálas (nor
mális időben naponta 3 tálas) Havi teljes 
ellátási díj 80 К (étkezés, lakás, mosás, fű

tés, világítás, kiszolgálás stb.) Tessék tájé
koztatót kérni, azaz személyesen érdeklődni 
Az igazgatóság.

— Népesedési statisztika. S z ü le ttek : 
Potocsnvák Károly, Gyuranecz Károly, Puhr 
Ferenc, Kirchfeld Auna, Tárnái Mária, Bér 
Sarolta, Bratice Katalin, Zadravecz Katalin, 
Markek Antonia, Sollies Erzsébet, Prsztecs 
Viktoria, Kolmanics János, Barbucs Mária, 
Rodiger Ferenc, Lehoczky Ilona. — M eg
h a l t a k :  Spellenberg Ottó (24 é), Weisz 
Gyula (26 é), H rschmann Ernő (17 é), özv. 
Sonnenberg L pótné (81 é), Kaczun Ilona

h), Grábár Teréz (21 h), Bajkai Anna 
(3 h), Filó Anna (13 n), Filó Lajos (14 n), 
özv. Kupka Jánosné (82 é), Zsifkovics Fe
renc (83 é), Meszárics Mária (6 é), Stingl 
Lajos (30 é), Zsganecz Pál (7 h), Karancsay 
Irma (18 n), Huszár Zsuzsanna (6 é), Kele
men Ferenc (50 é), Tislarics Mária (10 é), 
Kopácsi Ferencré (34 é). — H á z a s s á g o t  
k ö tö tte k  : Rotschild Károly és Postruzsin 
Mária; dr. Krupany József é9 Valoszeky 
Ottilia.

— JÓ Ötlet ezekben a drága időkben, ha 
frissítő, jóízű és szomjúságot oltó házi italokat 
csekély költséggel otthon készítünk. 100 liter házi 
italt (ananas, alma, málna stb.) bárki készíthet. 
Az alkatrészek ára pontos utasítással bérmentve 
К 4.50 utánvéttel, öt adagnál egyet ingyen hozzá
csomagol Grolich János Angyal-drogériája, Brünn 
618 sz. Morvaország).

—  Figyelmeztetés a Szerbiába utazók
nak. A Belgrádba, illetve Szerbiába utazókat 
figyelmeztetik, hogy a belgrádi császári és 
királyi rendőrfőnökségnél, Szerbia egyéb 
megszállott területein pedig a kerületi pa
rancsnokságoknál huszonnégy órán belül 
büntetés terhe mellett jelentkezni kötelesek.

— A szederfák védelme. A tüzifahiány 
folytán igen sok községben fordult elő, hogy 
a lakóaok az utcán és a köztereken levő 
szederfákat, a hatóság tudta és beleegyezése 
nélkül kivagdalták. Ennek megakadályozása 
céljából a földmivelésügyi miniszter most 
körrendeletét küldött Zalavármegye törvény- 
hatóságához, melyben arra utasította az al
ispánt. hogy a szederfák kivágását a leg
szigorúbban tiltsa meg, s egyidejűleg pedig 
indítson haladéktalan nyomozást azon cél
ból, hogy a felmerült esetekben a megtorlás 
iránt sürgősen intézkedhessenek.

—  Tábori postai csomagforgalom rész
leges megszüntetése. A 16, 34, 46, 49. 95, 
170, 190, 211, 233, 308 és 317. számú 
tábori postákhoz magáncsomagok további 
intézkedésig nem küldhetők. — A mai yar 
királyi postah vatalok (postaügynökségek) te
hát a felsorolt lábon postákhoz magáncso- 
magokat további intézkedésig nem vehet
nek tel.

—  Megszűnik a nullásliszt. Magyaror
szágon eddig három fajta liszt volt forga
lomban: fehér vagyis nullásliszt, továbbá 
főző- és kenyérliszt. Ezzel szemben Auszt
riában már hónapok óta csak kétféle liszt 
van, mert a nullás liszt kiőrlése kormány- 
rendeletileg tilos. Amint értesülünk, ezt a 
rendszert most Magyarországon is életbelép- 
tetik. Nálunk is csak kétféle liszt lesz. A 
nullás és főzőlisztek helyeit olyan őrlemény 
kerül forgalomba, amely a fehérlisztnél va
lamivel barnább, ellenben a főzőlisztnél va
lamivel fehérebb lesz. így persze kevesebb 
korpát vesznek ki az őrleményből, ami a 
liszt megszaporodását fogja előidézni.



Opet velike bitkes rusom .
Talijani bi radi mir sklopiti. - Nekoje crnogorske cete neceju mir. - Nemski 
cesar je pohodil vu Nisu bulgarskoga cara. - Rus je opet lOjezermrt- 
vih i pleziranih izgubil. - Nemski cesar vu Magjarskoj. - Razoruzana 
Őrnagora. - Pobegel je Nikita. - Vojuvanje proti Montenegri i Lovcen

bregu. - Dva dni su branili Skutari.

Wstojimo na bojnon poljn ?
(M . J . )  Svi orsagi, s kojimi smo vu 

taboru, se s onim dogodjajom baviju, da 
se je mala Crnagora na milost nam préda* 
la. Osobito taljane zanima kapitulacija Crne- 
gore, ar su oni takaj jednu jakost izgubili 
s Lövőén bregom i na njem stojeőim les 
tungom, od kője bilo je lehko doseői na 
naée morje, na festungu stojeőemi Stukami. 
Vezda budemo mi paziti mogli z ovoga bre- 
ga na taljanske ladje, pák ako se nam bu 
dopalo, budemo jih lehko postrélali, ako bi 
se na naSe morje podufali do)ti.

Vu Taljanskoj je veliki strah, jesu ta* 
kaj i nemiri zbog featunga Lovőena i zbog 
kapitulacije Crnegore, ar je naSoj vojski 
sloboden put do Albanije, koja pod Crno 
gorom Ie2i. Veliki dél taljanov hoőe, da bi 
se s nami Cim predi mir sklopil, arsupre- 
vidli, da nikaj nemreju svojim táborom dos- 
tignuti. Vezda se vre Cujeju glasi, da bi se 
vre tálján pogadjal s naSom vladom zbog 
mira. Moguőe, da budemo nádim poétuvanim 
Citateljem javiti mogli, da smo se s talja- 
nom pogodili. To se od samoga sebe razme, 
da se pogoditi s taljanom drugaő nemremo, 
ako nam nepovrne one stroSke, kaj nam 
je zrokuval z evojem Calarnim postupanjem, 
a kajti platiti nemre, ar je bogec, bu moral 
íz svojega orsaga nam prekdati jeden falat.

Ne|e moői znati, как bude, ali moremo 
se zaufati vu vladu naSu, koja bude jih na 
podlenje navőila. Ako pák nebi bila pogod- 
ba, onda budu nádi hrabri vojniki svoj po- 
sel i daIje dobro vodili, рак med talianom 
takvoga reda napravili, da veő nebu kuraZu 
imel s nami se vu labor pnSCati.

Da francuz, englez, pák rus svom silóm 
nagovarja talijana, da se nebi s nami po 
miril, Io je svéta istina, ali i tálján ima tulko 
pamelí, da previdi, da smo mi jakéi, pák i 
ostanemo jakdi, как je on. Zbog toga рак 
ako si noge more iz menjdeg zla vun po- 
legnuti, bude i potegnul predi, как bi vu 
vekdi pogibelj dodel.

Crnogorci jeden za drugem davaju prek 
svoja oruZja vu ruke naSih Seregov. Ali jesu 
i takvi Coporti, koji se po dumah skrivaju,

pák se neőeju predati. Takve budu nadi 
vojniki polovili, ili postrelali.

Nemdki cesar Vilmod se je vu proSlim 
tijednu, 18 ga janutra prek BudimpeSte vu 
Nid odpeljal, kojegn varada su bulgari od 
srbov odzeli. Nemdkoga cesara je tu bul* 
garski kralj doCekal s velikom paradom 
To je znamenje, da su bulgari pripravni 
i na dalje s nami vojuvati proti nádim 
neprijateljem.

Pri Beesarabiji su 18 ga i 19 ga o. m 
opet poőeli svoje navale na nadu vojsku. 
Ovdi su opet strabovite bitke biie, gde 
au opet rusi bili biti. Rus je opet gnal svoje 
siromedne vojnike vu siguren smrt. A vez
da, da mu nebi vojniki nazaj retirirali, ne 
earno svoje madin*pudke, nego i Stuke je 
proti njim obrnul, pak ako su odzaj vidli, 
da ruske őete vpedaju, ili se predati hoőeju, 
onda su svoje dtuke sprozili na svoje voj
nike, pak jih postrelali. Na ov Cin Cloveku 
krv ide vu lice. Takvi su ruski oficiri ! Na- 
suprot tomu, nade vojnike neje treba tirati 
vu boj, nego njih je treba nazaj driati, da 
si Cuvaju iivlenie i da bez nikakvoga haska 
nejdeju naprej. To neCe viditi rus, pak neCe 
previditi, da nas za nikaj nebu mogel prev- 
ladati.

Rus je opet tuliko vojnikov izgubil 18 
ga i 19 ga januara, da je moral svoje Cete 
nazaj potegnuti, pak nőve poslati vu bitke 
1 как nebi b.te ruske Cete oslabljene, gda 
je pred nadimi jarkami negdi po 800, drugdi 
pak do 1100 mrtvih ruekih vojnikov leZalo. 
Vu ovoj, sedernnajst vur dugo trajuCnoj bit 
ki su rusi desetjezer mrtvih i pleziranih 
vojnikov izgibili. Oui rusi, koji su se pre 
dali, pripovédaju, da su se i takvi regiment 
naSli, izmed kojih je samo Se9t, sedem os* 
talo. Po vise jezer nepokopanih mrtvih ru 
sov leZi na kupu na bojnom polju. Sam 
ruski car. koj se na bojnom polju zadrZava, 
je z srditostjom zapoved dal, da se moraju 
naSi Sanci prevzeti, makar bu kuliko voj 
n'kov koStalo. Naj nui bude na duSi ov 
njegov neCemurni Cin !

NemSki cesar je 21 ga o. m. prek Bu- 
dimpeSle putoval dirno vu Berlin Samo 
frtalj vure se je na kulodvoru zadrZava). 
Predi как bi odputoval, izvun ZeljezniCk.h]

Cinovnikov nigdo nije znal, da nemski ce
sar putuje Pred dvemi dnevi je iz Srbije 
vu dolnju Magjarsku putuval, gde se je dva 
dni dugo zadrZaval. Vu OrSovi i pri Bazi- 
aSu je pogledal ono mesto, gde su nemSki 
i naSi vojniki prek Dunává vu Srbiju 
vdrli.

Pri vojniCtvu se raóuni delaju, da bi 
on m vojnikom, koji su vu boju viteZke 
medalije dobili za svojih viteZkih s’uZbah, 
bi ее jim na iedenput izplatila vrédnost 
ovih medalijah. Koj zlatnu kolajnu ima, on 
dobi na mesec 30 korun. Ako bi se na 
jenput hotel izplatiti, dobi I bi 4000 korun. 
Koj veliku erebernu medaliju ima, za koju 
se na mesec 15 korun nagrada plaCa, do- 
bil bi 2000 korun. Koj pak malu srebernu 
medaliju ima, za koju se na mesec 7 korun 
i 50 fillerov plaCa, dobil bi na jenput 1300 
korunah. Ovu nagradu na jenput bi opi 
mogli dobiti, koji bi pri gospodarstvu, ili 
pri meStriji ove peneze hasnuvati mogli.

Vojuvanje proti Montenegri i 
Lovőenu.

Drcembra prve dane Kövess generala 
Sereg, Rad su veC nemSke Cete se odruZile 
od njega, doiel je do Novibazara i sad je 
pred lém stal, ali bude moguCe po velikim 
snegu, vu zloCestim vremenu i po straho- 
vitnih bregah dalje napreduvat'.

Kövess je Zelju imel, da i drugoga bal- 
kanskoga neprijatelja skim predi spolere. 
Plama je napravil, da maloga orsaga od 
svih krajov treba na jedenput Sturmati.

Ako bi samo od jednoga kraja bili isii 
na neprijatelj, to bi dugo vremena bilo tra- 
jalo, jerbo neprijatelj bi vremena bil imel 
iz jednoga brega na drug! se spraviti i na 
svakim bregu do zadnjega se braniti.

CattaroTska Suplina bila je odredjena, 
da glavno napreduvanje se odonud poCne, 
jerbo po ovi liniji su hr.anili Crnogorce i 
po ovi liniji su dobavlali niuniciju. Ali na 
ovu liniju Crnogorci dobro su ?/e vidli iz 
LovCen brega. za kojega su mislili, da nep- 
rijatelj ga nebude mogel prevzeti. Ravno 
zato montenegrovci su tak mislili, da na?j
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зато  zato se pripravlaja va cattaroiski őup-1 
lini i samo svrho toga se tarn gibleju, da 
je za slépiju i napreduvanje od naSe strani 
Cisto od drugoga kraja se bade poCelo. Rav- 
no svrho toga su i druge Cete od drugih 
stranih su poCele bantuvati montenegrovce. 
Так je to bilo pri Avtovacu, Bileku, Cajnici 
i kre Tara potoka. To sve je né bilo nikaj 
va2neäega, neg va2no je bilo napreduvanje 
na Berana okolici, od öve strani su Cekali 
montenegrovci glavno Sturmu. Velike bitke 
su ovdi bile i barem je jako grozno mesto 
i izvanredno zloCesto vréme i vélika zima 
bila itak su naSe Cete svoj cilj postigle. 
Magjarske i austrianske Cete viSeput su ovdi 
zbile montenegrovce, koji pák su se na sva- 
kim bregu viteSki branili к tomu pák naSi 
po ovih bregah nigdi su né mogü do vode 
dojti. К tömd pák naSi né su imali prave 
таре, tak jim je to nepoznato meslo bilo. 
как da bi negdi dalko vu Azsiji hodili, 
gde je joS europeinski Clovek nigdar né bil.

Kad #su pri Mojkovacu osem ili devet 
neprijateljskih divizijah zbilli, nazadnje su 
itak zavzeli i ulazili vu Beranu. Monteneg
rovci popriüki veC su vezda znali, odkud 
budo naSi glavni Seregi doSli.

Stém su prevarili Crnogorce i francuze 
i zatem se je mogla Sturma zapoCeti na 
LovCen brég, za kojega su i francuzi mis- 
lili, da né ga moCi s nikakvom moCjom 
prevzeti i neprijatelja dőli stirati.

MenjSe i vekSe Stuke su naSi vu Cat- 
taro spravili, takodjer i dosta peSiCkih Cetah 
To sve su Crnogorci vidli iz LovCen brega, 
ali joS niti vezda su né znali niti pák ve- 
ruvali, da glavna Sturma proti bregu iz Cat- 
taro se bude zapoCela.

Neprijatelj joS podjednoma tak je mis
ül, da vu Dalmaciji samo svrho toga skup- 
Ijamo Cete, da ga za slépimo. Na ladjah 
bivSi veliki Stuki sve pomalem su se vu cilj 
strelili. Na to sve su Crnogorci nikaj né dali 
i to je nikaj je né nemirilo.

Kad je marinersko zapovedniCtvo pre 
javilo, da megleno vréme se je na Cisti zrak 
obrnulo (bez cistoga zraka néje moCi dalko 
strélati), januara osmoga zapoCela se je glav
na Sturma. Как glasovitno su ovu Sturmu 
naSi napravili, to samo on zna, koj je tarn 
nazoCen bil i koj zna skakvami tvrdovina- 
mi je LovCen brég bil obkoljeni i na- 
perjeni.

Naj tefceSa Sturma je prvi dán popol- 
dan bila, jerbo iznenada gusti snég je poCe! 
padati i velika megla je nastala tak, da su 
Stuki nikaj né mogli delati. NaSe Cete né 
su za nikakov put znale, montenegrovci 
pák su svako peCinu dobro poznali i nad- 
jati se je bilo moCi, da je Crnogorci nazat 
zbijeju. Ali naSe Cete preobladala su sve 
teSkoCe i tak su jedni plazili gori na pe- 
Cine, как maCki, как najglasovitneäi luriSti

Sve je dobro iSlo i onu za kaj su mis 
ÜÜ, da nebude moCi napraviti. Drugi dán 
su dalje napreduvali i januara desetoga veC 
je brég nasim bü vu rukah. Montenegrovci 
od kraja su tak misüli, da naSi nebudo 
mogli svoj cilj postiCi, ali kad su vidli, da 
3 naj grozneSim ognjom nemoreju naSe 
zastavili, pobegli su i ravno zato smo tak 
ma!o Crnogorcov zarobili. Neg Stuke smo 
jim sve zapüenili i odmah proli njim 
obrnuli.

Zarobljeniki eu povédali, da LovCen je 
Crnogorcom sveti brég Как su LovCen brega 
«gubfli, veC su se né nigdi svckSom jakost-

jom proti nádim stavlali. Svrho toga su 
oaöi vu Cettinje bez svaké bitke mogli 
ulaziti. Za tem su montenegrovci za mir 
prosili.

Neprijatelji naSi misliju, da samo tak 
amo mogli tak hitro cilj postiCi, jerbo ga 
naSih vnogo vifie bilo, как montenegrovcov. 
Izbilja naSe Cete su vekSe bile, ali monte
negrovci pák su proti tomu bolje poznali 
mesto i puno boláe pozicije eu imeli. Mi 
smo boläe i vekSe Stake imeli, koji su na 
LovCenu tvrdovine spodrli i monteneg
rovce iz dobrih pozicijah silnim ognjom 
pretirali.

Jedno pák je to, da takov piám bil je 
napravleni, poleg kojega su Crnogorci mo- 
rali zgubiti LovCen brega. Sve je bilo dobro 
priredjeno i preraCunano, najmre pák mo- 
ramo zahvaliti i onim, koji su po nepozna- 
tih brdah stroSka i municiju nosiü za Cê  
tárni. Navék su za vremena doSli i naSi vu 
svakim polo2aju dosta stroSka i municije 
su imali.

Sad slobodno govoriju naSi neprijatelji, 
da Crnogorci su samo na izüké branili Lov
Cen brega. Proti tomu govoriju oni 170 
francuzov iz med kojih je зато  devet 2i- 
vih ostalo, drugi su svi mrtvi ostali na 
LovCen bregu.

Razoruáana Стадо ra.
Sest danov potlam, как je Montenegro 

za mir prosila, prejavil je Hofer general, da 
po céli Montenegri zapoCeli su Crnogorce 
razoruäati, jerbo зато  kad i zadnji Crno- 
gorec dene doli oruzje samo onda se тоге 
istinita razprava poCeti svrho stalnoga mira. 
Historija malo takvih kapitulacijih pózna, 
lakva kapitulacija рак, как je sad vu Mon- 

Itenegri nigdar se je né pripetila. Zadnja ka
pitulacija 1870-ga leta pri Sedanu je bila, 
kad su nemei sto jezer francuzov obkolili, 
koji su odmah morali doli deli oru2je. Tarn 
je to puno \et\ i fletneSe bilo, как je sad 
vu Montenegri. Nemei su pri jednim kraju 
odprli puta francuzom, koji su kad su je- 
denput doli deli oruÉje, po ovim putu mo
rali iti vu suZanstvu.

Sad je Montenegri Cisto drugi polo2aj. 
NaSe Cete prestale su harcuvati i bez toga 
napredujeju dalje i dalje vu Montenegri i 
svigdi opomenuju neprijateljske Cete, naj 
odmah deneju doli oru2je. SvekSinoma od
mah posluhneju bez svaké Stricinge opo- 
menu i doli deneju oru2je, mi pak je svrho 
toga stém nagradimo, da poleg naSih pazi- 
teljov slobodno svaki na svojim rodnom 
mestu ostane i vu miru dalje more sverSa- 
vati svoje posle. Ali najdeju se i takve Ce
te, koje se proti staviju, jerbo joS su né 
dobile slu2beno na glas, da je Montenegro 
kapitulérala Ove naSe Cete razoru2iju i как 
zavjete poSleju je vu su2anstvu. To su naSi 
pre ja vili Nikita kralju, koj opet svakoga 
opomina, da naj miren bude, da skim predi 
bo2ji mir nastane vu orsagu, koj je do vez
da veC dosta pretrpel.

Poleg toga antanta novine svaki dan 
iz najdeju nekakvo debelo Ia2. PiSeju, da 
montenegrovski Sereg proti svojemo kralju 
se je stavil i neCe doli deti oru2je. Ova la2 
ravno nikaj ne hasni antanlu, vu Monte
negri pomalem ide ovu delo, ali vu Iépim 
miru j ravno svrho toga tak na zapadu, 
как i na sevru naSi neprijatelji poCeü su 
jalni Crnogorcom, koji su najpredi doSli do

lépoga mire. Laii veC nebudo pomogle 
Montenegro vise nebude na bojnom pol ja

Oruge novine рак как su naprimer 
talijanske tak pideju, da Montenegro ve$ 
pred dvemi meseci se je s nami naravnala 
i LovCen brega samo na izlike su branili 
Crnogorci. PariSke novine stém batriviju 
francuze, da vu Montenegri veC su se opet 
nőve bitke zapoCele. No, to mi dobro zna- 
mo, da niti jeden glas je né ie- 
tiniti, neg takve la2i, kakve smo veC viSe- 
put Culi vu ovim boju.

Pravica je to, da blizu Ceterdeset jezer 
montenegrovea je jako teSko razoru2iti, jer
bo jako su sim—tarn po veükih bregah 
reztepeni к tomu рак, как smo veC pisali, 
najdeju se med peCinami joö takve Cete, 
kője su joS né vu ruke dobile Nikita kral
ja zapoved i joS nikaj neznaju od kapi- 
tulacije.

TeSko i mudno ide ov posel joS i svr
ho toga, jerbo svaki Crnogorec je soldat, 
naSi pak svakoga toCno hoCeju spisati i vu 
zapisnik vpelati. Svi Crnogorci su pod oru2- 
jem bili, dakle i naj zadnju kolibicu то - 
raju naäi po iskati i kraljsku odredbu rez- 
tolnaCiti.

Nikita kralj januara dvanajstoga je 
ostavil svoj glavni varaS Cettinje i odpotlam 
je pri svojim Seregu. Stanovnike tak on, 
как i kormán opomenuli su, da vu najlep- 
Sim miru naj primeju Ferenc József mag- 
jarskoga kralja Serege, jerbo to tak orsag, 
как i kralj zahtéva. Vu Cettinji stanovniki 
vu miru su ostali i on dan su svetkuvali 
kad su naSi Seregi vu varaS ulazili. Так 
je bilo i po menjSih varaSov i obCinah.

Oru2avanje se je taki poCelo, как je 
Montenegro kapitulérala. Kak se napré 
vidi, joS sedem—osem danov bude to 
trajalo.

Kak se srdi antant na Montenegro i 
kaj je to boli, da je kapitulérala vidi se iz 
toga, da na morju odmah su sve ladje zas- 
tavili, koje 9u nekaj vu Montenegro Stele 
pelati. Vu Brindizi postajaüSCu pak su Ce- 
tiri sto Crnogorcov zareStérali, koji su rav
no vezda doSli dimo iz Amerike.

Va2na stvar je i to, kad je srbeki kor
mán poCul, da je Montenegro kapitulérala 
iz nenada ostavil je Italiu. PaSiC i céli srbe- 
ki kormán vu Brindizi se je nastanil i tarn 
su Steli svi ostati. Kak je PaSiC poCul, da 
Montenegro za mir presi, odmah s célim 
kormanom je na Korfu otok se preselil. 
Sonnino talijanski minister svako formu je 
Stel PaSiCa zastaviti i sam talijanski kralj 
je svrho toga vu Brindisi odputuval, ali 
PaSiCa né su mogli rezgovoriti i nagovorifi, 
da naj du2e ostane vu Brindisi. Так je bilo, 
da РЛег kralj s kormanom vu Cesarti se 
nastani, Nikita pak vu Firenzi. Ovdi su 
opet taüjani jedno diplomatiSku bitku zgu- 
bili. Talijane na Baikanu veC ni*Ci ne- 
posluhne.

NaSe Cete su veC ulazile vu Antivari, 
Dulcigno i Skutari. To su najva2ne3a rnesta 
joS vu Montenegri bila. Slém su taüjani na 
Adria morju opet va2na morska postajaliSCa 
zgubili. Vu Montenegri le2eCe srbske cete 
takodjer se predaju. Samo januara 24 ga 
se jezero petelo srbov predalo. S vun ovih 
mestah zavzeli su naSi NikSic, Danilovgrad 
i Podgortcu.

Vu vekSib varaSov dopustiju naSi, da 
sami Crnogorci paziju 9 naSemi patrolami 
na red i na mir. Koji su na to postavleni,
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slobodno Dosiju i nadalje oru2je. Monteneg-1 
rovci рак ей nam to stem zahvalili, da suj 
eve naSe zarobljenike odmah odpustili f nam 
ргбк dali. Zarobljeniki, koji su vo Monte- 
negri bili vu au2anstvi, nikaj se ne tu2iju 
na Crnogorce. Samo zadnjo vréme ravno 
tak an morali gladuvati, .как i sami 
Crnogorci, kojim je veC ves stroSek zmenjkal

Csáktornya, 1916. jaouar 30-ga.________

P e s e t a  s t a r i b  r e g r u t o v ,

M edjimurje malo,
Как s i  lép ő  ravno,
Moram te sta v iti 
Sam oga v ia losti.

M oral budem it i  vu to bojno pol/e,
Gdő тепе kugljica  do kraja zakole.

Vudne,  a li v  nőéi,
Gda bum sta l v  dekungi 
Rano, a li kesno 
Budem  g led a l besno.

N ogica n e d rh ce ,  télo  n e trep ece ,
Kada moja puska kre m ene cvenk ece .

Ab Majka M arija !
Daj nam blagoslova\
Vu ruke dragoga  
Nasloni nas B o ga !

Ob m oj m ili Boze, budi vo lja  t v o ja !
Da srecn o  zvráimo m i o voga  boja.

R use b i m i m ogli 
Lehko natirali,
Ako n e j n ev e r  n i  »
DoSli talijani.

Jézus i  Marija z n eb esk e visin e 
Gledi t i  v e  na nas ,  na m agjarsk e s in e  !

Japek  i m am ica ,
*  dro ln a  d ecica ,
Neznam, j e  l i  budte 
Vidli m oje l i c e  ?

Travica zelena n a j s e  posusiti\
Dók j a  tuzen junak  m orém  dimo dojli.

V stird esetom  le t i  
Moram r e g ru t biti ,
Moram re g ru t b iti 
Mustru s e  zvuciti.

Те pak  m asira ti i  vu tabor iti ,
Ru&a,  ta ljana, srba p redob iti. %

V boju bu mort dosla 
Vura m oja zadnja.
Так s i  prem islavam ,
Gda v bitku masiram.

Ako b i tak bilo ,  pak n e j d o se l dimo ,  
M olte Boga za m e ,  da m e к  seb i zeme.

K u ti B á lá z * .

Pobégel je Nikita.
Célo montenegrovsko morje i okolicu 

su naSi vcő prevzeli i to je jako 2al talija- 
nom. Rizorufcavanje vu Montenegri vu redo 
ide. Narod i Cete veC su se svega zadovo- 
lili, s muCen je narod tak как i Cete i rav
no svrho toga radi daju prék oru2je. Vu 
vide mestah se je pripelilo, da su monte- 
negrovske Cete né poCekale naSe, neg su 
svojovolno doli dele oru2je i svaki je odi 
fiel dimo na svoj posel. Vu vide mestah se 
pripetilo, da nnfie slavne Cete s célom sve* 
Canostjom su Cekali i veselili su se, da su 
je od leto dan trajuCe nevole oslobodili. 
Samo vu Podgorici su bile kervave bune, 
ah né s naSemi Cetami, neg med albanci i 
med Crnogorci. Po putah kervave bitke su 
bile med negdaSjami neprijatelji i vu ovih 
bitkah je 2ivot zgubil Issza Boijetinac sinom 
skup koj je vu zadnjim vremenu veliko Cast 
imel pred albanci.

MontenegrovCani vu veliki stiski, na

I konji su avizu poslali nádim Cetam i za 
pomoC su prosili. Как su nade Cete dodle, 
odmah je mir nastal. Zanemito je i to, da 
razoru2ane montenegrovske Cete neCeju di
mo iti, neg rajdi ostaneju prinas kakti za- 
roblemki. Naprimer vu jednim mestu jezero 
petsto Crnogorca je delo doli oru2je, ali sa
mo dvajsti jeden je odidel dimo, drugi svi 
pak su pri oadih Cetah ostali, jerbo znaju, 
da prinas dobro kodtu dobiju i lépő bara- 
tujeju s njimi.

Kad su vu Talijanskim poCuli, da je 
Nikita kapituléral i za zosebni mir prosi, 
velike bune su nastale. Izbilja to je pésja 
komedija, kaj sad starim Nikitom dpila njeg- 
va 2ena i Cer, talijanska kraljica. Stari Ni
kita, kakti sóidat je del doli oru2je i Crno
gorci su ga to radi posluhnuli. Ali Nikita 
néje samo kralj, neg je i saveznik antanta 
к tomu pak tést talijanskomu kralju. Svrho 
toga se tak buniju talijani i lehko bi se 
bilo pripetilo, da poleg toga i talijanski kralj 
zgubi korunvi. Talijanom néje tak 2ai bilo 
za LovCen i za célo Adria morje, как za 
to, da su poCuli, как hoCe Nikita zosebni 
mir napraviti znami. Так dugó su ga psu- 
vali i nagovarjali, da je Nikita nazat zel 
svoju гёС i pobögel je vu Francuzko. Vu 
soldaCkim poslu ova stvar ravno ne zlame- 
nuje nikaj. Crnogorci su doli deli oru2je i 
Montenegro je na$a.

Nikita je lukav, как lis ca, piáeju an
tant novine i skaputulacijom je samo vré
me Siel dobiti za nekakov nepoznati cilj. 
Antant novine i to znaju. da Nikita zadnje 
dane se je sim—tarn skrival, da su ga mi- 
nislri nigdi né mogli najti. Vu Talijanskim 
je kapitulacija najvekSo 2alost zrokuvala, 
vu Francuzkim pak su ncvine od toga ni
kaj né smele pisati.

Iz svega toga se vidi, da antant je ta- 
lijane najbolje straSil i postigel je taj cilj, 
da talijanski kralj i kraljica nagovorili su 
staroga Nikttu, naj ostavi orsaga i naj odi- 
de vu Francuzku. Nikita je posluhnul i de
nes veC vu Francuzkirn 2ivi svojom supru- 
gom. Francuzi pak veC budo pazili, da tak 
hitro nebude mogel ostaviti Francuzku zem- 
lju. Francuzi sve su mo obeCali, kaj je sa
mo Cloveko obeCati moCi. Ali mi itak zna 
mo, da Nikita néje svojovolno ostavil or
saga, neg svrho svojega zeta, talijanskoga 
kralja, komu se veC jako nuhala koruna 
na glavi.

Istina je to, da kapitulaciju sam Nikita 
i nekoji ministri su podpisali. To je nam 
vu rukah, iz toga zapisnika svaki sam mo
re videti, da Nikita sam nam je ponudil 
kapitulaciju. Ali opet i to znamb, néje svo
jovolno odputuval iz Montenegro. Naj vise 
je tomu talijanska kraljica zrok, jerbo se 1 
je jako prestraSila, kad su po talijanskih 
varaSov buniti se poCeli. Céla sorditost je 
proti kraljici ifila, svi su tak mislili, da kra
ljica зато  talijane poäila na Sloprok, svoju 
familiju pak od sve nevolje hoCe obraniti. 
Kraljica je previdla nevaren polo2aj i nago- 
vorila je otca Nikitu, naj zeme nazat svoju 
гёС. Tuliko je postigla, da Nikita je oetavil 
orsaga i odiSel je vu Francuzku, gde ga 
francuzki kormán bude zder2aval.

Vu Montenegri je samo Mirko herceg 
i nekoji minister ostal, za Mirko hereega 
znamo, da je od poCetka bója proli boju 
bil i denes je on glava oni partiji, koja 
mira hoCe. Oni ministri su ostali vu Mon
tenegri, koji su podpisali kapitulaciju. Iz 
toga antant opet tak misli, da Nikita je ta-

kov, как on no2, koj na dva kraje ré2e, 
neCe se do kraja posvaditi s antantom, ali 
i 8 Austria-Magjarskom hoCe dober biti. Ali 
lehko je i to, da Mirko herceg je samo s 
bog toga ostal vu Montenegri, da od mon- 
tenegrovskoga Serega barem jedno malo stran 
iz orsaga vun vkradne.

Kak gud bude stvar, vu Montenegri 
veC niSCi se nemore proti naSim Seregom 
gori slaviti. Vu Montenegri svi. puti i sva 
va2na mesta su naSim vu rukah i niSCi 
nas nebude mogel zastaviti, da nebi vu 
Albaniu isii. Nikita je vu najzloCestim polo- 
2aju. Ako bi vu orsagu bil ostal, barem bi 
si bil tronuSa zabranil, ali ako je opet se 
antantu dal vu ruke, onda vifie nigdar ne
bude svojega tronuSa nazat dohil.

Nikita je 23ga odiSel iz Genue vu 
Lyon, s njim je odifila 2ena i Danilo herceg, 
koji su ga najbolje nagovarjali, da naj os
tavi Montenegro. Iz Montenegro tijam do 
San Giovnni di Medna peSice. na konju i 
na koCijl je ifiel. Po moriu vu Italiu na 
jedni talijanski »aborski ladji.

Zanemito je samo to vu céli komediji, 
da Nikita niti dvajsti Cetiri vure je né ostal 
vu talijanskim, neg odmah je vu francuzku 
odiSel, kam se je i njegov kormán préséül. 
Cuje se, da za nekoji dan i Mirko herceg 
bude za njim odiSel.

Ako od montenegrovskoga Serega ie- 
kaj barem budo mogli iz orsaga vun 
vkrasti, on nebude vu Albaniu iSel, neg vu 
Saloniki.

Nikita je pobégel, ali zato céla Monte- 
negra je naSa i vise ju Nikita ili njegva 
famiüja nebude nazat zadobila.

KAJ JE NOVOGrA ? 

Vu boju.
NoZevi gda nam 
Srce prederju, 
Zvekne nad glarom 

Krvavi med.

Sladke dSvojke, 
Rufcice bPle 
Cuda dujemo 

VaS 2uhki plad.

Al kukaviee 
Nesmo mi bili,
Za to se za пая 

Plakat najte !

Muraszentmária.

Borili smo se 
Kak lav prot 1ати,
To jednom vi svi 

Navfk znajtel

Najte nit troSit 
Ru2e birane,
Kitedi 8 njimi 

Vedni na§ dom,

Redite samo 
Dosti je  slave,
Bili su verni 

V6k kralju svom.

K a n i z s a y  V i n c e .

— Od Deutsove familije. Kak
»Egyenlőség« zvane novine piSeju, dovica 
pok. Deutsch Leopolda, Szente (Zalamegye) 
ima tri sine, i svi tri sini su soldati. Prvi 
Jenő, podoficér je od poCelka tabora na 
bojnim polju i как familiji piSeju, leta 1914- 
ga decembera meseca je siromak pri bitki 
Limanova zvanog mesta vite2ku srnrt pod- 
nesel. Drugi sin Adolf, stra2ameSter pri 20- 
tim honvédskim regimentu je od poCetka 
tabora na ruskim frontu slu2il, de je zado- 
bil veüku srebemu medaüju. Jedenput je 
svojim eugom (60 ljudi) na stra2i bi!, da 
ga je jedna sotnja kozakov iznenada nah- 
rupila. Céli eug je bil vu smrtnoj pogibelji 
i veC su si mislili, da se moraju predati. 
Onda zgrabi Deutsch őrmester za puäku 
jednoga pajdaSa, koj se mrtev zruSil kre 
njega i zakriöi : Győzünk vagy meghalunk, 
de foglyok mi zalaiak nem leszünk! (Ili
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preobladamo ili smrt podnesémo, ali mi, 
sini Zalavarmegjije vloviti se nedamo l) On 
i njegovi pajdadi poőeli su grozotno strélati 
na kozáké, tak- da je vekSa stran kozakov 
opala, jedna stran pobégla, a vide kozakov 
su s konji skup vlovili. Zapovednik njegov, 
Besztercey Gábor, oberleitinant je Deutscha 
za ov viteZki óin izvisil. Tretji sin Lajos, 
vadászőrmester je na veó mesti bil vu boju 
i dén dónu je v taboru. Zadobil je malu i 
veliku srebernu medaliju. Malu medaliju je 
zato dobil, kajti je jenput céloga cuga kassu 
obranil svojim Zivotom od neprijateljov, a 
veliku medaliju za viteZko ponadanje, da 
su prek Drine idli. — Ve je vu Srbiji. — 
Mati ovih trih viteZkih sinov je od velike 
Zalosti zbeteZala i déndenes nju vraőiju v 
jednim sanatoriumu. — Toliko z novin. A 
как ve óujemo, Deuts Adolf je par tjednov 
dana bil, da se vraói. BoZióne dneve su ga 
potegli nutri, de je s célim cugom v Palinu 
bil v mardkompaniji. A ve je svojim cugom 
opet odputuval na bojno polje, samo to ne 
znati, kam.

— Obznana. »Csáktornyái Takarék- 
pénztár« (Csaktornyaiska Sparkassa) ravna- 
teljstvo daje na znanje svim onim medji- 
murcim, koji bi hoteli svojim bliZnjim, koji 
su sada ali u europeiskim, ali pák u aZia- 
iskim Russiji (Siberia) kakti zarobljeni u 
suZanjstvo, peneze poslati : neg se obrneju 
к ravnateljstvo. Sparkassa je s jednim ino- 
zemnim Bankom u takvim savezu, da more 
nádim zarobljenikim ali u listu, ali pák te- 
legrafíőno peneze doznaóiti. Glavno stvar je 
to, da se naslov, iliti atres bez falinge dőli 
pide, jód bolje je, ako se ona karta, kojuje 
zarobljeuik dimo poslal : prék daje ravna- 
teljstvom. Sparkassa na trodke malo céno 
raóuna.

— Dva dni su branili Skutari. íz
Tarabos brega dva dni su probali monte- 
negrovci Skutari varasa branili. Ovdi su nádi* 
2600 Crnogorcov vlovili. Mirko hercega Se
reg i srbske Cete vu strahovitnim poloZaju 
je prék Drin vode stupil i bejZi proti Kroja, 
Tirana i Durazzo. Vu San Giovani vnogo 
strodka leZi, to su dteli obraniti, ali pokeh- 
dob némaju dosta kol i Zeljeznicah, né su 
mogli.

Talijani opet su se vkanili, tak su 
mielili, da srbi i montenegrovci vide tijed- 
nov budo moguóni Skutari varada braniti. 
Za dva dni su samo imali strodka i muni- 
ciju i kad su to p-iroSili, predali su se.

— Sedem jezer rusov su na§i 
zarobili. íz Lemberga pideju pri Toporu- 
ocu i Ravancu opet su velike bitke bile. 
Nadi vu ovih bitkah sedem jezer rusov su vlo
vili, med kojemi su i dva generali bili.

— Jeden Montenegrovski ezredeá 
od Lóvéén brega. Popovió Lipovac mon 
tenegrovski ezreded proti talijanskim laZim 
povéda, da Lovóen brega samo 5800 őrno- 
gorcov je branilo i néje istina, da bi lali- 
jani kakvo pomoó bili poslali. Niti jeden 
talijanski soldat je né na montenegrovsko 
zemlju del nogu, niti pák nebude. Niti to 
je né istina, da antanta ílotta bi bila nekaj 
pomagala. Magjarske ladje bez svaké nep- 
rilike su mogli vu Antivari postajalidóu de- 
set ladjih potopiti, kője su municiju dope- 
lale i na koju municiju su jako őekali. 
Seat magjarskih ladjih je moglo Lövőén 
brega strélati. Gde su onda bile antanta 
ladje ? — pita ezreded. Od montenogrovskih 
stanovnikov jedna osmina je od glada po-

mrla. Od kraja je 70 jezer vojnika branilo 
Montenegro, od toga je зато petnajst jezer 
ostalo.

— Ruske növi ne proti talijanom.
Novoja Vremja ruske novine Italiju kriviju, 
da je Montenegro kapitulérala. Lovóen bre 
ga — veliju novine — jód dugó bili mogli 
braniti, ako talijani za vremena bi bili pos
lali dtuke. Néje istina, da nebi bi bili imeli 
к tomu dosta vremena i da su zloőesti pu- 
ti bili. То su samo talijanske lázi. Kad je 
Nikita tak iznenade kapituléral, vu Talijans 
kim su se tomu najbolje Cudili. Vu Alba- 
niji zaostajuőe srbske Cete su polog kapitu- 
lacije vu nevaren poloZaj dodle. Nigdar nebi 
bili mislili, da Skutari skorom bez svaké 
bitke neprijatelju dojde vu ruke.

— Portugallja poruci bója Nems- 
koj. Portugaliju Englezija presilila bude, da 
mobilizéra i poruői bója Nemdkoj. Englezia 
poleg toga moguóna bude vu Lissabonu za 
redtérane 37 velikih nemdkih ladjih zaplie- 
niti. S vun tóga jód dvajsti nemdkih ladjih 
stoji vu Portugaliji, na kője takodjer Eng- 
leziju boli zub.

Spanjolska nedopusti Pcrtugaliji mobi- 
lizérati i vu boj se pusliti. Ako pák to itak 
napravi, dpanjolski dereg pripraven je vu 
Portugaliju vdrti.

— Takodjer kod boli zubi postig- 
ne Fellerov boli ublaZujuói »Elza fluid« 
svoja dobra boli ublaZujuéa svojstva. S time 
se natare bolno lice síavi se nekoliko kapi 
na vatu metne na duplji zub i u bolno 
uho, poveZe se sa suhim rupcem i naskoro 
osjetimo kako boli jenjanu. Da se boli zuba 
ne ponove, najbolje je danomice Cistiti zube 
sa Fellerovim »Elza fluidom«. 12 boca ovog 
vanrednog kucnog sredstva, kője se i za 
razne druge svrhe upotrebljavati moZe dalje 
franko svuda za 6 kruna Ijekarnik E. V. 
Feller,Stubica, centrala br. 124 (Hrvatska) (ее)

— San Giovanni di Medua spraz- 
nili su srbi. Januara 23 ga su згЫ spraz- 
nili San Giovanni di Medua morsko posta- 
jalidőe na Adriji, jerbo как su sami javili 
jaké magjarske i auslrianske öete su se 
prebliZavale proti Medua. Srbskoga derega 
jód ostajuóe őete bez svakoga reda su po- 
beglé proli Durazzo.

Talijanske novine pideju, da magjarski 
i austrianski vodji őislo su zaslépili srbe, 
koji su glavno napreduvanje od Berane őe
kali. Med tern toga neprijatelj se hitro na 
Lovóen brég navalil i zadobil ga je.

— Peter kralj vu Frcncuzkim se 
je nastanil. íz Marseille pideju, da Peter 
kralj vu Francuzkim hoőe vu suZanstvim 
biti i né vu Talijanskim, как su to vnogi 
mislili. Peter kralj vu Provance zvanim de- 
partementu vu jednim najtopledim varadu 
bude stalno stanuval.

Vu ovim varadu, koj blizu trideset je
zer stanovnika ima veó su sve prepravili 
za Peter kralja. Peter kralj vu nadbidkupo- 
vi rezidenciji bude stanuval, sluZbeniki 
pák po orsaőkih uredov budo se nastanili.

Kralji, koji su orsaga zgubili nemoreju 
drugam iti, как vu Francuzku, belginski 
kralj je takodjer to znal, kad se je vu 
Francuzkim nastanil, za ovom példom je i 
Nikita idei. Sad su svi tri vu Francuzkim.

— Rusi vu Mezopotaniu «idejű. 
Rusi — как englezke novine pideju — 
prék Mezopoíanije idejű englezom na po- 
moő, koji su vu Kul el Amara festungu ob- 
koljeni. Rusi sód od Hamadana na zapad 
stojiju i зато  deset danov su dalko od1

Kút el Amare. Rusi saini'nemisliju, da bi 
se s englezi mogli tak hitro sklopiti. Püt 
po bregah vodi, nemei, i turőiní pák sigurno 
tak su objaőili öve púte, da rusi nebudo 
mogli tak zlehka prék dojti. Rusi sami su 
straho, da vu Mezopotaniji lehko katastro- 
falno budo biti.

— Ruski soldati vu Romaniji. Vu
Réni dunavsko postajalidóe dodty je »tíessa- 
rabec« zvana ruska ladja, na koji je jedan 
ruski regiment bil. Kad je ladja na romans- 
ki kraj dodla, oíiciri su presilili ruse, da 
romanske pesme pévaju. Rusi su popévali, 
nazadnje pák su svi vu Romaniju skoőili. 
Vu Romaniju dán, na dán dojdeju ruski 
vojniki iz Bessarabije i tam dőli deneju 
oruZje. To su svekdinoma romani, koji vu 
Rusiji áiviju. Srdce jih pelja nazat dimo.

— Englezi i japanci proti Rusiji. 
Rjeő ruske novine pideju, da vu Sentpéter- 
varu takov glas se je razdiril, da englezi i 
japanci táj ni kontrakt su napravili med so- 
bom svrho toga, ako bi rusi zasebni mir 
napravili, Japan je duZen vu MandZuriji na 
ruse se navaliti.

— Japanska flotta pri Szuezu.
Jedna japanska flotta dodla je vu Szuez, da 
na Medjüzemeljskim morju brani japanske 
trgovaőke ladje i da s engleskom flottom 
skup brani Szuez őatornu.

— Sto jezer vojnika je vuálo iz 
Srbije. Engleske novine pideju, da su blizu 
sto jezer srbov i trijezeropetsto ofícirof spra- 
vili na grőke otoke. Srbi su si zabranili 
petdeset jezer pudkik, 170 madinpudkih, ali 
kánoné skorom sve su zgubili. Takodjer i 
to pideju, da vu PerZiji razglasili, da néje 
gréh engleze i francuze fondati. To tuliko 
zlamenuje, da i vu PerZiji se poőne sveti 
boj.

— Na bessarabinskim frontu. Pflan
zer Baltin generala dereg zastavil je ruse i 
ravno tam gdje su rusi najbolje vdirali, nádi 
su se na ruse navalili. To tuliko zlamenuje, 
da sve pozicije od poőetka jód derZimo. Od 
Bojane na sever jednoga brega na kojim su 
rusi bili, vu zrak su spustili. Koji su Zivi 
ostali, one su sve nádi polovili. Od ovoga 
mesta na ishod iz vide jarkov su vun zbili 
mse. Rusi su previdli, da pri Cemovicu ne
moreju prék vdrti, sad pri Mihalcu vdiraju 
na jeden most, kojega nádi braniju. Rusi 
sad bi tarn radi fronta predrti. Barem rusi 
vnoZine dtukov su ovdi koncentrirali, naSi 
sve pozicije derZiju i rusi niti jeden koraőaj 
su né mogli napré dojti.

Rusi su opet strahoviten zgubiőek imeli 
i opet su morali dturmami henjavati, doklam 
fridko rezervu dobija Na bessarabinskim 
frontu rusi du veó takvoga zgubiőka imeli, 
ka pri Przemyslu, kad su perviö poőeli na- 
njega vdirati. Tam su vu jedni dturmi prék 
sedenideset jezer vojnika zgubili. Ravno tak 
je vezda i na bessarabinskim frontu, ali zato 
itak nikud, nikam nemoreju..

Za tab o r аки podia gotovi k a - 
v e rtisa  napisom , takod jer i  TABOR8- 
KE KARTE se dobija kod F iaekei 
Fttiőp (S i r  a a sz  Sándor) k n jiia r ie i. 
Ciena t k a  v e r i—2 tűi. —  ia b o rsk a  
k a rta  — 1 HU.

S t a r i o b é i t a r i .

Ovo sp isano za sta re  
P ostuvaae obsitare,
/  za s v e  n jiv e  vráojuke,
K i su  blizo p etd eseik e.



K i 8U vв с to no m islili ,
K aj b i puäku gd a  nosili,
K oj pak  sab iju ,  koj bojnetu,
To njim  bude s v e  na diku.

Ako pak  v re z doma pemo,
Onda s v i  skupa r e c em o :
S  Bogom  mila, s  Bogom  d r a g a !
Bog znaf j e l  s e  vidimo gd a  ?

Mi idemo v bojno bolje,
K a j branimo M edjimurje.
S  Bogom  mila, s  Bogom  draga  !
B og zna, j e l  s e  zidemo gd a  ?

K a j branimo M edjimurje,
Lépu zem ljicu  M agjarske,
S Bogom  m ile, 8 Bogom  d r a g e !
Bog zna j e l  s e  vidimo g d e  ?

Ah M agjarska ti z em ljica !
Za te bum p r e lé v a l krvca.
S vi moramo vern i biti,
Domovinu obraniti.

S Bogom  d e cica  l ju b le n a !
V sr cu  $te nam zasadjena ,
S  Bogom  o te c  i  m a jcica ,
I  draga  tu va ro s ica !

Ja  va s moram  ostaviti,
I  Bogu va s izruciti.
S  Bogom , s  Bogom  ostan ite  !
Za m e s e  Njemu molite\

Jeden a tari obsitar.

U red ni kova posta.
Dobili smo opet vile popövkc i druge danke za ne 

vine, kője smo preöitali. Od njlh vezda eledeCe jgvimo ш 
lim polt suradnikom :

1. ) P é s e m  ju n a c k a .  (Bottornya. N. V.) PopSvk 
je  uobro sloiena. Izlazila bude.

2. ) P é s e rn  t a b o r s k a .  (K. A.J Nekoji redi su dug 
drugi pak kratki. Na nikakvu viiu  ne paáeju. Ncmorem 
popSvku tu novine postaviti.

3. ) P é s e m  o d  s t a r ih  r e z e r v is t o v .  (G. V 
Siaba je  pésma. Neda se popravili.

4. ) T a b o r s k a  p é s r n a . (Bocskaihegy. S. L.) VaS 
mala popévka bude se popraviti dala.

6.) P é s m a  F e r e n c a  s o ld a t a .  (Bányavár. T. A 
S popravkami budemo ju vu novine deli, gda red nanju dojdt

6. ) Iz r u s k o g a  f r o n ta . (Bojno polje. T. M.) Dob 
ra bude za novine.

7. ) C r t ic a . (Kisszabadka. K. M.) Ov taborski őlana 
bude se vu »Medjimurju« Stampati dal.

8. ) P é s m a  Od r u s o v . (N. J.) Slaba pésma, ned 
se popraviti.

9. ) P é s e m  o d  m la d ih  v o jn ik o v . (Mura-Réthí 
H. M.) Dobra je. Izlazila bude.

10. ) P é s m a . (P. A. D. A.) Morli bude se dal 
popraviti.

11. ) (Ifj. R . J . )  Nemremo vu novine deti, ar nij 
pésma, pak i zato, ar je preslaba.

12. ) P é s e m  Od R u s i je .  (Dékánfalva. B. J.) S ne 
kojimi popravkami bude za novine dobra.

íz drugih za novine poslanih pésmah budemo s 
\ drugda spomenuli. •

Svim skupa pozdrav ! (M. J.)

G A B O N A  Á R A K / C IE N A  Z lT K A

M É T E R M Á Z SA  1 M E T E R C E N T  К ~

B ú z a ....Päenica......................... 36 —
Ro e s ...........H t ó ......................... 29 —
А г р а .... JeQmen......................... 28 —
Z a b ..............Z ob ......................... 28 —
Kukorica uj . . . Kuruza suha. . . 27*—
Fehér bab uj . . Grah beli....40 —
Sárga bab . . .  . Grah Suti. . . . . .  40 —
Vegyes bab . . . Grah zmeáen. . . 40*—
Kendermag. . . . Konopljeno seme 50 —
Lenmag................ Len . . ................... 50 —
Tökmag.KoSCice . . . .  Г . 90 —
Bükköny .Grahorka.................... 35*—

Csáktornya, 1916. januar 30. »MURAKÖZ« ________________ k sz á m .

^^^Nitgyeierűen bevált » harctéren küzdőknél ée^^K 
j V  által ében mindenkinél adat legjobb
I  fájdalomcsiHapitó bedörzsölés В
ü  meghűld*, rhenma, köszvény, Influenza, torok-,H  mell- és hátfájáe atb. eseteiben H
H  Dr. Rich tér-féle H

11 Horpj-LinimetL s í  I
f l  Horgony-Pain-Expeller р«ил». I
H  Üvegje К  - ’80, 1 40, Г-. ■
H  Kanhaté gyógyszertárakban vagy kCzvet- A  H■  lenül az „Arany oroszlánhoz" címzett ^ B■  Dr. Richter-féle gyógyszertárban, á l t  ^ BPrága I, Elisabethetr. 6.

Naponkénti szétküldés.

........ ■■■■ tm m m m m m m m m p m m m m *

=  Eüy zongora =
és egy

« 1 3 ajtós Ш п у
B ő v e b b e t я  k ia d ó h iv a ta lb a n .  

м м м в м в м т в м т н н м я

j ^ á z e l a d  á s !
Csáktornyán, a Wlassics Gyula

utca 1. sz. alatt levő ház, mely a 
m. kir. áll. el. iskola mellett van, 
szabad kézből eladó.

Bővebbett özv. Hampamer 
Antalnénál ugyanott.

M jelent i i :
M olnár Ferenc:

Ely Hlikili Iliéi.
5 К 80 f.

K iss  József:

Hite versei.
3 К — f.

iszi-Hlninicli
1 К 20 f.

Kapható:

Fischet Fülöp (StrauszSándor)
könyv- és papirkereskedésében Csáktonyán..
••

Özvegy asszonyt,
30—40 éveset keresek, aki minden házidolgot 
elvégezne és a gyermekeket is szereti. Fize
tés megegyezés szerint. — Jó családból való

14-15 éves leánytj
—  is keresek gyermekek mellé. —-
G Y A R M ; A T IN É ,  A lsódom boru.

Hirschsohn S. cég Perlak
vegyes és rőfőskereskedő

Ztanoncotkeres.
Bővebbet ugyanott 5fl2 2 — 2 I



Meghívás.
Az Alsómuraközi Takarékpénztár Részvénytársaság Perlakon

; . , ;  • f negyvenkettedik évi

r e n d e s  k ö z g y ű l é s é t
1916. évi február hó 13—ik napján délután 4 órakor saját üzlethelyiségében tartja,

melyre a t  részvényesek ezennel meghivatnak.

A közgyűlés tárgyai lesznek:
1 . Elnöki jelentés a lefolyt üzletévről.
2. A felügyelő-bizottság jelentése, ennek alapján az 1916. évi számadások, a vagyonmérleg végmegállapitása és a felügyelő

bizottsággal egyetemben a számadók felmentése, továbbá a mutatkozó tiszta nyereménv felőli rendelkezésre vonatkozó igazgatósági 
indítvány tárgyalása.

3. A társaság hivatalos közlönyének megjelölése,
4. A társaság igazgatósági tagjai közül lemondott alelnök és az alapszabályok 54. §-a értelmében kilépett 3 igazgatósági 

tag helyett uj választás megejtése.
5. Az 1916. évben működő felügyelő-bizottság megválasztása. (66. §.)
Kelt Perlakon, az alsómuraközi takarékpénztár részvénytársaság igazgatóságának 1916. évi január hó 13-án tartott üléséből.

-----------  Az igazgatóság.
Az alapszabályok 44. §-a értelmében felkéretnek a t. ez. részvényesek, hogy szavazó-lapjaik átvétele végett részvényeiket a szelvényekkel együtt a közgyűlés égés* tartamára a pénztárba helyezzék.
A felügyelő-bizottság által megvizsgált évi mérleg a közgyűlés elé terjesztendő jelentéssel együtt a kér. törvény 198. §-a értelmében a közgyűlést 8 nappal meg

előzőleg a társasági helyiségben a hivatalos órák alatt betekinthető.

» и » « _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  te m sóm hőzi laharéhpénztár H M g M i  n ír le lM iis .  j t í  decanter И  Ш_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ш *
К f К f

Jelzálog kötelező számlában . . . 475742 — Részvénytőke számlában . . . .  300U00 —
Váltó » . . .  1390289 — Tartalékalap * . . . .  300000 —
Előleg » . . .  44525 — Külön tartalékalap » . . . .  85000 —
Kintlevő kamat » . . .  19078 09 Rendelkezési alap * . . . .  20000 —
Kintlevő értékpapir-kamat » . . .  800 — Nyugdijalap » . . . .  100000 —
Ingatlan birtok » . . .  25000 —• Tiszti nyugdijalap > . . . .  2640 46
Értékpapír » . . .  104131 — Közhasznú alap » . . . .  6145 34
Osztrák-magyar bank giro > . . .  1136 94 Betét * К 834,566*33
Postatakarékpénztár » . . .  5074 53 Heti betét * > 23,394*— 857960 33
Folyószámla » . . .  435 67 Heti betét tőkés, kamat » . . . .  1109 18
Perköltség > . . .  1033 78 Visszleszámitolt váltó » . . . .  300674 —
Pénztár » . . .  34982 16 Fel nem vett osztalék * . . . .  494 —

Előre felvett kamat » . . . .  17206 69
Igazgatósági fizetés > . . . .  8778 —
Felügyelő-bizottsági fizetés » . . . .  1500 —
Nyeremény-áthozat К 17,59205
Nyeremény * 83,128*22 100720 27

»

2102228 Г Г  2102228" 17 t

Tartozik Az ШмШг\ Takarékpénztár Részvénytársasái nyeréséi- és leszleséí-szímlíja 1915. évi éeezer t r  >i síén. и м

“  к  f к  f
Tiszti- és szolga-illetmény számlának . . . 8400 — Kamat és dij számláról . . . 198769 37
Betétkamat » . . .  660 98 Értékpapir-kamat > , . . 3920 —
Heti betétkamat » . . .  545 58 Kintlevő értékpapir-kamat * . , . 800 —
Vegyes költség » . . .  2640 66 Ingatlan birtok jövedelem » . . .  640 —
Adó » . . . 23296 54
Tőkekamat 10% adó * . . .  4275 71
Tőkésített kamat * . . .  41551 20
Visszleszámitolási kamat » . . .  29352 48
Igazgatósági fizetés » . . .  8778 —
Felügyelő-bizottsági fizetés » . . .  1500 —
Nyeremény * . . .  83128 22

204129 37” ~~ 204129 37

Kelt Perlakon, 1915. évi december 31-én.
_  _  . . v/orivr Ernő s k P o ledn ák  A nna s. k.Dr. Böhm  S id n ey  s. k. V erly  t rn o  s. к. w

társ. elnök pénstámolr.

Jelen nyereség-vesíteség-számlát a tő- és egyéb üzleti könyvekkel összehasonlítottuk és mindenben megegyezőnek találtuk.
Kelt Perlakon, 1916. január hó 13-án.

E p erje sy  G ábor s. k. *' **' S 'P°
felügy biz. tag.

Csáktornya, 1916. január 30._______________________ »MURAKÖZ« 6



MEGHÍVÓ.
A Csáktornyái Gőzmalom és Villamtelep Részvénytársaság

1916. f e b r u á r  2 0 - á n  d i l u t á n  I*/, ó r a k o r  t a r t j a  m e g  s a j á t  h e l y i s é g é b e n

V ili. óvi r e n d e s  k ö z g y ű lé s é t ,
m e ly r e  a  t .  c . r é s z v é n y e s e k  e z e n n e l  m e g h iv a t n a k .

Tárgysorozat:
1. A közgyűlési jegyzőkönyvvezető és 2 részvényes kijelölése a jegyzőkönyv hitelesítésére.
2. A zárszámadás előterjesztése, az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének felolvasása és a felmentvény feletti határozat
3. A tiszta nyereség felosztása iránti határozat.
4. Egy igazgatósági tagnak 3 évre való megválasztása. .
6 Esetleges indítványok tárgyalása. A z  i g a z g a t ó s á g .
20. 8. Minden részvény egy szavazatra jogosít, de saját részvényei után és megbízás alapján is egy részvényes összesen csak 20 szavazatot gyakorolhat. Szemé-;

lyesen meg nem jelent részvényes valamely irásbelileg meghatalmazott részvényes által képviseltetheti magát. Kiskorúak vagy gondnokság alatt állók törvényes képviselői 
azonban anélkül is lehetnek meghatalmazottak, ha nem részvénybirtokosok is. .. . . . . . . . . . . .

21. 6. Szavazati joggal a közgyűlésen csak azon részvényes bír, kinek részvénye a közgyűlés előtt legalább 30 nappal íratott át nevére a társasági részvénykönyvben.
22. §. Csak olyan indítvány tárgyalható a rendes közgyűlésen, mely legkésőbb 14 nappal a közgyűlés határideje előtt írásban jelentetett be az igazgatósághoz.
39. §. A felülvizsgált számadások a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal a részvényesek által a vállalati irodában betekinthetők.

A Csáktornyái Gőzmalom is Villamtelop Részvénytársaság, Csáktornya zárszámadása az 1915. űzlotivröl. 
v a g y o n . Mérleg-számla. t e h e r .

К f  К f

Készpénz á llom án y............................ 4149 86 R észvénytőke.......................................  300000 —
Gyártelep: Értékcsökkenési tartalékalap* . . 10000 —
Ingatlan és gépberendezés . . . 65597 50 Hitelezők........................................  245790 98
M agtárépület......................................  14000-— Nyereség
Szerelvények múlt évi á th o za t............................  477575

múlt évi értékelés К 38000’— ez évi tiszta haszon . . . . 4520005 49975 80
ócska géprészek
ért befolyt К 817*35
leírás 1780*15 2597*50 35402 50 115000 —

V e z e ték h á ló . 114789 33
Á ra m m é rő k ....................................... 9000-—

leírás ..................................................  2000*— 7000 —
Villanyszerelési anyagkészlet . . .  16709 25
Gabona és örleménykészlet . . . 203224 82
Zsákkészlet .......................................  9946 62
Hadikölcsön К 30000-né. . . . 28460 —
Takarékpénztári b e t é t ...............................  36988 58
Adósak:

postatak. és bankköv. áruelőlegek 4022574
kintlevőség áruért és szerelések
u t á n ...........................   2927258 69498 32

605766 78 605766 78~

•Az ez évi dotációval К 25000.-ra emelkedik.

v e s z t e s é g . Eredmény-számla. n y e r e s é g .

к  f  К f
Üzemi és üzleti összköltség . . . 104129 39 Műit évi á t h o z a t .....................................................  4775 75
B iz to s ítá s ...................................... ...... 6300 45 Összkeresmény ez évb en ......................................  163416 88
Adók és i l l e t ...................................... 2429 66
Kétes követelések . 1577 18
Leírások: áramszámlálók számlán 2000*—

szerelvények . . . 178015 3780 15
Nyereség: múlt évi áthozat . . 477575

ez évi tiszta haszon . 45200*05 49975 80

________________________________________________  168192 63 168192 63~
. I I --------------------------

A* igazgatóság nevében: . . „ .

P á t k a i  J a k a b  Csáktornya. 1915. december 31-én. S z e r b  H e n r ik
ügyvenető igazgató. ... x

A felügyelő-bizottság részéről j főkönyvelő.

P á ly a  M ih á ly

Nyomatott Fischet Fülöp (Strauez Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán 

___________________________

Csáktornya, 1916. január 30. __________________________»M U R A K Ö Z._______________________ ,_______________ 5. . szán i g
—  "* ~ f ~ M
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