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p , .  . »  , ,  .  természetesen ész- és tervszerűen keli kifej- lajdonitandó hozamfogyatékosságoBk. Em u
156K6S ie la a a tO K . leni, ha azt akarjuk, hogy megfelelő siker- a háború utáu feltétlenül váltosUtni kell.

A praktikus gondolkozás nélkülözhet- Ь"  T * * * ™ '. л, ,«,< • fi ^ “ ^ ‘ « “ ^ b b é  keU tenni. Nagy
len kelléke az előrelátás a jövöre való elő- Gazdasági életünk három főtényezöjére' «gyeimet kell fordítani a háziiparra, mely 
készülés és mindazoknak az intézkedések- a mez68azdasü8r“ . «  'P«rra és a kereske- hivatva van arra, hogy az év nagyobbik fe
nek megalapozása melyek meteilésének de,em.re> egységes irányelvek mellett, külön- lében munkahiányban szenvedő mezőgaz- 
szükségessége valószínűnek látszik ' bözö módon végrehajtandó kötelességek bá- dasági munkásoknak kereseti alkalmat szol-

ruloak. gáltassou. Még enoél is több figyelmet kell
Kétségtelen, hogy a béke napjaiban vál- g . foclalkoznak most gazdasági kö- fordítani a müiparra, hogy kivttelképee szín-

tömött, a háború előtti és terméssetesen « ™ '  J J 1' ^  désévd Bármt vonalra emelkedjék és ezzel is gy.rspitsa a
mostalu háborús viszonyoktól lényegesen I ™ , n * * ? loU nemzet jóllétét
eltérő viszonyok fognak beállani. | ként intézzék is el ezt a iontos kérdést, nemlet |óllélét'

.. emellett nem szabad megfeledkezni ama óriási feladatok várnak a magyar ke"
Nem tartozik e rövid cikk keretébe, másik, nem kevésbé fontos kérdésről sem, reskedelemre, melynek eddigi szűk keretei- 

hogy mily morális változásokat szül a há hogyan használjuk ki jobban, céltudatosak)- bői ki kell lépnie. A kereskedőnek nemcsak 
ború és rog még szülni. Erre csak annyiban ban az áldott magyar föld termőképességét? az a feladata, hogy keressen. Nem szabad

u a ni, ogy az erkölcsi világ kialaku-1 Szakértők egybehangzó véleménye szerint megelégednie azzal, hogy eleget keres, sőt
•8£iAiem I mér ^kben az а°Уа*| Magyarország földjének termőképességét meg esetleg keres annyit is, hogy vagyont gyűjt- 

g,ar . ’ a. z ® m01rAá,f,au]r h,áuuZi°r0J5 0,Я̂  Ilehelne kétszerezni. Németország földje gyen- hessen. Ha a kereskedő hivatását igy fogja 
ezé ugg sben áll a létfeltételekkel Foglal mjn09ggü a miénknél, mégis okszerű fel, akkor is lehetséges ugyan, hogy mükö-
kozzunk tehát annak fejtegetésével, miféle j megm1Ve!éS által sikerült hozamát annyira désével — persze akaratlanul —  előmoz- 
gazdasági feladatokkal leszünk kénytelenek |f0|<0znj bogy holdanként való hozama fe- dftja az ország jóllétét, de ezzel az Önző 
meg uzdeni a rendes viszonyok beálltával j lülmulja a miénket. Köszönheti ezt Német felfogással nem szolgálja hazáját úgy, amipt

Ne higyük, hogy abban az órában, a- 1 ország annak, bogy siet elfogadni minden az tőle megkivánbató. A kereskedő igazi hi-
тЫуЬео a háború J j 4é j£ flM a | ^ Ó l 9*iib«- JhtwAU UittA^ h o g y ^ « K o r d á i  kitűnő gé- válás* magasabb rendű. Kipuhatolnia éa ki: 
dalunk, gazdasági életünk minden átmenet pékét használnak és műtrágyázással pótol- használnia kell mindazokat a bevételi for- 
nélkül oly sima pályára fog futni, amelyen ják a föld termőképességének gyengéit. Ná- rásokat, amik egyúttal hazájának erőforrá-
a munkngépezet akadályokba nem ütközve lünk a nagy birtokosok nem zárkóznak el saivá válnak. Ezeket az országhatárokon
rohamosan előre fog haladhatni. Sőt, épp a német példa követése elől, bárha sok túl kell megtalálnia. Fájdalom, a kicsiny««- 
ellenkezőleg, számolnunk kell azzal a biz-!mindent kell még tenniök, hogy a német ség átka alól kereskedőink nem tudnak s m - 
tosan beálló körülménnyel, hogy a háború 1 mezőgazdaság okszerűségét utótérjék. Kis- badulni. Irtóznak foglalkozni a sablóntól mi
által megritkftott munkaerőre óriási felada- gazdáink meg csak immel ámmal kullognak térő tervekkel, sajnálnak ezek mérlegelésére 
tok fognak várni, melyeknek megoldása | nagybirtokosaink mögött. Gazdálkodások a időt fordítani, amelyet mindennapi apró-
alól munkabíró embernek nem lesz szabad i modern gazdálkodástól annyira elmarad, cseprő üzletecskéik lebonyolításától keUeae
magát kivonnia. A fokozott tevékenységet | hogy főlrg ennfk az elmaradottságnak tu- elvonniok, nemhogy még talán pénzáldoza-

А л .1 . : Armand juttatott el a nőhöz, újra felébresztette! herceg kedvese lett. Azonkívül Betty megtudta,
K íirtü a U S l. : szerelmét, kedveséért elvetette öreg atyjának sze | hogy ót Gusztáv ceak fogadásból csábította el,

Irta: Eötvös József báró. | retetét s kész volt Dufeit bárhova követni. A z; nem pedig szerelemből s ezért a lány elhagyta.
(Kivonat) : alávaló csábító azonban, mikor megtudta, hogy Gusztáv szenvedését még az is növelte, hogy ba-
v ‘ ; Julia csak tt rniószetes tanya a grófnak s a va- í rá'ja, Arthur, eltékozolván mindenét, ott a réazeg

A világot megvető karthauziak kolostorába ! gyonból 5000O franknál többel nem fog kapni,' társaság közelében agyonlőtte magát 
egy fiatal férfiú vétette fel magát, aki orvos — .elhagyta a sz-rencsónen as-zonvt. Gusztáv pedig,| Ну csapások hajtották őt a kolostor csönd-
barátja kérelmére leírta szenvedéseit és elmondta■ csalódva szereimében. _s a barátságban, mely Аг-'jébe. Lelki békéjét azonban ott sem tudta meg- 
egész életetörténetét, mig a halálos betegség ki mandnoz fűzte, párbajra hívta gyermekkori ba- szerezni, amig első barátjával, Armanddal nem 
nem ragadta kezeiből a tollat. — Az ifjú, Gusz- i rátját, de súlyosan m g-ebesült. Betegségéből or- találkozott. Ez sok csalódás után Algírban egy 
táv gróf, előkelő francia család sarja volt; 8 éves j vos-barátja gyógyította ki, akinek elpanaszolta, francia gyarmatos lányát feleségül vette e akart- 
korában elvesztette édesanyját, s ezótán rideglelkü j Ь°РУ a kolostor csöndjében sem tud megbékélni, hausiak kolostorához közel letelepedve, egyaserfi, 
édesapja kívánságára kollégiumba lépett, hogv a!sőt az öngyilkosság gondolatával foglalkozik. de boldog paraszti életet élt. Gusztávnak as Ar- 
jezsuitáktól a tudományok alapjait elsajátítsa. Már Mikor felépült, új barátjával, a művé-zi ba- manddal való találkozás és a kibékülés sok Örs
ekkor meglátszott viselkedésén komoly kedélye, bérokra törekvő Artúrral beutazta Olaszországot, met okozott, a Betty iránt elkövetett bűne azon- 
sárkózottsága, sőt emberkerülése, úgyszintén val- majd egész Kurópát, dn Júliát esik пнт tudta ban még mindig nyomta lelkét. De végül ővele is 
lásoe érzése, amely később csak fokozódott benne feladni. Két év múltán Par ish n telepedett le s kibékülhetett; a kolostor orvosa, Justus, aki Guss- 
és végül a kolostorba vezette. Tauulótársai közül j itt egyszer egy doroézoló társaságban fogadást távot betegségében kezelni szokta, elvezette Betty- 
egy hasonló érzésű fiat, Armandot, kedvelt meg, í kötött, hogy a szép és szegéoy Beity t elcsábítja, nek halálos ágyához. A bánat súlya alatt megtört 
akivel a kollégium végzése után a párisi egyete A leány csakugyan megszerette az egyszerű egye- lány megbocsátott Gusztávnak, sőt annyi gyöngéd 
men is együtt volt. Gusztáv egyik nénjénél mégis- temi hallgatón <k vélt grófot, mire Gusztávban szerelmet tanúsított iránta, hogy még 6, a hal- 
merkedett egy szép fiatal özveggyel, Júliával és felébredt a ielkiismeret, megbánta oktalan foga- dokió, vigasztalta a bűntudatában önmagát vádoló 
ifjú lelkének egész hevével megszerette őt; de dását, de B ttv szereim»1 anrn ira meghatotta, hogv férfit. Gusztáv azon reményben, bogy nemeokára 
Júlia nem viszonozta érzelmeit, mert Dufeit, csa- akarva sem tudta őt elhagyni. Később Betty meg- ő is követi a halálba Bettyjét, megvígasztalódott. 
ládjuk komornyikénak unokáját, a parvenü grófot tudta ugyan, hogy kndv» sh gróf. d • nem tnragu Búcsúszavát a fiatalokhoz intézte, figyelmeztetvén, 
szerette. dntt rá titkolódzáséit. E-v чтнр км l*Mt-lvba hogy a kétkedés ne lankassra őket, bánatukat

Gusztáv látását azonban egészen elhomályo- rejtőztek el a világ elő s csak. /  p  ч"|«пи é* megszünteti majd kedveseik ölelése és mindenki 
aftotta a nagy szerelem, csak akkor ébredt fel tek Idővel azonbm Gu^i.W r í r 1 a a egvs?»>rü boldog lehet még egyszer, »csak az önzőknek 
gyanúja, amikor maga vette észre, hogy Julia tf- polgárlányra; irttvelePeneég •. n iv kis r étéi, hogv nincs vigasztalásuk e földön.« Mellbetegsége korán 
tokban találkozik szerelmesével. Mindamellett to- j kedvesek  szivét visszahódlth ssa, telj sen elhi- sfrbavitte. Első kedvese, Julia, pedigeKünt a világ 
vább is eljárt Júliához e az asszony Gosztáv lelki J degítette tőin Fzé» ! egyez» tt hogy a fogadás szeme elől és hátralevő éveit Angliában éMe le, 
nemességének láttára csakugyan szakítani akart j eldöntésére rendezett lakomán B-ttv is ré^ztve- ahol я skóciai Perth grófság egyik falud teaető- 
kedveeével, sőt beteg atyjának kívánságára megi jgyen. Dh itt Gusztávot '* óriási c-apás érte: ta- jében domborodik airja.
gérte, hogy Gusztáv felesége lesz, de utóbb Dnfei llálkozott Júliával, aki — nvunn Duíei elhagyta, __________
nek egy levele, melyet Gusztáv legjobb barátjaj— gyermeke jóllétéért a hűn uijára tért éa Amalfi.



tokra is szánnák magukat. A mi kereske- oek, mert csak 10 perceutea leas a keverés. 7 és dec. 6 napjaira eső szerdán rendes 
dőmk így értelmezik az óvatosságot, ame- Ez a kukoricás kenyér tehát inkább búza- szarvasmarha-vásár, 
lyet —  igaz —  sohasem szabad szem elöl kenyér lesz, nem mint tavaly, kukoricake- _  д  karthauzi aliadiaa. A helybeli 
téveszteni. Ez a siükkörű, szűkkeblű íelfo- nyár, amikor a kenyérlisstnek 60— 70 »zá- ánandó m0li vállalata ismét kedveskedik t 
gás kihívja az összehasonlítást a külföldi, saléka kukoricalisztből állott közönségnek. Jövő szerdán délután ünnepi
különösen a német kereskedő munkálkodá- _  Д* alsóleatfvai vonatok beszüntetése. előadást rendez, mely alkalommal br. Eöt- 
aával. Múlt számunkban, lapunk zártakor, röviden vös József híres író regényét, a karlhausll

Ne higyük, hogy a német kereskedők megemlítettük, hogy a Csáktornyára reggel hozza szinre. Kevesen lehetnek, akik Eötvöi 
könnyelmű játékos módjára mennek bele érkező és a Csáktornyáról délben induló Józsefnek ezt a remek irodalmi alkotásál 
minden kínálkozó vállalkozásba. Nagyon a- lendvai vonatokat beszüntették. Az intézke- ne ösmernék. így tehát keltős élvezetei 
laposnak kell lennie a kilátásnak, hogy a dés érthető felháborodást keltett minden nyújt majd nekik az előadás, mely vonzó
vállalkozás jövedelmező lesz, ha a német irányban, mert nemcsak a Nagykanizsa fe- filmen mutatja be a karlhausi cselekvényét
kereskedő azzal foglalkozni kezd. De azután 101 érkezőkre nagyon kellemetlen ezeknek Azt hisszük, az előadást értékesebbé tesszük, 
nem sajnál tö|je sem időt, sem pénzt. Már a vonatoknak a beszüntetése, akiknek igy ha a közönségre való tekintetből és figye- 
előzetes munkálatok, a tájékozás arra nézve, csatlakozásuk nincs, de kellemetlen a csák- lemből a karthausi rövid meséjét leközöl- 
hogy biztos-e a vállalkozás jövedelmezősége, tornyaiaknak is, akiknek ha Lendván dolguk jük. Csakis ez késztetett minket arra, hogy 
rendkívüli áldozatokat követeinek. Vagyono- volt, azt nappal lebonyolíthatták és viszont, a tárcában egy ismert regény kivonatát 
kát fektetnek a németek oly vállalkozásokba, Legjobban sújtja azonban az intézkedés az hozzuk.
mclyekoek —  kevés kivétellel — busás ka- iskolás gyermekeket, akik a szomszédos RAtfirfilr ftzfivAtkAzáae A viiáohó
matait csak évek múlva é M * k  Ezzel községekből s leginkább A.sólendváról ép b ő r ű é i kÄ r a  
azouban nemcsak • m i«  sza- ezeket a vonatokat használhatták az ide és uyújl a,kalmat, de veszedelmes kinövéseket
porltiák, hanem a kozjóllét emeléséhez hat- visszautazásra hogy a Csáktornyái iskolákat j8 produk6|. A nyomor és élelmezési nehéz-
hatősan és öntudatosan hozzájárulva, hazá- látogathassák. Ezeknek tehát vagy ki kell 8égek gyakrao a felnőtteket terelik rossz
jóknak is becses szolgálatot tesznek. maradmok az iskolákból, vagy Csáktornyára ütra> a 82Ü|6k é8 hozzátartozók felügyelet

Mezőgazdának, iparosnak, kereskedő* kell őket adniok a szülőknek, hogy tanul- hiánya pedig a kiskorúakra van sokszor ká- 
nek, a Haza minden dolgos fia- leányjának mányaikat tovább folytathassák. Úgy hall- rúg hatással. Ennek egyik szimptomája a 
át kell hatva lennie hivatása fontosságától, juk, hogy deputác:ó készül a kereskedelem- falusi gubancok neveletlensége, bárdolatlan- 
vállvetve kell munkálkodtok, hogy betöm- ügyi miniszterhez, hogy a régi menetrendet sága és tiszteségtelensége, amit nemcsak 
jék a réseket, gyógyítsák a sebeket, miket ismét állítsák vissza. este, de fénye8 Dappa| is nem egygzer gzü.
a háború közgazdaságunkon ejtett. ^ —  Adomány. A Kér. Nőegyletnek Grész morúan tapasztalunk; másik pedig az a szö-

' f  и  ьл ль л - ^ rnö 10 К-t adományozott, mely adományért vétkezés, melynek kapcsán három derék 
.Ä*  ?  e e f  a a nőegyesület elnöksége köszönetét mond. mákvirág rendszeresen fosztogatta a csák-

v e g je i  éa rv  ja v  ra  Ennek kapcsán megemlítjük, hogy múltkori tornyai közönséget betöréseivel. Megla An-
H a d a egéijező  H ivatal tőpén z- hírünk az adományokról részben téves volt, tál, Szklepics Péter és Cigiár István inasok 

túra, K épviaelőbáz. mert g jmon Istvánná és Bordács Teréz ur- valóságos bandát alakítottak, hogy pénzre
T  hölgyek nem a Nőegyletnek adományoztak tegyenek szert s azt könnyelmű módon el-

K Ü L O N P E L K K .  20 K t, hanem a katonák karácsonyfájára, költhessék. Megla Antal Maider Bernát csák-
-------  amit ezennel helyreigazítunk. tornyai mészáros tanonca volt a banda feje,

Ü r e s  я  k i s  l a k á s . . .  _  Д 13 évegek sorozása. A honvé- aki ennek alapján bejáratos volt Maiderék
Ore. a kis lakás, Kályhában, ba iobb»a delmi miaiszler rendeletet bocsátott ki az *8,Y ;,f dÄ,j a ' " ' t i 1
Nincsen benn« Élet Esti tűsnek Ш уе, 1899. évben született, néplölkelésre kötele- Pé” zét- ^ entl két pajtásával tehát megálla-
Oly аяотогй minden, Ninca ki megcsodálja, zettek szemléjére és behívására vonatkozó P°dott, hogy azalatt, mig gazdája családjá
é b a  nem látlak Téged. Ninca ki ei-einézze. |ag összeírt néplölkelésre kötelezettek va* & moz^an van, kirabolják Maider Bér-
Nine, nevetés, vigug, Jói esne я séta, J«naár 29 tői február 10 ig terjedő időben “ á,0|- Beha‘ ol'ak tehát az üres lakásba s
Sem biztató nóta, Derűa kint az égbolt. kötelesek szemlére jelentkezni, ahol alkal- gyertya mellett felfeszítették a szekrényt 8
Eársdt lett a világ Mig Te vi.ssn nem jűss,  mazásukhoz képest osztályozni fogják őket. belőle a kazettát a pénzzel s össze*
Kerültem nsttn. Nem esni ki a asép Beid. Ugyanekkor jelentkezni tartoznak azok az 8Zedték 8Z ékszereket is, amelyek ugyan-
Teritve a s asstai, Őre. .  kis lakás  1865 és 1898 közt születtek is, akiknek csak 8 «e d é n y b e n  voltak. A betörésre kö-
Nincs kössőnet benne, Nincsen benne Élet, már előzőleg összeírásra jelentkezniük és a ve*kezö nap Maider rájött, azonnal jelentést
Ha Te itt lehetnél, oly аяотогй minden. — szemléken megjelenniük kellett volna de a reQdőroégnek és csendőrségnek akik
Minden máakép lenne! -  úgy váriak már Téged. ebbeli kötelezettségöknek nem tettek eleget Raider személyzetét azonnal letartóztatták 

Beiovar, 1917. január bó. А ь л  ^  a  • • * . . .  és vallatni kezdték. A vallatásnak azonban
Kelemen Ferenc. Г  J 8' r Ä  ST ? '  8emi ered™*nye „ em volt. Mindenki taga--------  e  reren c. ^  kerülő 1 8 - 2 4  éves uepfólkelésre ko dolt. Ekkor a/ onban elárulták a 8Zom8zéd

-  Adományok. Morandini Bálint 50; ‘ ‘ ,V°'  Nádasdl Nándor borbély Ella és Anna nevű
Boleratzky Gyuláné és Grész Ernő 10— 10; O™inoa4onssi л * ал *i 8*егш.* 8 lányai, hogy ők este, amikor véletlenül virst- 
Meslerich Aladár pedig 1660 K t adomá- if*« « vadászcsapaloknál nincs |iért vollak át Maiderékboz s a kivilágított
nyoztak újabban a Vörös Kereszt Egylet »рЬ8п».,»4квпГ r f . Z.- n 8Z*m szobában kerestek valakit, aki nekik virstlit
ce&ktornyai fiókjának, melyért köszönetét я, .11.ял0 j .  f 1 en6edélyre sincs adjon a 8zekrény mellett a sarokban egy
nyilvánítja az elnökség. ™  t S „ í  . .  .  í  ,e8Vvernemeknél meg fehérkötényes guggoló alakot láttak, amitől

—  A feldarabolt kétkoroniook bevál- rülhet ki az oda beTórMoí^népfölkelőkbő*. banyathom,ok ha‘
tioa . Az osztrák-magyar bank figyelmezteti Fölvételért ez érdemben a megállapított pa- 8 d “ k- E* 'a k° ru1 „V.t
a nagyközönséget, hogy a kétkoronás bank- rancsnokságokhoz kell fordulni. M* ® . csendőrségel s azonnal «lövették
jegyeknek lél- és negyed darabjait 1917. ja- П м .4. . .  , , . _ .. , Megla Antalt, aki mesterségénél fogva fehér
ouár 31 ig bezárólag levonás nélkül beváltja r ,ák i7m v? n í,"  Л  .Са?7* °/ПУ*П' k° !énnyel íár Me8|a Anlal ho8sz8s vallalás
Ellenben 1917. február l-lől kezdve minden аа8Ук028ёКЬеп az 1917. évi or- után végre vallott; megnevezte társait is s
egyes fél vagy egynegyed ilynemű bankjegy i g vásárok a következő napokon tartat- így megállapítást nyert, hogy összesen 18100 
után, a melyet pénztárainál e naplói kezdve "Д ?, ^ a,áz8naP' vásár február hó 3 án К t loptak, ezt a pénzt s az ékszereket gaz
felmutatnak, a beváltásnál darabonkint б р - Л ^ р -! Vá8áf Д * 1'-18 hó J  An dá'knál: Pelrics Ágost pék padlásán s Vi-
flllér előállítási költséget a bankjegy értéké- / „ к  ix ДГ éS Pa naP' v*s4r Junius 30-án dovics János szobafestő szobájában a padló 
bői le fog vonui (szombat), Porcinkulai vásár augusztus hó alatt ásták el, a kazettát pedig a vágóhíd

I#АпиЛв. г X» J Toá!? (Péntek)’ Kálmánnapi vásár október hó melletti patakba dobták. Az ékszereket s a
. . . .  a f í 0” ®*..ke,?y, }?т*  naP,ren^re J3*án (szombat), Katalmnapi vásár novem- pénzt 133 К htján megtalálták. Az összeget 

л Г » ! 9!  való keverése a bu bér l.ó 26 án (hétlő). Ezenkívül minden akkor éjjel Varasdon ellumpolták. Megláék 
L  в 41°»к 14 k®veré8 már ®b.ben 8 bónap- szerdán hetivásár sertésíelhajlással, továbbá: azonban már előző vasárnap is megdézs
h!n n.mbe|ép ^  4 J keverf 8' ará" y azon' j #n- 3- íebr 7’ mávc 7, ápr 4, május 2, málták Maidért 380 К erejéig, amit Maider 
ban nem lesz túlságos rovására a buzal.szl-;jun. 6, jul. 4, aug. 8, szept. 5, okt. 3, nov. Csak most tudott meg, mert • bankókat a
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kásásában lévő pénzcsomókból húzogatták ki, 
amit Maider olvasatlanúl nem vehetett áss- 
re. De kitűnt a vallatásból, hogy ugyancsak 
ők voltak azok, akik a kis trafikból uj év 
éjjelén nagymennyiségű cigaretta dobozt, 
öngyújtót, kést, ceruzát loptak s Szilveszter 
estéjén Zdelár Miklós nyug. telekkönyvve
zető lakásába törtek be, ahonnan egy női 
órát gyöngy nyaklánccal loptak el, mely 
utóbbit elégették. Érdekes, hogy egymást 
sem kímélték meg a híres firmák; mert az 
utóbbi óra osztozkodás folytán Cigiárnak 
jutott, de Megla tőle ellopta. A tények meg 
állapítása után Cigiár Istvánt, mert nem 
Csáktornyái illetőségű, a nagykanizsai fiatal
korúak bíróságához szállították be, a töb
biek szabadon vannak, szülői telügyelet 
alatt. Az eljárás folyamatban van ellenük.

—  Holdfogyatkozás. Hétfőn reggel hold- 
fogyatkozás látványosságában volt részük a 
koránkelőknek. A derült, tiszta időben sza
bad szemmel is kitünően lehetett látni, hogy 
a teljesen megtelt Hold mint kezdett perc- 
ről-percre fogyni. A holdfogyatkozást azon
ban nem lehetett teljességében meglátni, 
mert a teljes fogyatkozás 8 óra 45 perckor 
volt, amikorra azonban a Hold már nálunk 
lenyugodott.

—  Háborús segély. A közoktatásügyi 
miniszter leirata szerint az államsegélyes 
községi és felekezeti tanítók részére 600, 
óvónők részére 450 К háborús segélyt utalt 
ki, mely segélyt havi részletekben vehetik 
fel a tanítók és óvónők.

—  Az uj ötven és egykoronás bank
jegyek. Megjelentek a forgalomban az uj 
ötven és egykoronás bankjegyek. Az egy- 
koronás bankjegy vörös alapszínű, az öt- 
vepkoronás pedig hasonlóan az uj tizkoro- 
násokhoz szelvénnyel van ellátva, lila, 
kék, zöld színben játszó alapnyomással. Az 
uj egykoronások bizonyára nagyban segíte
nek az aprópénz eddigi nehézkes forgalmán. 
Az uj koronások dacára továbbra is forga 
lomban maradnak a ketté tépett kétkoro- 
nások. A Magyar-osztrák bank semmi intéz
kedést nem tett ezek bevonására, sőt ellen
kezőleg kijelentette, hogy azoknak forgalom
ban maradását tűri a háború végéig. Tehát 
feleslegesen alkalmatlankodik az, aki ezt a 
forgalomba hozott pénzt nem fogadja el s 
ezzel a forgalmat megakasztja.

—  Állandó mozi. A Rákóczi-utcai moz
gó színházban ma kivételesen szép műsor 
van. Előadásra kerül »Ártatlan vagyok« 
dráma 3 felvonásban, melyet dr. Janovics 
Jenő rendezett, akinek magyar vonatkozású 
filmjei mindeddig mindenkor nagy tetszést 
arattak. A főszereplő benne Beregi Oszkár, 
a Nemzeti Színház kitűnő tagja. A darab 
után szenzációs kiegészítő műsort igér a 
falragasz.

—  Hadifoglyok. Az elhelyezett hadifog
lyok tárgyában min. rendelet jelent meg. 
Eszerint a hadifoglyok kicserélése vagy a 
táborba való visszautalása csakis alaposan 
megindult kivételes esetekben, ha kell, csakis 
orvosi bizonyítvány alapján történhetik meg. 
Az élelmezésre nézve pedig elrendeli ^ ren
delet, hogy a foglyok nehéz munka eseté
ben legfeljebb 500 g, könnyebb foglalkozta
tás mellett 400, illetőleg 240 g kenyeret 
kapjanak. Az emiatt esetleg rennitenskedő 
foglyok feljelentendők. Ez az intézkedés az 
általános liszthiány tekintetéből történt. A 
rendelet továbbá figyelmezteti a gazdákat,

hogy a foglyokat csakis alapos okokból je
lentsék fel a ceendörségnek megbüntetés 
végett.,

—  Siker Meestiea. Végre a Csáktor
nyái járás is cukrot kapott Ebből az alis
pán magának Csáktornyának 2829 kg.-ot 
juttatott. A cukrot a hatóság akiállított cu
korjegyek alapján nyomban ki is oszttatta 
a kereskedők utján. Ennek kapcsán a vá
rosi elöljáróság kéri a közönséget, hogy a 
kiállított cukorjegyeket őrizzék meg, mert 
ezeket havonként az elöljáróság utján a fő 
szolgabirónál érvényesíteniük kell. Legcél
szerűbb, ha a telek a cukorjegyeket a ke
reskedőknél hagyák, akik azokat megőrzik 
és eljárnak az érvényesítés ügyében. A csa
ládtagok számának változása eeetröl-esetre 
a városi elöljáróságnak bejelentendő.

—  A  nikkel huszfllléresek. A közönség 
nagy része, amely eddig nem igen akart 
megválni a nikkelből készült huszfilléresek- 
töl, az utóbbi napokban, de különösen az 
év utolsó napján minden áron szabadulni 
igyekezett tőle. Rengeteg mennyiségű ilyen 
pénz szándékozott gazdát cserélni, de nem 
valami nagy sikerrel, mert hiszen mindenki 
tudta, hogy ez a pénznem a jövő év első 
napjától kezdve a magánforgalomban nem 
használható. És amíg az 1916-ik esztendő
ben mindenki köteles volt elfogadni, addig 
az 1917-ik évben már nyugodtan visszauta
sítható. Az persze, hogy a huszfüléres a ma 
gánforgalomban értékét veszti, nem sokat 
jelent, mert hiszen az osztrák magyar bank 
s az állami hivatalos fizetőhelyek 1917. áp 
rilis végéig beváltják, adva értük vasból ké
szült huszfilléreseket., ®z a pénz tehát áp
rilis végéig épen annyit ér, mint az elmúlt 
években ért és veszteség csakis azokat éri, 
akik májusig nem váltják be.

—  a  rekvirálás meghosszabbítása. A
Közélelmezési Hivatal által elrendelt rekvi
rálás határideje január 15 én lejár. Az ed 
dig nyilvánosságra került adatokból megál
lapítható, hogy a Közélelmezési Hivatal a 
törvényhatóságok területéről mintegy 6 mil
lió métermázna gabonának beszolgáltatását 
rendelte eát De természetesen sok helyen 
technikai Mkokból nem lehetett sikerrel fo
ganatosítani a rekvirálást s erre való tekin
tettel valószínűleg meghosszabbítják a január 
15 ikén lejárandó határidőt.

—  Királyi üdvözlet a magyarságnak.
A felséges királyi par tudvalevőleg sajátkezű 
üdvözlőíratlal kedveskedik a magyarságnak 
a koronázás alkalmából. A honv. mmi*zte 
rium Hadsegélyezö Hivatnia levelezőlapokon 
hozta forgalomba и k'rályi pár írásának fa
csimiléjét E levelezőlapok, a koronázás nap 
jának dátumával bélyegeztetnek Vidékre 
készségesen eljuttatja a h vatai a levelező 
lap egy-egy példányát mindéi.kinek, aki az 
elesett katonák özvegyei é- árvái alapia |a 
vára legalább egy koronát kü'd be a hva- 
tál főpénztárának (kénvnelőház az utalvány- 
szelvényen K. Ü királyi üdvözlet) lelkészei 
és pontos czin.mel. Budapesten * hivatal 
városszerte árusítja a le v e le z ő la p o k a t

—  Van már rézgaltc. l »-к ь
nyert értesülésünk szer m : fö .i i) » í
minisztériumnak a folvó év. -7 r 
zés céljaira máris háromszáz v . (HO 000 
métermázsa) rézgál c á" reiH U»zé>én Ez 
a rézgábc már készen van r-'szmt itt tvmn 
az országban, részint pedir n ég a külföl
dön. Ennek я háromszáz varion rézgálic

nak a kiosztása már januárban meg fog 
kezdődni. Ezenfelül a további rézgálicmeny- 
nyiaégek beszerzése is folyamatban vsq. A  
földmivelésügyi miniszter a rézgálicot a fo
lyó évben is a törvényhatóságok utján fogja 
kiosztani. A szőlősgazdáknak tehát rézgáli- 
cért nem a minisztériumhoz, hanem a tör
vényhatóságokhoz kell fordulniok. A minisz
térium által kiosztandó rézgálic ára még 
nincs megállapítva, de az a jelenlegi viszo
nyok közt bizonyára olyan mérsékelt lesz, 
hogy kétségkívül lényeges befolyással lesz 
azoknak a hihetetlenül magas áraknak a 
csökkentésére, amely árakon a kereskedelmi 
forgalomban levő rézgálicot az utóbbi idő
ben árusították és tartózkodókká fogja tenni 
a szőlősgazdákat az ilyen tuldrága rézgálic 
vásárlása tekintetében.

—  Hadikölcaön jegyzés Csáktsrnyán.
Csáktornya közönsége ismét tisztességesen 
vette ki részét a Hadikölceön jegyzéséből. 
A lezárás alkalmával megállapított 1478900 
К összeg fényes bizonysága a kis város ha
zafias érzületének, melyből kifolyólag újabb 
másfél milliós önkéntes áldozatot hozott a 
Haza oltárára. Megemlítjük, hogy ezek a 
jegyzések csak a Csáktornyái három taka
rékpénztárnál történlek. Bizonyára történtek 
másutt is nagyobb jegyzések innen. Fenti 
összeghez a Csáktornyái Takarékpénztárnál 
618650 (bplőle saját jegyzés 150000 К), a 
Muraközi Takarékpénztárnál 556100(150000) 
в a C^áklornyavidéki Takarékpénztárnál 
304150 (155000) koronát jegyeztek. Mind 
az öt hadikölcsönre a jegyzések összege 
5177550 K-га, tehál egy félmilliárdnál na
gyobb összegre rúg a 4000 lakossal bíró 
kicsiny Csáktornyán.

Sxeretetadom A nyókát k ér  я Hmd- 
s e g é i je x ő  H ivatal I

Á tvételt különítm énye, IV . VAenl- 
utca 38 ах.

e e a e e e e e e e e a e e e e a a

Hirdetmény!
„A  Perlaki Takarékpénztár r. 

t. Perlakon“ közhírré teszi, hogy 
a nála elhelyezett betétek után 
1917. január 1-töl kezdődőleg 
4°|0 kamatot fizet.

Perlak, 1917. január hó.
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Az igazgatóság.

M i a #  « Г ““
V V ‘repedésben jártas, beszél ma
gyarul. horvátul és németül.

Cim a kiadóhivatalban. «u i-i
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NaSi neprijatelji neéeju mir.
Neprijatelji su növi plan napravili vu Rimu proti nam. - Kralj nas к 
svojoj vojski. - Brailu smo zavzeli. - Bulgari su pol mesecov dugó vu 
decembru 6000 rumunjov polovili. - Rumunj je  dve tretine svojih voj- 
nikov izgubil. - Yelika ruska navala pri Focanimu. - Grcka bude nam 

pomagala. - Nekaj se vaznoga kuha na taljanskim írontu.

JM  stojfwo na bojnoi polju?
(M . J.) Neprijatelji nádi i Dadih savez 

nikov su ponudbu za mir odhitili. Niti nésu 
pitali, s kakvom pogodbom bi se mi S njimi 
pomirili, nego su dokonC&li, da budu svom 
silóm proti nam i proti naSim saveznikom, 
osobito proti nemcu vojuvali, dók nas sve 
skupa nepreobladaju. Zbog toga su se mi- 
nistri naSib neprijateljah vu Rimu izisli, da 
si plan napraviju, s kojim bi nas vuniStiti 
mogli.

Как znamo, nádi neprijatelji su sí vu 
svojih skupnih spraviSCah vre vnogiput takve 
plane napravili, ali ovi plani nikaj nésu 
njim na ha9en slu2ili, ar su po njihovim 
planu svgdar biti bili. Budu i vezda opet 
biti, ar к taboru nisu dosta plani, nego treba 
к tomu hrabrih vojnikov, spametnih vodjah, 
dosta municije i dobrih Stukov.

Njegovo VeliCanstvo naS kralj i Vilmos 
nem^ki c sar svaki к svojoj vojski su jednu 
zipovéd poslali, vu kojoj p'Seju, da su na- 
kamli s neprijateljemi naSimi pomiriti se i 
zbog toga razgovori poCeti s njimi od mira. 
Ah neprijatelji niti nisu znati2eljni bili, s 
kakvom pogodbom bi mir med vojujuCemi 
narodi poslati mogel pák su naSu ponudbu 
odhotdi.

»Vu dovezdaSjem экого trideset mese
cov tnjuéem taboru je vadé oru2je dost 
svetlo govorilo; —  véli pismo Njegovoga 
VeliCanstva. I nadalje naj bude réC vadé 
hrabrosti i vite2tva! Jód nije dosta od ab 
dova Jód v:Se aldova moramo doprinesti. 
Nádi neprijatelji su gréSniki tomu. B>g mi 
je vu tem svedok. Cetiri kraljevstvo ste po- 
gazili skupa s vojskami nadih hrabrih eavez- 
nikov, iake tvrdjave ste zavzeli i velike fa
laté ste odseli od zemlje naflih neprijatel- 
jev. Suprot tomu neprijatelji ipák s ufan- 
jem vkanjuvljelu svoje narode i vojske, da 
bude se sudbina njihova jód preobrnula. No 
dakle vi morate s njimi tvrdi raCun napra- 
v ili!

Pun s gizdavom znufanostjom vu moju 
vojsku stanem na Ce!o vaSih redov. —  S 
Bogom idemo naprej!«

Ni rumunjskom bojnom polju su nádi 
neprijatelji, ruske i rumunjske Cete Rumun-

sku jako branile, ali zabadava. Céla Dob- 
rud2a je naöa i vide как polovica drugib 
rumunjskih zemljab Zadoje dneve proSlog 
l'jedna smo zavzeli Brailu, koj je jeden naj- 
vekdi varad Rumunjske. Céli tijeden su nádi 
i savezniőki Seregi ovdi vojuvali. Te2ko je 
bilo naprej njim iti, ar je pred varadom 
jedua velika duma le2ala. Vu nőéi su nádi 
i nemdki Seregi célú dumu posekli, gda su 
d njom gotovi bili, onda- su dturmirali, pák 
prevzeli varada. NaSi Seregi su poCeli i va
rasa Galaca bombardovati. Vu Braili je vnogo 
2itka bilo dovo2eno. То se joS nezna, jeli 
su si rumunji Éitka odpeljati mogli, ili ga 
poÉgati. MoguCe, da je céli 2itek vu naSih 
rukah opal.

Neprijatelji su se na severnu stran Se 
retha potoka polegnuli. NaSe, nemSke, bul- 
garskje i turöinske Cete su vre do vode Se- 
retha dospele.

Pred Maéinom, kője mestojpred Brai- 
lom Ie2i, su takaj krvave bitk^bile. Ovdi 
smo 1500 rusov polovili, i vise 1000 mrt- 
vih rusov su naSi vojniki na lom bojnom 
polju nadli.

NaSe napreduvanje vu Rumunjskoj bude 
zasigurno za sobom vleklo, da bude rus 
svoje Serege iz Bukovine i Galicije uazad 
potegnuti moral, ako neCe, da bude obkoljeni.

Bulgari, koji nam s osobitom svojom 
viteÉtvom poma2eju, su vezda na znanje 
dali, da su od 14 ga decembra do novoga 
Ijeta 37 oficirov i 6000 rumunjskih vojni
kov polovili, 35 maSinaetih puSkah i drugo 
vnogo oru2je odzeli od neprijatelja.

Rumunji budu na skorom célú svoju 
vojsku izgubili. Vise vojnikov nemaju, как 
jednu tretinu od vojske svoje. Vezda je os- 
tale vojnike ruska vojska pod svoje zapo- 
vednictvo vzela. S kakvom larmom su vu 
Erdély vdrli i как su kriCali, da do Budim- 
peSte nebudu postali, a vezda, koji su joS 
2ivi i zdravi, be2iju, как moreju prama Ru- 
siji iz svojega orsaga, kojega su vre skorom 
céloga izgubili.

Rusi su 8 ga januara, da zapostaviju 
napreduvanje naSih i savezniókih Seregov, 
su navalu poCeli na naSu i nemSku vojsku 
med FoCanim i med Fundenim vu 25 ki-

llometrov Sirini. Rusi su velikoga zgubiCka 
] imeli pri toj navali, ali nikaj nesu dostig- 
jnuti mogli, ar su naSi i nemSki Seregi na- 
ízad porinuli.

Pri Mitaui su takaj bitke bile 7-ga ja- 
jnuara, gde su Seregi bavarskoga hercega 
I Leopolde 1300 rusov polovili.

Vu GrCkoj se nekaj kuha za tábor. Как 
ínam je poznato, grki su neutralni, tojest 
! niti s jednim, niti s drugim vojujuCim na- 
jrodom nedrÉiju. Nego kajti je englez, fran- 
jcuz, pák tálján Cez morje vu GrCku svoje 
I Serege odpeljai i pritrucati je hotel grke, da 
js njimi vojujn proti nam, proti nemcu i 
I proti bulgarom. Grk proti tomu bil, zbog 
ítoga su se ovi posvadili s njim, pák mu 
kajkakve neprilike napravili. Vezda GrCka 
na svoje noge hoée stati pák se proti na- 
Simi neprijatelji se s oru2jem braniti. Malo 
treba к tomu, da bude grcka vojska proti 

i naSimi neprijatelji vojuvala.

! Na taljanskim frontu je do vezda mir 
bil. Ali mislimo, da ov mir nebude dugó 
trajal, ar nemre biti, da bi on svoju Cohu 

jmirno odnesti möge!, predi как bi bit bil. 
Izdajica tálján je vréden, da predi, как bi 
mir sklopili, ga malo poCeSemo i nav- 
Cimo. как je treba svoju poStenu réC dr2ati. 
To si je tálján dobro zaslu2il s svojim fo- 
liSnim ponaSanjem.

Januara 9 ga su doSli glasi iz rumunj- 
skog fronts, da je vojska generala Macken- 
sena 8 ga januara pred poldan prevzela ru- 
muujskoga festunga FoCani zvanoga, gde je 
vu nemSkih rukah palo ober 6000 zarob- 
Ijenikov, 3 Stukov i 10 maSinaetih puSkah. 
Ov isti den je vojska naSega nadhercega 
Jo2efa pri Putna zvanom klanjcu гиэе nad- 
vladala. Januara 9 ga doSli su glasi, da veC 
néma rumunjske vojske. Koji regimenti su 
joS ostali, one su med ruske Cete rezdelili. 
Tri mesecov, da smo navalu proti izdajici 
poéeli. Ako bu tak iálo, netrebamo joS jed- 
noga meseca, pák nebude Rumunjske. Ru- 
munjski kralj bude Cetrti, koj je svojega 
orsaga izgubil. Srbski, Crnogorski, belgianski 
i rumunjski kralji su ovi.
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Boáji sud.
Ja sam negda kakti dijak stanoval u 

Pedti u Sándor útcza br. 7, za múzeumom. 
U istoj kudi |e stanoval i nieki izsluAeni 
eoldat, rodjeoi magjar, koj je onde bad za 
moje vrieme, nekoliko preko eedemdeeet go- 
dinah star, umro. Videl sem ga prije Aivoga 
a i sada mrtvoga. Njegovi mustadi, kakvih 
oije bilo vide u Pesti, stali eu van na sva- 
koj slrani jednostavne drvene rake, a to je 
tak aranAiral nieki atari dedko, koj je sa 
tim starim eoldatom zajedno stanoval, a 
eada sa vise njih izslaAenih i umirovljenih 
u jednom kutu dvoriSta stal i poslaSal sve- 
denika, koj je imái sprovoda voditi, kako 
opisuje Aivahnirai riedi pokojnoga njegov 
burni soldaöki Aivot i mirno u Boga se uz- 
dajude umiranje.

íz oblokov u dvoriSta te dvokatne kude, 
gledali su stanovnici iste kude táj dudno- 
vati sprovod, zatim sa detvorica starih iz- 
sluAenih soldatov dignuli rakó na avoja joS 
dvrsta pleda. Oni su ga odnesli na kerepeSko 
groblje i onda ga je sve zaboravilo. Samo 
ja nel

Burno soldaöko Aivl jenje! Kugle laljan- 
ske i francazke äa desto okolo njega fudkale 
tak, da je na tu muziku ved bil posve na- 
uden, pri Migenti, Solferino i drugod; a 
kad je opet mir nastal, povrnul se je i on 
iz Italie, ali sa velikom kolajnom za hrab- 
rost na prsiuh Kakti sin jednoetavnih sei 
jadkih roditeljah, stupil je prije rata u svoj 
domaCi husarski regiment kakti prosti hú
sár, a iz rata se je povrnul, kak sam na- 
pomenul, velikom srebernom kolajnom za 
hrabroet, ali ne ved kak prosti Ьиэаг, ved 
sa najviSjom njemu mogudom SarAom, najme 
kakti straAemeSter. PoSto je anda u 9vih 
pogibeljih stal, kakove strahota rata sobom 
donaSa, kroz dane i nodi stal, nezespan, na 
puSku naslonjeni u kakovoj rooövari do 
koliena u blatu; na ptedstraAi (Vorposten) 
stal i po dvadeset i Cetiri ure bez hrane i 
pila; u bjtkah stal med tudom neprijateljs- 
kih kugláh, stal je jednog liepog jutra ta- 
kodjer pod — galgami.

Mi sretni civilisti se lahko 9mijemo, 
ako dujemo, da je sused sueeda dusnul. 
Navadno se takova daska med nami pre- 
cenjava na deset krunah, a onda ее i ta 
ne bad prevelika svota, u sludaju neulieri- 
vosti dade jednim dánom za kljudanicom 
odsedeti. Ali to je drugdije pri soldadkem 
sudu, a najme pák u ono vrieme, ako bi 
se takovu dusko podufal poddinjeni pred- 
postavljenomn na uho priliepiti. —  Ratni 
sud: odeuda na smrt na galgah, mogudim 
pomiluvanjem na strielanje.

Obojica su bili iz istog sela, naS stra- 
AemeAtar i lieutenant, te se jód od malo9ti, 
kakti üedki nisu trpeli, radi nedesa su se 
kakti dedki jód, ili mozbit kakti dieca jód 
posvadili i uviek si neprijatelji ostali. Stra 
AemeStar je vide krat dikaniranje od strane 
lietenanta te2ko gutal Lieutenant je imái 
2udkastu narav, pák su mu se i njegovi 
kameradi. officiri po mogudnosti rado ugi- 
bali, ali poddinjeni mu straAemeStar to nije 
mogel, ved je trpljivo podnadal svenjegove 
sekature; al konadno popucaju eve verige 
suzdrAavanja i samog sebe preobladanja.

»StraAemeSter, vádi raduni nisu u redu, 
meni se dini vi kradete!« —  Tak je lieu
tenant jednod, nősbe pregledanja radnna 
nanal stra2emedtra.

Stra2emedtar je bil podten i dobar, iz
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starineke plemidke obitelji, a lajtnant je bil 
aiu niekog bogatog svinjekog, trgovca. Oo 
stupi blizu do officira te muAaptoe u uho: 
»Vzemi ried natrag, Miflko, ili defl morati e 
menőm na dvoboj!«

»Ti noro psetol —  Zatvoriti,—  u lan
ce okovati te dam, —  ti lebuditko —  nifl 
tarijat« —  zakridi na njega officir.

Coviedanska ruka se lahko zaleti u 
tudji obraz, ali jaj si ga onoj, ako ье, kak 
u ovom sludaju, pri soldatih, zaleti poddi- 
njenoga onomu predpostavljenomu u lice. 
Stra2emedtar se uad uvriedljivimi riedi tak 
razpali, da je kakti izvan sebe dignul ruku 
te officira vudril u lice, da ga je krv oble- 
jala i on se na tlo zruSil.

StraAemeStra su odmah odpeljali i а 
okove metauli a nekoliko dni zatim vodil 
je ratni sud nad njim razpravu, te ga je 
radi napadaja na predpostavljenog odsudil 
po peragrafj na smrt.

Bilo je to godine 1866., a bilo je sre- 
dinom Januara, a zima grizeda, kad su iz 
kasarne dva husara izjahali te se odputili 
do komandirajudeg generala, da za delik- 
venta izprose »pardon«. To je takav obidaj 
pri ratnih odsudah, da kad odsudjenoga 
vode na pogubljenje, onda idu dva kame
radi komaodirajudega prosit za »pardon«. 
Ta navadna je liepa, ali nahasni nikaj, 
jer na proSnju za »pardon« je svaki krat 
odgovor: »Samo pri Bogul«

Kratko vrieme za ovemi dvemi gene 
se Aalostna pcvorka iz kasarne. Ulice su 
bile jód prazne, jer se po toj zimi uije ni- 
komu hotelo iz tople sobe van izajti, samo 
nekoliko znatiAeljnih su tu i tam poetajali, 
koji su hoteli odsudjenoga 9tr&2emeStr;i jofi 
videti, i videli su, kako med oboru2aaemi 
dvemi redi infanterije sa sveStenikom na 
svojoj strani napred stupa, svoje velike i 
guste mustade je dole zaöesal, pogled mu 
je mrki, lice bliedo, ali dvrsto i mirno, dr- 
2anje mu2evno, kak onoga, koj strah pred 
emrtjum nepozna.

Na ovem delikventu je bilo videti, da 
toliko nabitih puSkah i nataknutih bajuné- 
tah nije bilo potrebno. On je tak na zas- 
tavu kak na ratne paragrafe prisegel. pák 
je poeluSan i onda, ako ovi paragrafi, ne 
dastnu 9mrt u ratu, ved sramotnu smrt od 
ruke krvnika nad njim izridu.

SoldaCki u taktu maSirajuöi, pribli2ivala 
se je ta 2alo9tna povorka vani izvan grada 
miestu, gde je ta nesretna masina, veSala, 
bila podignuta, pred njom su tri nadrti mu2i 
Cekali Strptajudi od zime i rukami po zraku 
mafludi, te kad i kad iz flaSice Sljivovicu 
gutenuvSi, za da im эе nebi prsti, za danas 
nji posel« zadrvenili.

Sad je bataillon aufmarSiral te hitro 
obkoll auditors, svedenika, delikventa, galge 
i krvnike. Konadno je joS jedna eskadrona 
huearov svi 2alostnimi obrazi, obkolila o- 
voga prveSega bataillona infanterije. Straga 
su joS nekoliko oíficirah na konjih gledali 
táj Aalostni prizor.

Odeuda bude proditana i Stapid vrhu 
delikventa pretrgnj^ni. Odsudjeni straAemeö- 
ter si razkapdi bekeSa, jer prije joS mora 
pred cielom frontom biti Spotno degrad ran. 
К tomu kommandirani kaprol ved komaj 
svoje smrAnjene ruke diAe, pák stoga sam 
straAemeStar prime za go!er sa trimi zvie- 
dami i 2utom vrpcom; jedan zuk, —  i stra- 
AemeSlerska dast je pfud, a za njom de o- 

I diti i 2'vot: jer — зато p»-; Romi ie »pardon». 
Krvnic' mu se priblizuju. —

___________________________
»Dt т е  ее nijedao oepodetupi dotek- 

nutl! Ja idem earn......... «
»Hurra!« —  krikne jeden sóidat, kof 

je naiprvi zapazil, a odmah zatim kriCe ved 
i oetali, te ее od veeelja bei discipline, niff 
oedekajudi kommandu, pridmu mieflati kakti 
piftkori vu Ionen.

Visoko na eablji leprAi bleli rubac iz 
daleka, dva jahada dojadu zagrabce na как 
nasapunjenih koojih.

»Milost! —  Pardon za oeudjenogat« 
—  Riedki sludaj kod ratuog anda. —

Osudjeni je ved na Atengi pred etupom 
stal, te je uzprkos dokasane svoje tvrdodey 
ipák nekaj malo na drugi sviet ved pogled- 
nul, jer iz podetka te larme i komedanja 
okolo njega nije shvadal kaj to biva. Ko- 
nadno je doAel к sebi, pogladil si je svoje 
debele metlaste mustade i siAel sa Atenge 
dole od galgih u növi 2ivot.

On je poslie toga slobodno idei od o- 
vud u kasarnu, tarn je svoje kamerade za- 
grlil, zatim bude —  iz soldadije odpuAden, 
poáto je prije pod galgami bil Apotno deg- 
radiran, a onda iz vojske izhiden, jer se to 
nije dalo na hitro i lahko u prijaflnji sta- 
Iid poetaviti. On je za vojskn ostal mrtav. 
Mogude da mu je kaj do toga stalo, а т о -  
gude, da mu nije, ili mu je eve jedno bilo.

On je u svojem selu u Magjarekoj avo- 
jega imetka prodal, pák se je nastanil u 
Bedu, za da se tu u mno2ini isgiibi Poslie 
nekoliko godinah, kad se je to eve prilidno 
zaboravilo, préséül se je iz Beda u PeAtu, 
srdee ga je vleklo u domovinu, gde je u 
Sándor úteza br. 7 stanoval i umrl.

U Karandebedu se je po ulicab, na dvdh 
botah pod obodvima pazdubama vlekel, ni
eki dosta dobro obudeni, srednjega stalrAa 
gospodin u civilu. To je bil Midka, lieute
nant, koj je istog dana, kad je niegovom 
krivnjom na lo rekuC, zemljak mu stal pod 
vedalami, pregledaval husarske konje u Atali 
кавагпе, рак se je pri tom tak nespretno 
motal okolo njih, da ga je baA obodovljeni 
straÉemeötrov konj u pleda vritnnl te ma 
hrbtenjaCn sa mozgom unutra ozliedil tak, 
da je cielog svog Aivljenja, bolujudi na su- 
Senju mozga u hrbtenjadi, se mogel na dvie 
baíine poduprt napred gibati, a drugdije ne.

Govorilo se je : »Bo2ji sud.«
Em. Kollay.

Bulgarska prijava od zadoblene 
Dobrud2e.

Vu Dobrud2i naproti Braile bulgarske 
i nemSke dete predrle su prdk Dunaja, med- 
tem toga neprijatelja od MaAne na zapad 
su tirali. Vu Brailu nemSki konjaniki sa 
doAli prvi od dunavskoga Aerega. Proti Va- 
carani vdirajudi Sereg zavzel je vu DobrudAi 
zadnjega falnia na sevru i pretira! je nepri- 
jatelja prdk Dunaja proti Galacu. Poleg toga 
céla DobrudAa tijam do ta, как se Dunaj 
vu Crno morje stdde, rddila se je ruskoga 
jarma.

Kik eu poCistili DobrudAu od ueprija- 
telja, sledeCe javi bulgarsko soldadko zapo- 
vednidtvo:

Decembra meseca druge polovice rusi 
i rumnnji sdvojeno trsili su se, da severnu 
Dobrud2u zadr2iju ali prama bulgarskim i 
nemskim Seregom né su bili mogudni duAe 
vremena ov lepi falat zemlje braniti. Dob- 
rud29ki stanovniki s velikom paradom i 8 
velikim veseljom su elavili evője sloboditelje.

Decembra petnajstoga se je podela of-



Csáktornya, 1917. 14-ga jannara. »MEDJIMURJE« Droj. z.

eosiva vn Dobradái proli Csavla— Topalu 
linlji poleg Dunaja. Decembra oeemnajetoga 
ja nlasil nafl budan trinajeti pedicki regi
ment vn Babadag.

Docembra dvanajatoga savezne Cete dós- 
tigle so neprijatelja od Babadag inlake do 
Türkaoca potegjene jako moCni liniji kre 
Donaja. Tretji kozaCki regiment navolil se 
je na nade lévő krilo, ali nafli pedicki i kon- 
janiki krvavo eu je nacat ebili. Zatem na 
neprijatelja na céli liniji smo se navalili. 
Cetrti Preslav zva ni vojni sbor predrl je 
neprijateljeku tini ja od 283 g* brega na cé 
fim frontu, od Cserne na sever.

Neprijatelj próbál s désoom krilom kre 
Dunaja napré dojti, ali to smo mi za vre- 
mena spazili i nazat smo ga pretirali. De
cembra devetnajetoga neprijatelj navalil se 
je na Cetrti Preslav zva ni vojni sbor od dte 
roga je opet krvavo b t bil. Dvé ru^ke Sturme 
proti nádim pedickim dluki i konjaniki ob- 
jaéene nade Cete obedvé Sturme krvavo eu 
nazat zbile. Rusi presiljeni su bili na céli 
liniji nazat se poteCi. Savezne Cete decem- 
bra 23 ga ulazile su vu Tulceu. Rusi nazat 
au se potegli pri Macini slodeno glavnu li- 
niju i odstrli su od Isacea varada na jug 
90, 91, 161 i 461 meter visoke brege.

Decembra 24 ga nade Cete opet su na- 
sat stisnule neprijateljskoga centruma i lévő 
krilo i zavzele su Ieacea varada. Neprijatelj 
zdvojeuo se je proti stavlal. Na ovim teri- 
toriumu su same dume, moCvare bez ikakvih 
putuv, poleg toga kanonéri samo pomalem 
i s vetikom tedkoCum su mogli napreduvati 
i kánoné na dobro mesto nastaviti. Neprija 
telj videput se je 2ereCe na nas sipal, ali 
eveposud nazat smo ga zbili i nigdi je né 
bil moguCen nade napreduvanje zastaviti.

Decembra tridesetoga Cetrti vojni sbor 
predrl je neprijateljskoga centruma, prék je 
odidel po onim falatu, gde Romanija naj- 
vekde dume ima i poCel je napreduvati proti 
197 metrov visokomu bregu.

Decembra tridesti prvoga nade menjde 
Cete prevzele su od neprijatelja 16 metrov, 
nemdke Cete pák 90 metrov visoke bre2uljke. 
Rnsi nazat su dteli zadobiti öve bre2uljke. 
ali njihovo probanje zloCesto je vun zidlo.

Januara prvoga nade Cete ob^trle su 
197 brojnatoga brega i Lunkavicu. Na to 
neprijatelj nazat se je poleg^l vu najzadnju 
I najmoCnedu liniju. kojn od Macina prék 
Jijilena do 108 brojnatoga brega se vleCe.

Janoara drugoga viteZki 135 pedicki 
regiment pretiral je iz 108 melrov v'sokoga 
brega neprijatelja.

Januara »tretiega Cetrti Preslav zvani 
vojni sbor predrl je neprijateljskoga fronta 
pri Jijilanu i po slrahovítnoj krvavoj bitki 
ulazil je vu selo. Nade, nemdke i turske Cete 
zatem ulazile su vu Macsin.

Januara Cetrtoga rusko désno krilo po 
téglo se je nazat vu Brailu, lévő krilo pák 
je próbáló profi se staviti pri Vacareninu, 
ali vitedki 35 i 36 pedicki regimenti nepri
jatelja nazat su zbili Neprijatelja pretirali 
smo prék dobrndzke granice.

Od decembr» Catirinajsloga poCemdi vlo- 
vili smo 37 nfficirov i d#»4t iezer drugih voj- 
nikov, nadelte рак ягпо odz^ii od neprija
telja tride«pfp'♦ m *in nnÄk'h i nezmerno 
evakniaCke mnn:c i;o i svqVniaCkoga blaga.

Dnbrndda. koja je negdadnje vréme pod 
Balga riju onadala onet je C:sto od rusov i 
rumunjov, koji su i célú В ifgariju ételi pod- 
jarmin Razmi s°, da vn Bulgaríji veliko 
je  veselje.

Jedne paridke oovine pideju, da Fal- 
kenbayn i Mackenseua cilj je to, da célú 
Romaniju zadobiju i neCeju samo stém za- 
dovoljni biti, da si puta odpreju vu ju2no 
Rusiju i proti Odesza varadu, uego presiliti 
hoCeju ruse, da iz Galicije i Bukoviue bez 
toga vun odideju, dabi jednu pudku spro2ili.

To se iz tóga vidi, kad je Falkenbayn 
hitro pred Foksaoi varadu nastal, néje ju- 
rida odredil proti vara du. nego hitro se je 
obrnul na sever proti Putna dolini i preti
ral je one ruske Cete, kője su pazile na one 
2eljeznice, kője proti Galacu iJassi varaéom 
pelajn. Stém je opet pretrgel rusom jednoga 
puta, po kojem bi hitro mogli na Pruth li
niju dojti. R u9í poleg toga odredili sa réti- 
réranje na Pruth liniju. jerbo.nn Szereth 
liniji se nemoreju braniti. Od pcllam je veC 

)i Foksani varad propal.

j  K A J  J E  N O V O G A ?  

Pozdrav junaöki.
Pozdrav z ruskog fronta Branimo mi verno 
Mladi junak piSem, Magjarskog orsaga,
Svojim bSlim rabcom. I mladoga kralja,
Suzice si briáem. Károlya zvanoga.

Najpredi pozdravim: Nemine mi denek,
Majka moja tebe, Nit minuta jedna.
Japeka i bratca Da se nebi zmislil
I sestrice svoje. íz mojega doma.

Vezda se obraéam Z rodnog meeta svojeg
К vám pajdaái mili, V malem Medjimurju, 
Ki ste mlada Ijeta Gdé cvetu ru2ice
S menőm sprevadjali. Svigdi, v svakom grmjn

A1 smo se reziSli DevojCice mlade
Po Sírokim svétu, Molite se Bogu !
Как verne tmelice Da sviskupa zdravi
Po rumenom cvfctjn, Dojdemo mi к domu.

Gvética rumena, Pod naSora zastavom
Как si lépő cvela ! Slavno vojujemo,
Nam mladim junakom Za nasega kralja 
V mladosti povehla. Zivot aldujemo.

Moral sem oditi V borovi Sumici
Vu to bojno polje, Ptice popévaju,
Lehko, nabura videl A mene junaka
Rodno mesto svoje. Suze obl£vaju.

Svaki den nas rusi Gda se zmislim za te
Rano pozdravljaju, Selo moje milo,
Granati, ärapnelli Rodnomesto Dolnji —
Ober nas Sumija. Mihaljevec zvano.

Vu dobrim dekungu S Bogom «viskup anda 
Dobro zakopani, Roditelji, bratja
Da nam ruska puSka I sestrice moje
Nikaj ne naäkodi. Do naSeg vidjenja.

Na bojnom polju. H ercz  M ihály vojnik
iz Alsómihályfalve.

—  Proánja. »Muraköz— Medjimurje« 
zvane novine 9U v januar mesec 1-im u 
XXXIV. god. teCaj I*im öetvrt leta atupile. 
Prosimo naSe poStuvane predplatnike, naj 
nam vu novim fertalju predplatoe zaostatke 
Cim predi podleju i predplate ponoviju. S 
pozdravljom izdateljstvo.

Predplatna céna je od 1917. januar I g a :  
Na célo leto К 12*—
Na pol leto . . .  » 6 —
Na Cetvrt leto . . . .  . . » 3 —

Pojedini broji koStaju 30 fillére.
—  Kralj na ltonju. Kad au prekapéili 

Sv. Steíana sablju na kralja, svi su iz Se- 
gefttrije vun isii, gde au véé óekali gizdavi 
konji. Kralj na konj skoCil, za njim pák 
svi drugi. Napré jedna dkadroua husaruv.

Od cirkve opet svi su feli к onomu bre2uljko 
kojega su iz one zemlje napravili, koju eu 
iz svaké varmegjije poslali Vijale su se 
svilne zastave i veliko veselje se je Culo. 
Kralj je galop jahal na breduljek, postai je 
nanjim i s meknul je vun Sv. Stefana sab
lju, koja se je bliskala, как zercalo Naj
predi mahnul je s jóm prama jugo, onda 
na sever, na zapad i na ishod. Zlamenje je 
to. da obraniti hoCe orsaga od svakoga nep
rijatelja odkod gud dojde. Kad je kralj iz 
breduljka doli odjahal, na hiljada naroda 
vdrlo je na bre2uljek, da svaki si jednoga 
cvéta od nese za uspomen.

Popoldan je obed bil, na- kojim su kar- 
dinali, biäkupi i druga gospoda bila nazoCna. 
К obedu su sami magjarski grófi dvorili. 
To je takov obed, na kojem nidci ne jé, 
jerbo branu samo na stol deneju i odmah 
ju odneseju Kralj prime kupicu vu ruke i 
zakriCi: »Éljen a haza!« Magnatudi рак 
»Éljen a király !« i stém je kotiec obedu.

— Bgubfl ec je jeden drag! kamen. 
Kad su korunu nazat odnesli vn Loretto 
kapélicu, spazili su, da jeden topaz fali iz 
kornne. Velika uzbuna je nastala Odmah 
su evepo9ud iskali po vulicab kud je kralj 
idei, takodjer i vu cirkvi, ali nigdi su ga 
né mogli najti-

VeC su svi misliü. da ga nigdar vide 
nebude, kad je iz Esztergoma telegramul dó
déi od jednoga kanonika, da ga je on na- 
del i pri jem je. Veliko veselje je nastalo 
po ovim telegrammo i taki su poslali Fekete 
Béla korune pazitelja vu Esztergom, koi ga 
je nazat donesel vu Budimpedt. Taki su ga 
na meeto deli i Sv. Stefane koruna opet 
bude céla. Kamen je dest jezer osemsto i 
osemnajst korun vréden, ali kakti ätarinsko 
blagu niti preceniti néje moCi.

— Hntant I mir. Nemdke novine pi
deju : Iz srdca bi radi bili na novo leto to 
piaali: Mir je nastal!. ali antant tuliko zah- 
téva od nas, da nemoremo to antantu na 
volju pustiti. Antant tak veli, da за то  Nem- 
dki orsag i Ausztria-Magjarska je odgovorna. 
Mi pak vidimo da antant nikaj dm go nece 
как Nemdkoga oreaga, Ausztria Magjarsko 
I Tursko zeinlju Sírom reztrgati i medsobom 
rezdeliti. To se antant nigdar nebude vCe- 
ka! doklam jeden nemec. magjar ili turCin 
2iv bude, jerbo ov narod odudevno i na- 
dalje bude branil svojo domovinu. Ona krv 
koja se jód bude prelévala, antantu naj bude 
na dudu, jerbo centralni orsagi, sad kad su 
svigdi preobladali neprijatelje, mira su po- 
nudili svéto. Svét antanta bude krivil, ako 
jod nezmerno krvi se bude preljalo Mi s 
célom moCjom i nadalje se budemo branili 
prama ruekim i drugim Cordom.

Snamo, da narod sveposud hoCe mira 
tak prinas, как i vu neprijatelnih orsagov 
эа т о  neprijateljski kormani neCeju prepoz- 
nati, da su sgubili ovoga boja i da ravno 
je dosta bilo célomo svéto tri leti trajuCi boj.

— Kip boja. Vu rumonjskim svepo
sud progsnjaju nádi neprijatelja, drugdi pak 
nikaj takvoga se je né pripetilo, da bi vrédno 
bilo pisati od toga.

Neprijateljski narod ravno tak se spo- 
mina od mira, ravno tak 2eli mira, как i 
mi, koji né smo dteli boja. Narod mira hoCe, 
samo zloCesti kormani i politikodi jod dkri- 
pleju zubmi nad nami i na svaki naCin jod 
dalje boCeju boja tirati. Mi i to premirnoma 
gledimo. Mi se niti toga ne preboiimo. Do
bro znamo, kad jedenput englezki, francuzki 
rueki i talijanski narod previdi, da se je
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dosta krvi preljalo, tak pomete öve kormane 
i politikusé, da jim niti tora nebude. Poleg 
toga zato oCivestno zoamo, da na ovu novo 
leto bude doflel mir i preatalo bude straho- 
vitno mercvarenje

—  R a d o e U v o v  oá m im . Bulgaraki
minister na novu leto govora je drflal, vu 
kojem je rekel, da némaju ietinu oni, koji 
tak govohju, da Bulgaria vnogo z&htéva. Mi 
poznamo naflega naroda. Nafl narod eve je 
postigel, kaj je Stet i vide nikaj ne zahtéva. 
Mi hoCemo mira sklopiti i stém dokonCati 
boja. Mi pustili bademo nekaj vu ime Clo* 
veCanstva. Imam pisma vu rukah vu kojih 
neprijatelji prepoznaju naSe pravo.

Ablegati na ove reCi veselo su pozdrav- 
ljali ministra.

—  BulgareliapríjavatRomanskifront: 
Vu DobrudZi januara prvoga na Dunaju nafli 
Stuki potopili su fedno neprijateljsku ladju. 
Pri Tulciji zrakoplivci bombe su hitali na 
postajaliöCe i na kolodvor. Pri Szulini takod* 
jer jedna bomba pogodila je jedno neprija
teljsku ladju. Pri macini mostu joä traja 
boj, ovdi smo prevzeli 160 broja breZuIjka.

Na ishodnim fronlu naäi i savezni Se
regi prebliZavaju se Braili.

Vu Macedoniji nikaj vaZneäega né se 
pripetilo.

—  Ciena eopuna. Minister odredbu 
je dal, da samo jedno vrsti sopuna je emeti 
delati i na svakim komadu ov napisek mora 
biti: »Hadi szappan«

Ovu bude ciéna:
Vi kg. komád 2 korune 08 fill.
V4 » » 1 » 04 »
V, » » —  52 »
DraZe néje smeti trfliti. Koj pák nebude 

poleg ove ciéne triil sopuna, dva mesecov 
reSta i Sesteto korun Strófa dobi.

—  Bulgarcí bom barderaju Réni rue 
boga  varaóa. Sad kad su bulgarci poCistili 
DobrudZo od neprijatelja, CÍ9to je drugi po
loZaj na3tal. Rusi retiréraju i veC mkakov 
savez némaju s bulgarci, jerbo med njimi 
je Siroki Duuaj. To tuliko zlamenuje, da 
trotji bulgaraki Sereg 9vr3il je svoju zadaCu 
vu DobrudZi i sad ga tam budu nucali, gde 
ga ravno Steli budo Bulgarske Cete bez po- 
Cmka napredujeju i veC né за то  Galac, 
neg i Réni ruskoga varasa strélaju s Zmet- 
nami granati. Takodjer i onogi puta i Zel- 
jezmeu pod kanonskim ogniu derZiju, po 
kojem rusi retiréraju. Romanije glasovilneSi 
arzenál vu Galacu takodjer pod kanonskim 
ognju stoji.

Od januara prvoga bulgarci polovili su 
14 jezer 468 vojnikov, i odzeli sn od nép 
rijatelja devet Stukov i 09em deset maS.npuSkih.

— D im o eu doétí íz Rom anije. Mi
nuCi Cetrtek je dimo doSel vu FogaraS iz 
rumunjäkoga suZin^tva Bállá Kalman ple- 
banuS, Lauritsch Gyula zemeljskigospon i 
Sander Károly Cmovnik, kője su rumunji 
Sestnajstemi poglavari i jedenajst nemSkirni 
apaticami sobom odtirali vu Roman ju. Po 
védtli su, da rornani lak su je rnuCili, da 
od velikih inukah Kiss József i Z kelli Fe 
renc vumrli su. Cdtiegc Imre. Szinte József 
i Roth Henrik vara^ki pogUvari naj teZeSe 
delo moraiu delati. Ove su *ob >m odtirali, 
kad su nah vu Ploest doSli. K*m su nem- 
Ske apitice odtirali i kaj se je snpmi pri 
petilo, to jo3 niti denes néje zur ti. Nemske 
apatice kad su rumunii vu FogaraS vdrli 
VU Spitalu ЧЧ sver^avale s!uZbu i né ?U flMe 
iz varasa pobeCK Tarn su ostale pri beteZ- 
nikah, kad su naSi morali varaSa eprazniti.

Takov glas je  doflel od ovih opaticah, 
da ramanji osramotili au je i potlam kad 
su veC iz svojega orsaga morali pobeCti, so- 
bom so je odtirali va rusko zemlju. Jedni 
рак tak mislijo, da a f  neCimurni rumunji 
zaklali poboZne flenske.

—  0 alac varaéa eu vti eprasniti. 
Savezne bulgarske, nemflke i turske Cete 
trdo drZiju vu rukah pred Galacom stojeCe 
pozieije. Galaca veC iz fltukov strélaju. Galac 
varada okolica je jako moevarna, ali stém 
je Galac varas né obrajeni pred saveznimi 
Seregi. К tomu рак ravno tam budu rusi 
veliki sgubiCek imeli, ako vekde Cete budu 
alduvali za Galac varad.

Iz Galaca sve stanovnike su vuu sti- 
rali. Kak je Braila varad propal, Galac za 
njim hilro bude dodel na neprijateljske ruke, 
pideju Stamps zvane rumunjske novine. Dob- 
rudZa je propala i ruski— rumunjski Seregi 
vu jako zloCestim poloZaju su. Jako smo 
saufali vu glasovitne generale, как je Ruszkij 
i Szacharov, ali stém smo se bolje vkanili. 
Ako nebudemo niti nadalje nikakvo sreCu 
imali na bojnim polju, onda i on ruski Se
reg vunidtil se bude, koj Odesza morsko 
postajalidCe brani.

— Calfjant prcpravlaju ec na Kar- 
eztu. N& Karsztu i okolici grdo megleno 
vréme je, niti dluki nemoreju poleg toga 
strélati. Kad se malo presvéti, talijanski Stuki 
odmah poCneju pokati. Vu Alpesi veliki je 
snég i nikaj néje moCi delati.

Da su talijani tak mirni, moremo znati 
da se pák prepravlaju. Zoamo, da céli Se
reg talijanskih officirov je vu Francuzkim. 
Lehko je iz toga znati, da Cadorna vekde 
Cete bude odpustil francuzom Ali i na ta- 
lijanskim frontu se jako prepravla Cadorna 
Boselli minister je rekel, da Cadorna sveli- 
kim Seregom joS pred protuletjom bude ve- 
liko offenzivu zapoCel.

— 8bUí eu ruec pred fündenom. 
Vu zadnji bitkah najvaZneSe je to bilo, da 
su rumunji Foksaoi varas sgubili i da эй 
ruskoga centruma pri Odobeeti predrli. Mi- 
nuCo4 subotu rusi sdvojeno su probali na- 
valu na Foksani —  fundeni liniji, vnogo 
ljudstva su alduvali. эа то  da bi se duZe 
bili mogli braniti i da nebi jim fronta pre
drli. То su napré znali, ako jim fronta pre- 
dereju vu strahovilen zloCesti poloZaj doj- 
deju. Zabadav su se silili i muCili, itak eu 
morali na Putno se nazat potegnuti JoS 
néje znati. kaj sve эй naSi i savezniki vu 
Braili zaplienili. Na kolodvoru 750 vagonov 
zrnja su naSli. Stanovniki vu Braili su 
ostali.

— Hittant baötfgovan bude. Jeden 
Svédski brigadéroS sledeCe je pisai na novo 
leto: Na francuzkim frontu nemei i francuzi 
kakti neprijatelji, jednako stojiju. Francuzi 
i englezi nebudu veC lak vdirali pri Somme 
vodi, jerbo odonud vekSo stran kanonov 
vu Verdun gde su tak sdvojeno vdirali. Na 
ishodnim bojnom polju sve je tiho, jerbo 
rusi skorom polovicu vojnika su vu Buko- 
vinn » Moldavu poslali. Vu Talijanskim, Ma
cedoniji i Mali Afiji takodjer je né dober 
poloZaj za antanta. Antant svigdi zloCe9to 
stoji i ako je mislil. da on bude centralne 
orsage ostro kaStigal, sad sam je vu takvim 
po!o*aju. jeibo izbilja kast:guvan bude puno 
boljp, как ie dovezd \ bil i как to vu Eng- 
leziji i Francuzkim misliju. DoSla bude vura 
kad antanto izbilja bude Zal, za onu vuru 
kad su т о  mir nonudili i on gizdavo néje 
Stel к tomu prevoliti.

—  p r c e l ic  kr*lf. Va drkvi je mioala 
ceremooije. Zatem ao évi odiflli na »Eakft» 
tér« gde je kralj ne glas preaegel na maf- 
jarske zakone, kője on ravno tak mora ob*
derflati, как i mi avi drugi.

Kad je kralj ove zadoje réd sgoeevü 
»Так me Bog pomorl i évi avetcil« opet 
oa svih slraoi jednoglasno su skriCali »Él
jen a királyi« Pont ob dvanajati vari se je 
to pripetilo. Kralj je gori sdigel obedvé ruke 
как da bi céloga orsaga к sebi Stel pregr- 
nuti. Na svakim lica veliko veselje se je  
vidlo, kad su zapopévali opet »Isten áldd 
meg a megjárt!« i kad je soldadka banda 
óva naflu molitvu poCela igrati. »Éljen a ko
ronás magyar királyi« kralj je stupil dőli 
i svi su nazat odiflli va cirkvu.

Tuga moja.
Hvaljen budi Jezuä KristuS i Marija!
Moja tuZna Zalost neda meni mira.
Tretjega novembra rano sam se stala,
I svojemu pára s Bogom jesam rekla.

PreveC se je tefko z doma on odpr&vil,
I mene sirotu st&rom majkom stavil.

Nisam to mislila, kaj to moglo biti,
Da sem se moral в párom ja reziti.

Kam se god oglednem, svigdi sam si sama,
Kakti svaka suZna, kakti svaka tolna.

Otca sem zgubila, decu Bogu dala,
Starom majkom sem se to vréme vZivala.

Moral bude iti na to bojno pofié,
Jeli bu, il nigdar videl lice moje.

Nemrem izpisati velkn Zalost moja,
Koja je dostigla srednjn dóba moja.

Dvanajstog novembra tuZno к njemu iőla,
Gda sem ga zgledala, Zuhko se plakala,

Nije siromak smel niti z mesta iti,
Niti nésmel s menőm röóku govoriti.

Malo se je zgledal, suzice zbrisaval,
TuZnu Zalost svoju stiha premiSfiaval.

Gda je к meni doSel: *Naj se Zalostiti !<
Ovak mi je rekel. — »DrugaC nemre biti!«

Onda sem si tuZna srce batrivila,
Komaj sam par réői ja S njim govorila.

Mahom su ga zvali, moral je oditi,
Kak je коти teZko? nisu ga pitali.

Nemoreju Zene Zalost nikSu znati,
Koje nemoreju muZe z doma dati.

Dragi prijatelji! oprostite meni.
Koji moju Zalost budte si preCteli.

Znate, da je teZko bez muZkoga biti,
Ar Zene nemreju plug v ruke prijeti.

Jedne Zene prevec Zalosti trpiju,
Dok si druge Zene za blagom skrbiju.

Ki su doma stali, sve jim v redu ide,
ЛИ si nemremo nikud nikam Zene.

Ne ufam se v drugo, neg v gospona Boga,
Koj me naj obéuva do hladnoga groba.

Kaj bum si ja mogla, to si bum vőinila,
То рак naj bu s Bogom, kaj si nebum mogla.

Nebi se ja za to preveC Zalostila,
Ako nebi bila deőicu zgubila.

Так bi si imela, koga kam vuzvati.
Pa bi malo mogli mi na pomoő biti.

Vezda se ja ufam v drévo Sveto kriZno,
Po mom tuZnom poslu naj т е  vodi ono.
S desnom mojom rukom tuZni listek piSem,
S lövöm rukom mojom Zuhke suze briäem.
Felsővidafalva. VlnCZ6tlC3 AgBtBí



A  Csáktornyái Takarékpénztár Jiészvénytársulat
t. c. részvényesei, az 1917. február 2^-én d. u. 3 érakor, Csáktornyán a társulat saját házában tartandó

X L V .  re n d e s *  k ö z g y ű l é s r e
tisztelettel meghivatnak.

Tanócskozási tárgyainak sorrendje:
a) Rinflki megnyitás.
b) A  közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2  részvényes kijelölése. , , . .  . . . . . . - , ... . _  .
c) Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének felolvasása, a felülvizsgált évi számadások és a felmentvény feletti határozat.
d) Határozathozatal a tiszta jövedelem mikénti felosztása iránt. .
e) 7 igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása. (Három rendes és három póttag.)
f) Az alapszabályok 1. §-ának módosítása.

• s s a r t s t i - . « « .  Az
37. § .  A  tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy törvényes meghatalmazottja (Э6. § .)  által gyakorolhatja; de ezen 

jog  gyakorolhatására megkíván tátik, hogy a részvényes legalább 20 éves és részvénye a közgyűlés előtt legalább 2 hét óta a társulat könyvében az 6 nevére legyen beírva és 
▼égre, hogy az szintén a k ö zg y ű lé st  3  n appal m e g e lő ző le g , azaz 1 9 1 7 .  év i feb ru á r h ó 2 1 - i g  az in té ze t p én ztá rá b a  le té te ssé k .

Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki. t * m r
A megvizsgált évi számadások, az üzleti jelentés és a felügyelő bizottság jelentése, a társulat üzleti helyiségében a közgyűlést 14 nappal megelőzőleg a rész

vényesek által betekinthetek.

v a g y o n . Mérleg-számla. t e h e r

”  _  К f К Г "
Pénztár: pénzállomány 47222 41 Részvénytőke. 600000 —
Pénzintézeteknél elhelyezett betétek: 180784 08 Tartalékalap. . 3 0 0 0 0 0 -
Oaztrák-Magyar bank fiókintézete: 849 84 Rendkiv. tartalékalap 20000*—
Értékpapírok részletes jegyzék szerint; 590398 — Árfolyam tartalék: . 8000*—
Váltótárca: . . . .  Adótartalék: . . .  3000*—

girált váltók . . .  . 1046179 09 Kétes követelések tartaléka: 20000 -  351000 -
jelz. bizt. váltók . . .  . 879546 02 Betétek : -----------------------
értékpapír fedezetű váltók 193538*— 2119 26 3 ; 11 könwecskékre . . .  . 2169179*77

Jelaálogkőlcsönők: I folyószámlákra ! 275847*12 2445026 89
kamatozó jelz. kölcsönök 313529*48T Takarék biatositási befíaetések: . 69184 —
törlesztésed jelz. kölcsönök 95338*73 408868 21 Heti betétek: . . .  79094 80

Adóslevelek: kezesség mellett 26504 16 Heti betétek kiegészítési alapja: . .  4416 60
H eti befizetéses kölcsönök: 42053 -  Folyószámla hiteleaők: . 41307 20
Folyóaaámla-adóaok: Átruházott jelzálog kölcsönök:

fedezet mellett folyósított hitelek 382685 1 23 kamatozó jelz. kölcsönökből . 161773 —
Ingatlanok: (Rákóczi-utcai házbao mozgószinház) 136700 | — * törlesztéses jelz. kölcsönökből . 71953*93 233726 93
^ erea d e sá e : ............................................................................ 6000 ! --- K i ff set etlen osatalék: . . . 358 -
Váltóóvásköltség: ............................................................  109 I 67 Átmeneti kamatok 1917. év ja vá ra : 17008 -

Vesateség- és nyeremény-saámla:
! nyeremény áthozat . 12120*76

1916. évi tiszta nyereség 88194*53 100315 29

!
_______  _____________!_________

3941437 j 71 3941437 71

i "

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

к Г7Т------------------------  к ГТ
Egyenleg-illeték . . .  71*60 Nyereményátbozat 1915. évről . . . .  12120 76
Egyenes-adó . . . .  12542*26 Kamatok és jutalékok  . • .
Pótadó és illeték . . .  7723*72 váltók jelz. kölcsönök folyószámlák, adóslevelek, élet-
Kereskedelmi és iparkamarai adó 298*88 20636 1 46 bizt., beszedések és részvényátirások után . \  240767*08
Költség saámla üzleti költség 7010*20 jelz. kölcsönökre kamathátralék . . 4755 —

irodahelyiségért lakbér 1000*— átruházott kölcsönök előre bevett kamatjai . I860*—
8010*20 247387*08

Biatositási dij tylz, betörés és rablás ellen 833 74 1917 évre előre bevett kamatok . 23628*— 223759 08
Épületek tatarozást költsége 673*23 9517 ; 17 Heti befiz. adóslevelek kamatjai . . 5306 82
Jótékonycélu adakozás évközben 170 1 — Értékpapírok kamatjai . . . . .  23659 18
Igazgató és felügy bizottság fizetése 5050*— Pénzintézeteknél elhelyezett bet. kam. 1916 VIL hó 1-ig 2963 53
Tisztviselők és szolga fizetése . 1 3 4 1 3 * 1 9  Háabér . . . . . . .  9013 88

» lakbére . . .  3187*18 !
„ drágasági pótléka V« évre 460.— !
„ nyugdjbist. hozzájárulás . 1338*70 1

özvegyi kegy dij . . . .  1200*-
Kölcsönbirálatí költség . . .  254*— 24903 07
Betétkamatok

év folyamán kifizetve . . .  2215*19
I. félévi tőkésítés . . .  . 37724*47
II. . . .  . 41783 67 81723 33

Folyószámla betétek kamatja 5241 76 {
Betét kamat adó 8696 59
Heti betétek tőkés, kamatja . 3060 —

.  „ .  „ adója . 306 -
Takarék bizt bet. tőkés, kamatja . 3200 -

......................................................... adója . 320 -
Vlsszleazámitolási kamatok 13777 14

Behajthatatlan követelések leírása
1914. évi kétes követelésekből leírás . 4489 68
1916. .  .  ■ . 2009*69

6499 37
év folyamán befolyt korábbi leírásokra 1542*93 4956 44

Mérleg-számla a tiszta nyereségért . _____________  100315 29

__________ I____ 276823 25 276823 25

Csáktornya, 1916. december 31.

W o l l á k  R e z s ő  s .  k .  S t r á h la  F e r e n c  e .  k .  P á ly a  M ih á ly  s .  k .  A  könyvelésért: B o lg á r  B e n ő  e .  k .
*•***• ***• igszg. tag. ICMerté.

Jelen mérleg- és vagyonkimutatás általunk átvizsgáltatván minden tétele helyesnek és az üzleti fő - és segédkönyvekkel megegyezőnek találtatott

k*____________________________________ _____________________________________________________Sz6kM ^ 8* k*
^ Nyomitott Fischel Fülöp (Straus* Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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