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A m i «  u  •« . 1 и  ' Harmadfél év óta tartó háború után csán a jókedvet, humort éa kedélyt meg-
А Ш Ш 6 К  jö n n i  K e lle t t .  azonban mégis csak utat kellett magának csillogtatva a lövészárkok borzalmait egy

k törnie annak a határozott törekvésnek, bogy pillanatra elfeledtesse s a háborúban eléeett
. , angol államlérnak régóta helyez- a vérontásnak vége vettessék. A tűrhetetlen katonák özvegyeinek és árváinak morzsányi 

aj а,ГГа. a* *,,4eP®nlr8» bogy az a harc- helyzetet meg kellett változtatni. támogatására a maga komoly és szorgalmas
mód a leghumánoeabb, mely legelőbb vet Reánk nézve a helyzet nem azért tűr- munkáját latba vesse, 
veget a háborúnak. Ezt az elvet el lehetne hetetlen, mert a háborút akár katonáink, A nemes intenció nem veszett kárba, 
fogadni, ha az angolok abból a gyakorlat- akár polgáraink tovább nem bírnák, hanem A jótékonyság jegyében rendezett estélyt 
ban olyan következtetéseket nem vonnának azért, mert a harci eszközök nemének kü- fényes erkölcsi és nagy anyagi siker koro- 
w, amelyek a cél kedvéért az eszközök em- lönbözőségét nem lehet tovább tűrni. Kö- názta. Hála érte a nemesen gondolkozó kő- 
bertelenségét akarják indokolttá tenni. írás- rülbelűl olyan volt eddig a helyset, mintha zönség áldozatkészségének, 
beli szerződéseket, nemzetközi egyezménye- az útonálló megtámad egy úri embert. Jól megválasztott és változatos műsor 

et, nnepéyes fogadalmakat csak akkor Amaz semmi eszköztől, semmi cselfogástól, és szorgalmas munka a szereplők részéről 
У?8? 11®* l®*,nlelöe, ha azok céljaiknak meg- aljas orvlámadástól nem tartózkodik, ez voltak azok a motívumok, melyek az est 
telelnek; hogy a humanizmusnak törvények- meg még a rablóval -szemben is szgoruan sikerét már előre biztosították. A siker orosz- 
be, szavakba nem foglalt, de jóérzés párán- ügyel a párbajkodeksz szabályaira. Magasabb lánrésze mégis Tóth Dezső polg. isk. tanár 
eeolta követelményeivel éppenséggel nem erkölcsi felfogásunkat dicséri, hogy éveken nevéhez fűződik, aki jó Ízléssel és nagy 
törődnek, az^ ily körülmények között magá- át vonakodtunk az ellenség nemtelen harc- hozzáértéssel, fáradságot nem kímélve, ni- 
írx ^ legjobb esetben valami modorát követni. Elég erősek voltunk, hogy vós színvonalra emelte az előadás technikai
körmönfont, az igazi értelembe beerőszakolt jgy j8 fényes hadihelyzetet teremtsünk ma- részét. Derekas munkát végeztek még a 
és természetesen eljárásuk jogosultságát gunknak, s amikor már minden értelmes rendezésben Fischer Lajos, Schubert Béla 
igazolni látszó magyarázatát adják a háború ember meggyőződhetett arról, hogy minket és Strasser József, akik a programot a 
előtt kötelezőknek elfogadott nemzetközi |e nem ver, össze nem tör semmi hatalom legapróbb részletekig a leggondosabban ki- 
megáll api tás oknak; ha pedig nem tudlák a a földön, a civilizáció és a milliókra menő dolgozták.
példátlan elfogultságuk után még fennma viruló emberélet megmentése érdekében az Nagyszámú és előkelő közönség jelen- 
radt redukált józansággal elhitethető magya- ellenség jogos érdekeit figyefembe vevő bé- létében lép a színpadra egy csillogó szemű 
rázatát adni a fennálló, vagy eddig legalább keajánlatot tettünk. gyermek, fekete hajfürtjeivel, aki már meg
asoknak tartott szabályok felrúgásának, úgy Nem kaptunk rá választ, csak Wilson- jelenésével egy csapásra megszerezte a kö- 
egyszerüen hivatkoztak elméletükre, hogy nak küldtek egy tirádát, mely inkább ne- zönség szimpátiáját. Több mint gyermeki 
az a mód a legjobb, amellyel legelőbb leti* vétségre, mint boszuságra alkalmas. tudással oldotta meg feladatát a »Kis ki-
porhatnak bennünket. j ö d  tehát, aminek jönni kell. Elfogad- váncsi« Weisz Annuska. Sok örömet szerez

Így született a Mefieztó gondolkozás- juk az angoloknak azt az elvét, hogy az a még rajongóinak és a műkedvelő tároaaá- 
módjánál is ördöngiesebb kiéheztetési terv. harcmód a legjobb, mely a háborút a leg goknak mindig kedvelt tagja lesz.
Nem a harcosok szemtül-szembe, nem kard gyorsabban befejezi. A lovagiasság szabályait Anhalt Lajosné éneke kellemes élve- 
dal kard ellen döntsék el a háborút. Ez nem a mi, hanem az ellenség harcmodora zetet nyújtott. Tóth Dezső tökéletes zongora- 
nyilt küzdelem volna. Igen, ha csak lepuf- sértette meg. Most mi is úgy harcolunk, Méretével színezett kedvesen csengő hangja 

vfogni kellene az ellenséget, ez nekik kedves, mint £k harcoltak eddig: elzárjuk a sem- a hallgatóság élénk tetszésnyilvánításéban 
—  vadászpassziójuknak éppen jó  volna. Ám leges külfölddel való összeköttetésüket, hogy la|á|t visszhangra. Örömmel fogadták, mikor 
tartani lehet attól, hogy a minden emberies- kiéheztessük a kiéheztetőket programmszámait ráadással megtoldotta,
eégből kivetkőzött ellenség képes lesz a ci- Létküzdelmünk utolsó szakához értünk. Benedikt Frida következett ezután sza-
vilizáció és a kultúra fenkölt bajnokaira A kíméletlen buvárhajóharc e világháború valatávah Ismerősei sokat vártak fellépésétől, 
vissza is lőni. Ezt jó  lesz, lehetőleg elkerül grandiózus befejezése. A hadak istene ebben щДаок érdeklődéssel fogadták. Benedikt Fri- 
ni, mert hiába humánus gondolkozásnak az is segítségünkre lesz és most már érezni, da derekassan felelt meg a várakozásnak, 
angolok és társaik, valószínű, hogy szent keservesen érezni fogják, akik az okos szó- g ^ nk fantáziája, drámai ereje, rátermettsége 
séges elveikkel, nagyúri kedvteléseikkel nem ra hallgatni nem akartak. tökéletes életképet varázsolt elénk. Az ár
sokat fognak törődni a velők szembe kerülő tatlan gyermek a szenvedő anya drámai
ЬагЬДгок. Д  Csáktornyái ifiueág estélye. megeaemélyeelléeében lebilincselte halig«-

Igyekeztek tehát a harc súlypontját J J * tóinak ügyeimét,
nekik kevésbé veszélyes térre áthelyezni. (x y) A háborús idők felkorbácsolt Gabányi humorát eredeti felfogásával
Kiéheztetni akarták az otthon maradottá- szenvedélyeinek pusztító vihara szüntelen ragyogtatta élénk temperamentumával Dó
kat: százhúsz millió fegyvert nem forgató tombol édes Htzánk felett. Fegyverropugás nes Hue »A férj vadász« előadásában. Ügyes
embert, köztük nőket, aggastyánokat éscse- nyomán vér, aztán köuy, bánat és mélysé Bégével nagy tetszést aratott 
csemőket. Elzárták a központi hatalmak ges gyász jelzik a háromesztendős küzdel- Az estély egyik fénypontja a melodráma 
népeit a tenger felől és minden azelőtt le- met, mely idegeinket pusztítja, erőinket pró- volt, melyet Tóth Dezső művészi zoogora- 
hetetlennek tartóit intézkedéssel megaka- bára teszi. A példa nélküli áldozatok s pó- kísérete mellett Straaszer József adott elő. 
dályozták azt is, Sogy szárazföldről hozhas- tolhatatlan vérveszteség nyomán felcsillan Gyönyörű képben mutatta be Ábrányi Emil- 
sanak be élelmiszereket. azonban a végső győzelem biztató remény nek a magyar ember rajongó hazaszere-

A behozatalnak e népjogellenes elzá- eége. Ennek gyöoyörü tündöklését várja tétét tolmácsoló »Mi a hasat című zenés 
ráaa természetesen hatás nélkül nem ma- minden igaz magyar. költeményét. Melegen érző szívvel, hatásos,
radhatott Élelmiszerkészleteink megapadtak, Ennek az éltető varázsa alatt rendezte jól alkalmazott gesztusaival teljeaen visszá
sa élelmezés kérdése sok gondot okozott és a Csáktornyái ifjúság ia az estélyét. Nem a adta a költő gondolatát. A hallgatók köoy- 
okoz még ma is A céltól azonban távol mulatság vágya késztette az ifjúságot erre belábadt szemekkel, bszrfiss szívvel olvad- 
maradtak és távol is fognak maradni ellen- a vállalkozásra, hanem a jótékonyság gya- tak egybe a szavaiéval abban a hatalmas 
.gégéink Kiéheztetési mozgalmuk sikerében>oriá«a volt a cégér, mely az ifjúságot rö- érzésben, mely Magyarországot ezer éven 
m a már egyeüen antántpolitikua aem bízik. >vid tömörülésre késztette, bogy ennek kap- át fenntartotta.
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Csáktornya, 1917. február 11. »MURAKÖZ« 6. szám.

Dénes Gisella és Máté Ferencs mutal- 
kosták be utána a közönségnek, mint as 
álombaejtés leple alatt megnyilvánuló sze
relmi kettős Illúziónak ügyes megszemélye
sítői. Előadásuk mélyen átérsett és termé- 
ssetes volt.

As árdrágítás közismert piaci válfaját 
stilsserüen alakított a Gáborjeleuetben Hirsch- 
mann Elza. Minden mozdulata sikerült ős 
kifejező volt Benedikt Mauci a cukros kis 
pesti nagysága szerepében nagyon jól érvé
nyesült Ssaffner József is mint jól szituált 
rendőr, a jelenetet szemléletesebbé tette.

Hangos nevetés közepette, jó  ritmus
érzékkel lépett a pódiumra egy kipirult 
arcú úri dáma, hogy megénekelje a szejzé- 
lyes divatot. Ruhája egészen modern, ezzel 
illusztrálta énekét is nagyon ügyesen. Elénk 
humora kitünően érvényesült. Egyetlen hi
bája talán túlságos kacérsága volt. Az ü- 
gyes átváltozó művész természetesen Fischer 
Lajos volt. A zongorakieéretet ez alkalom
mal is Tóth Dezső szolgáltatta, nagy tehni- 
kával és finom müérzékkel.

Nem győzték eléggé csodálni Hahu 
Barnabás nagystílű előadásának nemes egy
szerűségét széles, öblös, de amellett édes és 
meleg tónusának érzéki varázsát, mely kü
lönösen Azes halálában jutott teljes kifeje 
zésre. Megmutatta, hogyan lehet zenével ké
pet festeni. Baumann Vilma kísérete mél
tóan együttérző és átszellemült volt s a 
kiérdemelt taps megbecsülendő emlékhez 
juttatta a kis művésznőt s a hegedűvirtuózt.

Kis szünet után következett a kabaré 
utolsó száma. »Jön a nagybácsi« egyfelvo- 
násos vígjáték. Dr. Ballancourt az ideges 
orvos és erélyes férj szerepében Máté Fe- 
rencz közvetlen volt, hasonlóan felesége 
Cecil szerepében Földes Bözsike, aki ügyes 
műkedvelő színésznőnek bizonyult. Kellemes 
modorával, megnyerő egyéniségével, szelíden 
csengő hangjával zajos sikert aratott. Schu
bert Béla a félszeg vidéki nagybácsit ját
szotta. Minden helyzetben határozott és biz
tos volt. Humorát megfelelő mimikája és 
hatalmas, de sohasem groteszk gesztusai 
juttatták érvényre. Talán igy lehetne őt 
legjobban jellemezni: műkedvelő színészben 
őnála jobbat keveset találunk. Nagyon jól 
illeszkedett az együttesbe Baumann Vilma 
is, aki ügyes, ízléses kis sobaleány volt. 
Ebben a szerepében a hegedűkisérettel ki
vívott sikere után sokoldalúságát árulta el. 
A konferáló szerepét Benedikt Frida és 
Ficher Lajos töltötték be.

Benedikt Frida ötletes konferálása az 
egyes számok között bájos volt. Kedves 
egyéoiségének varázsával a közönséget le
bilincselte. Ebben Fischer Lajos hathatósan 
támogatta.

A nagyérdemű Csáktornyái és vidéki 
közönség páratlan érdeklődése nem várt 
anyagi sikert eredményezett. Szívesen meg
említjük, hogy Fodróczy Albert huszárka
pitány, állomásparancsnokkal élén nagyszámú 
tisztikar vett részt az estétyen Csáktornyá
ról és Varasdról, akik fényükkel szintén 
hozzájárultak, hogy a szép estély jó hosszú 
időre felejthetetlen maradjon a jelenvoltak 
emlékezetében.

Az estélyen következő felülfizetések 
történtek. Hajós Ferenc dr. (47 K), Moran- 
dini Román, Scheffer Andor (40), Mestericli 
Aladár, Neumann S. és utódai, Szilágyi De
zső (30), Földes Mór (24), Heissenberger

Ferenc (Felsőmihálytalva) Hirschier es ha 
(Alaódomború) Hoffmann Pál,Hódosi Vilmos, 
Petrica Ignác, Rosenberg Rikard, M. Bauk 
éa Kar. R. T. (20), Benedikt Béla, Hajas 
Jósáét, Heilig Józaef, Kayser Lajos, Lobi 
Réssó, Pátkai Jákó, Simon István (Dráva- 
nagyfalu), Székely Vilmos (14), Rosenberg 
Lajos (13), BenceAk Stana, Csáktoruyavidéki 
Tkptár, Deutsch Salamon, Dénes Béla, Fi- 
lipich Lajos (Drávavásárhely), Heibsig Fe
renc, dr. Huszár Pál, dr. Issó Viktor, Kost- 
ner Miksa (Nagykanizsa), Kraschovetz Adolf 
(Zrinyifalva), Löké Lajos, Lukács Renee 
(Budapest), Liszt és Brodoyák (Stridóvár), 
Magec Armin. Mayer Károly, Martonosy Imre 
(Viziszengyörgy), Meider Mór (Drávavásár- 
bely) Mózes Bernát, Muraközi Tkplár, Nagy 
Elemér (Szentkereszt), Nuzsy Stefánia, Pa- 
taky Kálmán, Pálya Mihály, Pelbö Jenő, 
Scheffer Rezsőué, Schmidt Ede, Straszer 
Vilmos, Steinberger Ferenc, Strahia testvérek, 
Seligmann Ödön, Szenthe Ferenc, Tóth Ist
ván, Weisz Béla hadnagy, Wollák Rezső 
(10), Rosenberg Rudolf (8). Anlooovics Kál 
mán, Kun Lajos táborilelkész, Mekovecz 
Ilonka, Neufeld Lajos, N. N, Rucsz József 
hadnagy, Seligmann Miksa, Strasser Ernő, 
Sömjén Felix, Utcás (Marusovec), Weller 
Ferenc (7), Berlin Ágoston, Blau Sándor, 
Boleratzkv Gyula, Burgolits István, Csabai 
Kálmán, Csakathurner Herman, Friedenthal 
Sándor, Grész Ernő, Grünwald Ede (Ivanec), 
Hencsey Gábor, Kornea Jakab (Mosztar), 
Kohn Mariska (Muraszombat), Löwenstein 
Bernát, Muzikár Ferenc, Neufeld Lajos, Neu
mann Janka, Nyíri Samu, Plichta Béla, dr. 
Viola Vilmos, d^ Wolf Béláné (6), Benedikt 
Jenő (Pilsen), Bencsák Emma, Binder Ká- 
rolyné, Bezerédy nővérek, Charmatz Jónás- 
né, Fischl Béla (Pilsen), Kayser Andor, Pe- 
ceornik Ottó, Pötze főhadnagy, Stőger Béla, 
Weisz Sándor és neje, Wagner Cecilia, Wa- 
ginger Gyula (5), Baumann Zsigmond, Bolgár 
Benő, Fodróczi Albert kapitány, Graner Mór, 
dr. Heilig Emanuel, Heinrich Miksa, Heitz- 
ler Adolf, Hirschsohn Ernőné, Hirschmann 
Adolf, Hoffmann Gyula, Herzer Isidor, Jesi- 
na állatorvos, Kelemen Béla, Kotzig Károly, 
Lukács József, Maries Viktor, Masztnak* Jó- 
zsefné, Marinovics Ferenc (Drávavásárhely), 
Pollák Gyula, Pólyák Mátyás, Rosenberg 
Kálmán, Rántes Menyhért (Drávavásárhely), 
Reiter Laj09, Roseníeld Jakab, Szafner Jó
zsef, Székely Emil (Alsólendva). Váradi An
tal, Zakál Henrik, Zrínyi Károly (4), Fischer 
Endre, Fischer Pál, Glück önkéntes, Halász 
Manó, HajÓ9 főhadnagy, Horváth József fő 
hadnagy, Horváth István, Hörönpöly Irén 
(Kiskőszeg), Kovács István, Máhler Jenő (Bu
dapest). Pley Kálmán zászlós, Piszk Alajos, 
Szöltes Mihály, Szekeres önkéntes, Tauszig 
Oszkár, özv. Tomka Györgyin», Özv Trszte- 
nyák Bódogné, Unger önkéntes (3), Acs Já
nos, Bereozky főhadnagy, Dénes Ferenc, 
Doklea Mariska, Edelstein Berta, Graner 
Béla, Grünfeld Hermin, Hetényi állatorvos, 
Heinrich Dávid, Hirschsohn Etelka, Horváth 
Sarolta (Drávavásárhely), Kornfeind Nándor, 
Koblencer Lajos, Mautenik főhadnagy, Mei 
der Herman, Orbán Elek, Pogány Viki, özv. 
Sray Józsefné (Drávavásárhely), Scheiber 
Mór, Síéin Bertold, Steiner Herman, Szabó 
főhadnagy, özv. Villányi Ambrusné, Wolf I 
Frigyes, özv. Weltendorfer Dávidné, Wranna 
Győzőné (2), Beér Gyula, Jurisics hadnagy, 
Konyáry Irén, Nagy Aladár (Murasiklós), 
Petjani önkéntes, Rosenberg Emil hadnagy

(Varaed), Spitzer Ferenc, Stőger József, Vá
radi Emil hadnagy, (1 K).

A kabarénak 1947 К bruttó bevétele volt

A csáktirnyai АгМЦрк teibolmtélyt.
Az ifjúság által rendezett kabarét' har

madnapra a jótékonyczélu tombolaestély kö
vette. Attól lehetett tartani, hogy a kitünően 
sikerült kabaré a tombolaestélyre bénító ha
tással lesz. De az ez irányban táplált aggo
dalom teljesen indokolatlan volt. Mert ugyan
azon, sőt még nagyobbszámu közönség gyü
lekezett a Royal kávéház díszes helyiségében 
február 4 én, mint az előző estélyen s fgy 
az úrhölgyek által rendezett tombolaestély 
úgy erkölcsi, mint anyagi tekintetben is vá
rakozáson fölül sikerült.

Az özv. dr. Kraschovetz Ignácné elnök
lete alatt működő nagy hölgybizottság fá
radhatatlan volt abban, hogy az eetély iránt 
az érdeklődést felkeltse. S a bizottság úgy 
helybeli, mint vidéki összeköttetéseinek s 
közkedveltségének meg is lett a fényes ered
ménye. A közjótékonyeág érdekében párat
lan sikerre utalhat a rendező-bizottság, me
lyet máskor hosszas és költséges előkészü
letek után megközelítőleg sem lehetett elérni.

Az estély napján már d. u 5 órakor 
zsúfolásig megtelt a Royal kávéháznak szé
pen feldíszített előkelő terme, amikor a tom
bola kezdetét vette. Nem volt talpalatnyi 
hely, melyet a közönség el nem foglalt 
volna. Voltak, akik már ebéd után biztosí
tottak maguknak helyet s igy a később ér
kezőknek bizony állniok és szoronganiok 
kellett, mig a tombola véget ért.

A hölgybizottság ízlésesen csoportosí
totta és elrendezte a szebbnél szebb és érté
kes, 134 darabot kitevő nyereménytárgyakat 
egy hosszú asztalon, mejy körül a tombola
kártyák árúsítása is folyt. Hat órakor már 
nem volt kártya kapható; mind elkelt. A 
hölgyeknek nem is kellett 9zeretetreméltó- 
ságukat túlságosan latbavetniök, hogy a 
tombolakártyákon túladjanak.

A tombola 8 órakar ért véget. Kisor
soltak 36 ambó, 34 terno, 31 kvaterno, 22 
kvinterno és 11 tombolanyereményt. A ti
zenkettediket, 20 q kőszenet, melyet Löbl 
Mór adományozott, a város két keresztény 
és két izraelita szegénye közt osztották ki. 
A közönség nagylelkűen lemondott erről a 
nyereményről 9 viharos lelkesedéssel fogadta 
a bizottság ebbeli kihirdetését.

A kisorsolt nyereménytárgyak a kö
zönség köréből kerültek ki. A tárgyakat a 
következők adták: Ács Jánoené, Antonovics 
Józsefné, Berlin Ágoetonné, Berlin Emma, 
Bolgár Benőné, Boleráczky Istvánná, Bene
dikt Béláné, Baumann Zsigmondné, Bencsák 
Ferenc, Blau Sándor, Csakathurner Herman- 
né, özv. Csikvándy Mártonná, Csotka Jó
zsefné, Csabai Kálmánná, Deutsch Salamon, 
Dobosi Elekné, Dénes Béláné, Feigelstok 
Ilus, özv. Fischer Simonná, Graner Miksáné, 
Gold Ferencné, Graner Mórpé, Heilig József
né, Heinrich Miksáné, Hirshsohn Ernöné, 
Hirschmann Leóné, Herzer Izidorné, dr. Hu
szár Pálné, Hirschmann Adolfné, Heiszen- 
berger Ferencné (Felsőm hályfalva). dr. Híd
végi M ksáné, Hoffmann Ignácné, НтзсЫег 
Emilné, Huícsey Gáborné, Hajas Józsefné, 
HAbel Kálmánná. H»itzler Adolfné, Harmat 
Nándor (Ligetvár), Hódosi Vilmosáé, dr. Isoó 
Viktorné, Kelemen Béláné, Kotzig Károlyné, 
Özv. dr. Kraschovetz Igaácné, dr. Kovacsics
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Ferencné, Kraschovetz Adolf (Zrioyifalva), 
Kayeer Lajos, KertéssL ajosné, Kleinueeheg 
testvérek (Grác), Lukács Jóxsefoé, Löbl Mérné, 
Löwenstein Bernátné, Mózes Bernátné, Mel
der Bernátné, Mayer Hermanné, Mayer Ká
roly né, Mráz Jenöné, Maries Elza, Marino- 
vies Eerenc. Mesteriek Aladárné, Neumann 
Vilmosné, Orbán Erzsi, Pogány Ernéné, Peitl 
Józsefné, Petbő Jenöné, Pecsornik Ottóné, 
Plichta Béláué, Pálya Mihályoé, Pollák Gyű* 
láné, íRosenfeld Jakabné, Reiter Lajosné, 
Rosenberg Rikárdné, Rosenberg Kálmánné, 
Strausz Sándorné, Scheffer Rezsöné, Özv. 
Szalmay Józsefné, Székely Vilmosné, Strahia 
testvérek, özv. Schwarz Jakabné, Székely 
Tilmosné, Simon Istvánná, (Drávavásárhely), 
Straszer Vilmosné, Simon Irma, Taussig 
Hermin, Wollák Rezsőné, dr. Viola Vilmosné, 
Vogth Albinná, Weisz Sándorné, özv. Villá
nyink dr. Wolf Béláné, Váradi Antalné, Za- 
kál Henrik né, özv. Zrínyi Viktorné, Zrínyi 
Károlyné.

Az estélyrek eddigi bruttó bevétele 
1866 78 К ra rúg, mellyel szemben alig volt 
kiadás. A bizottság ebből egyelőre 1698 K-t 
osztott ki, miből a városi keresztény és iz
raelita szegényeknek s a Csáktornyái kórhá
zakban elhelyezett szegény beteg katonák
nak 566— 566 К-t juttatott.

A maradékot a végleges leszámolás 
után osztják ki

A felülfizetők névsorát jövő számunk 
hozza.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Kitüntetés. Őfelsége a király Seyf 
ried József határrendőrségi s. fogalmazónak, 
a Csáktornyái kirendeltség vezetőjének, a 
koronás aranyérdemkeresztet a vítézeégi érem 
szalagján adományozta, a háború folyamán 
teljesített kitűnő szolgálatai elismeréséül.

—  Kinevezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi m kir. miniszter VÖrö3 János oki. ta
nítót a Csáktornyái áll. tanítóképző-intézethez 
nevelőnek nevezte ki.

—  A megyei Arvaszéki elnök nyuga 
lomban. Mint a Zala Írja, Arvay Lajos alis
pán nyugalomba vonul, de nyugdíjaztatása 
iránt való kérvényét beadta Zarka Zsigmond 
dr. árvaszéki elnök is. Mindkét állás betöl
téséről a februári vármegyei törvényhatósági 
közgyűlés fog intézkedni.

—  Halálozás. Dr Nárai Szabó Imre, 
kir. Ítélőtáblái biró, f. hó 2 án, életének 57. 
évében, rövid szenvedés után elhunyt Győ
rött. A boldogult biró hült tetemét f. hó 
5 én délután 4 órakor helyezték örök nyu
galomra ugyanott. Az engesztelő szent mise
áldozatot a boldogult lelkűid véért Tüske- 
szentgyörgyön e hó 10-én reggel 8 órakor 
mutatták be a Mindenhatónak. Nyugodjék 
békében!

__ Kinevezés. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Szép János és Szépné Richter 
Adel miksavári r. kath. tanítókat a mura- 
caányi ál), el. iskolához nevezte ki.

—  Véglegesítés. A belügyminiszter 
Megla Antal ideigl. minőségű határrendőr
ségi hivatali segédtisztet ebben az állásá
ban véglegesítette.

—  Orosz hadifogságban. Krall Vince 
oki. tanító, 314. honv. gy. ezredbeli had- 
apródjelölt, múlt év julius 28 áu orosz hadi
fogságba került A Vörös Kereszt-Egyesület 
értesítése szerint Omszkban van és egész
séges.

—  Az orvosok kérelme. A helybeli or
vosoknak a háborús yiszenyekból kifolyólag, 
különösen abból as pkból, hogy vidéki or
votokat is helyeUesityiiök kell, de elsöeor- 
ban amiatt, hogy a Csáktornyái tartalék és 
éa póttartalék kórházakban kstonaorvosi 
szolgálatokat teljesítenek, rendkívül nagy az 
elfoglaltságuk Polgári praxisuknak ebből ki
folyólag alig képesek eleget tenni. Hogy 
ennek is lelkiiamerelők és kötelességük sze
rint megfeleljenek, arra kérik az érdekelt 
közönséget, hogy őket polgári házakhoz reg
gel 8 óra előtt hívják, mert utóbb már a 
kórházakban kezdődik az elfoglaltságuk, ahon
nan idő előtt el nem távozhatnak. Termé
szetesen más elbírálás alá esnek a sulyo 
eabb balesetek s a súlyosabb természetű 
megbetegedések, melyek gyors beavatkozást 
igényelnek. Ezek esetei azonban a.kivéte
lek közé tartoznak.

— Állandó mozi. A Rákóczi utcai mozgó 
színházban a mai előadások műsora a kö
vetkező: A csábító (dráma 3 felv.), A nö- 
gyülölők (vígját. 3 felv.).

—  Az írni olvasók vizsgája. Zalavár 
megye közig, bizottságának rendelete értel
mében az írni olvasni tudást igazoló vizs
galatok Csáktornyán a városháza tanács
termében február 26-án d. e. 8 órakor kez
dődnek. A vizsgálatra bocsátható minden 
magyar állampolgár, aki 24 ik életévét be
töltötte. A vizsgálatra a szolgabirói hivatal
ban személyesen vagy levél útján lehet 
jelentkezni.

—  Tilos libát tömni. A közélelmezési 
hivatal elnöke elrendelte, hogy a ludak hiz
lalásának céljaira szemes termény egyálta
lában vissza nem tartható. Ebből kifolyólag 
elrendelte, hogy az e célra visszatartott ku
koricát pótlólag rekvirálják.

—  A burgonyaszUkséglet országos ősz 
SZOirása. Az Országos Közélelmezési Hiva
tal a burgonyaellátás egyre súlyosbodó kér
désénél különös súlyt helyez a törvényha 
tóságok és a hadi ipari vállalatok zavarta
lan ellátására. Erre való tekintettel most 
arra szólította fel a burgonyaközvetítő iro
dát, hogy ezeknek szükségletét állapítsa meg. 
Az iroda a törvényhatóságokhoz s az ipari 
vállalatokhoz a napokban kérdő iveket kül
dött, amelyben arra kel választ adni, hogy 
az ellátandó egyének számára, napi átlag 
200 grammal számítva, május ho végéig 
— vagyis fejenként május végéig 24 kiló
val számítva — hány vaggon burgonyára 
van szüksége az illető városnak, iparválla
latnak. Nagyon természetes, hogy az igé
nyelt burgonyamennyiség csak a rendelke
zésére álló készletek arányában és az Or
szágos Közélelmezési Hivatal utasítása alap
ján lesz kiutalható.

—  Egy márka I К 55 fillér. A pén
zügyminiszter rendeleteket intézett az ösezes 
pénzügyigaz^ató9ágboz, amelyben utasítást 
ad arra nézve, hogy az országban levő né
met katonaság bankjegyeit az adóhivatalok 
váltsák be. Egy márkáért 1 К 55 f-t tar
toznak fizetni.

—  A váeárrendtartás módosítása. Za-
lavármegye alispánjának rendelete alapján 
a vásárrendtartásról szóló vármegyei sza
bályrendelet szerint a vásárok a vármegye 
területén április— szeptember hónapokban 
reggeli 6 órakor, október— március hóna
pokban reggel 7 órakor kezdődnek, éa este 
7, illetőleg 5 órakor végződnek. —  Az áru
sítási helyeknek és árusítási helyek sorrend

jének megállapítása a községi elöljáróság 
hatásköréhez tartozik. —  A heti és napi 
vásárokon sertést, szalonnát, seirt, baromfit 
stb. ipari feldolgozás vagy továbbeladás vé
gett április 1-töl október 1-ig reggeli 8 óra, 
október 1-től április 1-ig pedig 9 óra előtt 
vásárolni tilos. —  Tilos továbbá eaeknek az 
árucikkeknek vásár idején a vásártérül ki 
nem jelölt helyeken való adásvétele. Kihá
gást követ el a* is, aki a piacra hozott élet
szükségleti cikkeket szállító eladót útközben 
feltartóztatja s tőle a cikkeket megveszi; a 
cikkért a szokásos árnál magasabb árt kí
nál stb. Aki ily kihágást elkövet, 2 hónapig 
terjedhelő elzárással és 600 K-ig terjedő 
pénzbüntetéssel büntetendő. Hasonlókép bün
tetendő, aki portékáját vásárra menet bázról- 
bázra árusítja, vagy a kereskedő, aki ily mó
don szükségleteit beszerzi; mert ez az eljá
rás a közélelmezés rovására történik.

— Szigorú tél. A tél szigorúsága min
den mértéket felü'múl. Állandó hideg idő 
járja, térdig érő hó borítja az egész vidéket 
mindenfelé. A hideg nem enged. Nappal egvik- 
má9ik alkalommal felmelegszik ugyan a Nap 
éltelő sugaraitól, de éjszaka ismét csikor
góvá lesz a hideg. Tetőpontra hágott a hi
deg csütörtökről péntekre hajló éjszaka, ami
kor a meteorológiai állomás 22° ot jelzett, 
de szabadban a hőmérő ugyanakkor 27*та 
sülyedt alá.

—  A keményítő maximálása. A hiva
talos lap közli, hogy a kormány a kemé
nyítő árát kilográmonként 2 50 К ban maxi
málta. Tekintve, hogy a keményítő ára a 
háború kitörése előtt kgként 40 f volt, ért
hető a megdöbbenés, mit a maximálás elő
idézett. Már meg is van a kézzelfogható kö
vetkezménye. A budapesti fehérnemű tisztí
tók elhatározták, hogy ezentúl a fehérneműt 
nem keményítik. A gallérokat és kézelőket 
keményítik ugyan, de fehéríteni nem fehé
rítik. Ezt a példát valószínűleg a vidék is 
követni fogja. Az az érdekes az egészben, 
hogy a kemőnyftetlen ing tisztítása ezentúl is 
ugyanannyiba kerül, mint eddig a kemény- 
léssel járó tisztítás. Tehát ebből a im xm á- 
lásból is hasznot akarnak húzni némelyek!

—  A felmentések elintézése. A Kü'ügy- 
Hadügy írja hogy a honvédelmi miniszter 
távirati rendeletben utasította a közgazga- 
lási hatóságokat, hogy indokolt esetben я 
felmentésre javaslatba hozott népfölkelőknek 
engedélyt adhatnak arra, bogy bevonnlápukat 
a fölmentési kérelem elintézéséig elhaiaszt- 
hassák. A halasztás ideje hat hét, mely még 
négy héttel meghosszabbítható.

H Á Z
pékműhely- és nagy kerttel

eladó.
Csáktornya, Festetics-u.15. sz.

Házat
vennék Csáktornyán. Szíves aján 

latokat kérek
Postfach 29. Pettau

“* címre.



Znamenito odluöenje zbog brzeäega mifa.
Pod Todom piivajuce ladje vu poslu. - Englezka, Francuzka i Tálján- 
ska je  obkoljena. - Nemska i mi hocemo neprijatelje na mir prisiliti. - 
Trideset i pet morskih ladjah smo jeden tijeden prevrtali. - Na suhoj 
zemlji je  mir vu taboru zbog velikoga snega. - Amerika se je  zdigla 

proti Nemskoj. - Porobili su romanskoga banka.

W stojtoo m bejára polje?
(M . J.) Znameoiti i jako va2ni korák 

je vu taborskih poslih naCinila nemdka i 
nate vlada. Nemdka i Date auetriaoeka—  
magjaraka monathia je nádim neprijateljem 
31-ga januara na znanje dala, da nikakve 
morake ladje oebu pustila od 5-ga februara 
poCemdi vu Eoglezku, Francnzku i Tálján- 
ska. Kakve goder ladje, kojih goder dr2a- 
vah, makar su s nami vu prijateljstvu, ili 
vu neprijateljstvu, ako jih na morju najde 
potujoCe vu Eoglezku, Fraocuzku ili Tal- 
jaosku, bes ikakve milosti budu od nadih 
ili od oem&kih podvodom plivajuCih ladjah 
prevrtane i vloojeoe.

Nemdke i oafie pismo, vu kojem ovo 
пабе oakanenje svim orsagom i vladam na 
znanje' dajemo, je veliku halabuku zroku- 
valo vu célim evétu. Izvuo Eoglezke, Fran- 
cuzke i Taljanske se oeobito amerikaoska 
vlada grozi, ar prvi tri oreagi su s nami 
vu neprijateljekim stalido, Amerika pak se 
je kazala, da oije proti oam, ali ipak on je 
lifral muoiciju i 2ive2 nádim neprijateljem. 
Ako on nebi to vCinil, bi vre zdavnja к raj 
bil taboru. Zbog velike gtefte i dohodke, 
koje je iz lifranja municije, pak svakojaC- 
kog 2ive2a sebi napravil, veselil se, de je 
vu Europi tabor Vezda smo mu prepreCili 
dova2anje municije i 2ive2a, za to je srdit.

Nemdka i nate vlada je svim vladam 
na znanje dala zrok, za kaj neCeju pustiti 
nikakve morske ladje vu onih orsagov, koji 
ne dr2iju s nami. Zroki su tomu sljedeCi:

Nemdka i nada vlada su vu mesecu 
decembru na znanje dali nádim neprijatel
jem da dnjimi mir hoCemo sklopiti. Ali eu- 
glezi, francuzi, taljani, pak rusi su vu svo- 
joj napuhnjenosti takvoga odgovora dali, da 
predi nebiide mir, dok se Austrija i Mag- 
jarska ne rezcépi na falaté, Nemdka pak, 
da mora jeden dél Francuzkoj prék dali 
S tern sj ovi pokazali, kaj oni s nami i s 
nemeom hoC*ju!

Na to je morala Nemdka, pak Austria 
— Magjarska takov odgovor dali, da bude 
od vezda svojom célom jakostjom proti nep-

rijatelju ide) i pritrucal ga bode, da se dm  
predi pomiri, tojest za mir prosi. A za naj- 
odtredu uavalu proti nádim neprijateljem dr2i, 
da nepusti nikakve morske ladje vu nep- 
rijateljske orsage. Ako nadi neprijateiji ne- 
budu imeli kaj za jesti, pak nebudu imeli 
s Cim streljati, onda bude taboru kraj.

Svétopismo véli: kaj neCed sebi, naj 
drugomu vCiniti! Eoglez je izmislil, da bu 
nas vu gospodarskih poslih do kraja vunid- 
til. Mislil je, da nebumo imeli za dvé Ijeti 
kaj za jesti, Pak budemo se mu na milost 
predali. Hvalja budi Bogul niti vu Nemdkoj, 
nili pri nas niti jeden nije vumrl od glada, 
ar svaki mesec, anstrijanec, magjar, horvat 
i t. d. ima kaj za jesti. Tomu je zrok, ar 
smo mi poljodeljski narodi, koji zemlje ob- 
delavamo, marhu hranimo, svinje krmimo 
i druge takve posle obavljamo. iz kojih d o  
vek svojega svakdadnjega kruha i к tomu 
mesa, slanine, mléko, sira, jajce i drugo 
svaCesa za 2iveti ima.
Neje to tak pri nádim neprijateljem. Osobito 
Englezka i Taljanska nemre bez morskoga 
dovoza i iveti, ar oui malo polja i senokode 
imaju Ziviju vise iz trgovine, pak iz med- 
trije. Ako pak si ovi za svoje peneze nem
re ju Cez mórja uikakvoga 2itka dovoziti, 
onda budu gladuvali ar banjke, cekine, d2 
me, dkrljake, hamre, bunde, kola, lampade 
pak druge stvari koje medterski ljudi delaju, 
nemreju pojesti.

Nemdki cesar je izrekel i oglasil, da je 
dosta iz prelévanje krvi! HoCe, da bude 
vre jedenput mir. Ako pak s cim predi mir 
hodemo, moramo naSe bez dude i bez srce 
neprijatelje prisiliti к miru. A to pak se 
nemre na suhoj zemlji dogoditi, za to naj 
se tabor dokonCa na morju.

Nemdka je Englezku i Francuzku ob- 
kolila evojimi, mi pak Taljansku s nadimi 
pod vodom plivajuCemi ladjami. Vezda su 
ovi nadi neprijateiji tak, kak misi vu mida- 
lovki. Gdé budu nemSke i nade podvodne 
ladje na morju kakve g)der ladje spazile, 
odmah budu je prevrtale Nemei i mi smo 
si tuliko tskvih podvodnih ladjah napravili, 
da jih dosta imamo к tomu, da bumo nade 
neprijatelje na poStenje navCili i prisilili, da

bude mir. Na suboj zemlji bi se jod Bog 
zna, kak dugó zavlaCil konec tabura na 
morju, pod vodom budemo predi gotovi s 
nadimi neprijateiji. Zbog toga se samo radu- 
vati morerao odluCeoju nemdkoga cesara, 
Сети smo se i mi i nadi drugi savezniki 
pridru2ili.

Iz toga se vidi, da se je stopram vezda 
poCel oajodtredi tabor i to, zbog Cim br2e- 
Sega mira.

Svi, poljeg mórja le2eCi orsagi su za- 
poved dali, da nesmeju njihove morske 
ladje svoja raesta ostaviti. Ipak, iz Nemdke 
javiju, da su ov tijeden nemdke podvodne 
ladje vre 35 morskih ladjah prevrtale, koje 
su na morju nadle.

Na dovezdadnjim bojnim poljam nema 
nikaj novoga, ar tak nadi i savezniCki, kak 
takaj neprijateljski Seregi nemreju vojuvati 
zbog velike zime i zbog velikoga suega.

Amerika je srdita, da nemre muoiciju 
i 2ive2a prevaZati vu orsage naSih neprija- 
teljah, pak se je zdigla proti Nemdkoj. Ali 
to nikaj nehasni! NemSki cesar i mi smo 
si premislili, kaj smo napravili, gda smo 
prepreCili dova2anje vu neprijateljskih or
sagov.

Kak stoji zimski front.
Zima sve bojne posle jako zastavla. Na 

svakim lrontu takva je zima, kakvo malo 
dto pomla. Bili su dam vu Moldavi, kad je 
toplomerica od dvajstijeden gradod vekdo i 
jakdo zimo kazala. Svun toga pak su takvi 
vihri, da niti gibati se je né moCi. Vu mi- 
nuCih dvejo zimah nasreCu uaSe Cete tak 
su se eve svuCile, kaj pred dvemi létmi vu 
takvi zimi nikak ili pak samo svelikom ted- 
koCom bi bile mogle napkaviti, to denes s 
najvekdom lehkoCom napraviju.

Naravno né samo da nas zastavla i 
narn déla velike neprilike zima, neg i od 
neprijateljove strani sve vu miru stoji. Jod 
i na Szereth frontu je sve mirno i tibo. 
Tak bi mogli recti, boj se je zmrzel. Svon 
menjdih patrolskih bitkah ssmo na Aa fronta 
su nemei navalu zapoCeli, koju su sreCno 
svrdili.



Od R»<e d ő li. Na Lipót bijártkogaiétifti Na Karéit brégu Ukov s b *  je feftl, M t t k t f f c  к  fo ШшЬ Jav» p r o d o ^ Ä  
bérAfa froöta aui mai botelí riééala, kli[ltavftga Uiho eUnüjaéi Ijudi be рЩ Щ  — W á re k lib  könzulom, koj je ioonvílBL 
bei fkakve trete. Nemei ab oasat abili raae Tríeas váráé ibködjer vu velikim anffijb je. videéegs i vitetkoga nySfge domotodea na 
i mitta aa sémi poteti navalu vu kdji su Vu deveti izonsoi bitki poevedoétlb te Je, )édoo ládju aprávil, ba kojoj jóé í deret 
eve baaat aadoblli, kaj aa od prvófct jsnu- da pred oaéemi stojeéi dalijaoi Itvrstoi vbj- averéava aluzbu. Odonad je piait dímo f i 
á n  sgubili. Janóira 23 ga nemei na obedvé ntki eu, ako je dobro vodiju. Tátijának! öffl- diteljóm i feni i proai naj ma pMéjo, как 
etnni Aa svane vode poéeli au napreduvati. ciri takvo prodeétvo jim dertiju, da mi ért- )e doma.
Soévare ao tak amrale, da ruai né aa mogli koga zarobljenika Zivoga apeéemo i poleg leden milliun poláké. Polaki Ku- 
dekooge skopati i poleg toga adrevja au ai toga avaki do eadnje kaple krvi aderZi rajéi, f(óé svaoe novine sraéunale au kalikó voi- 
napravili aUlke vu kojih aa ae bráníli. Nemei neg bi se prédái. nika £ o j i c e n S m  Danovoma Д
oaperiH aa étake na öve drvnate dekunge \z 8yige poslov vidi ae, da talijani is- taviért polaki éóreg. Polaki oraag na konca 
i tak rekué pomeli au je, ruake regimenté bilja dobro ae pripravlaju na nova offen- 1916 ga leta jedenajat milljuu triatodevetde- 
pak au tak podesetinili, da od nekojega re- *ivu. Od avih atranih nőve i friéke tete doj- set jeano jetfétro élanovnika je №el, is med 
gitnenta tri-tetiri ato je samo oatali. Jana- deju, kője odzaja iá  frontom veZbaju. 1874 kojih od aedemnajatoga leta (do teterd lű l 
ara 23-ga na voter véé tri kilometre dalko ga j 1876 ga leta rodjene neprijatelj vu telrtoga leta dva milljun, ato oaemdeaetjedbo 
so nasat ellenáll ruse. Ponoéi ia  nemékim prvo liniju je poetavil. Dobro imaju sloZeno jesero more vojniéto nncati. Ako is töte 
centrumom i déeno krilo se je genulo i to talijani, da sváki eamo fleet mesecov 'bora  ead eluZete dvéato oaemdeaet jeser polaktb 
tak sreéno, da je obkolilo jednoga ruskoga biti na frontu, onda ga vu rezervu deneju. legionaruéov dőli sraéunamo, takodjer i one, 
tepora i sve su je vlovili. Dvajstiéetrtoga Razthi ke, da mi to betftöréfbo napra- koji né su sa vojniétvo apoaobni, ravno jje
pek je véé i lévő krilo vu ogenj se rezvilo. yiti, jerbo mi némamo earoo jednoga fronta den milljun isveraten vojnik dobiju centralni 

Nemei do zadnjega kvadrat metra eve как talijani i mi vnogo viée vojnikov nucamo, oraagi. 
su nazat zadobili, kaj eu prvoga januara как talijani. Da bi mi eamo 9talijanom Dvé jezero mrtvih englezov leden 
zgubili i dvajstipetoga ulazili au vet vu one imali poela, как on aamo znami, véé edav- dá n . íz Konétantinapolya javiju, da prí 
moéne dekunge, kője su eami napravili i nja bi ее naéi vojniki po Rirao épancérali, Tigriévodi februara prvoga velike bitke au bito. 
su januara prvoga ostaviti morali. Od ruske как sa se negda. Neprijatelj po velikim atrélanjuT viée
atrani najviée je sibérin9kih regimentov bilo ICaj öe pfkfttga bbjk tiée, to denes sa- pééíékih navalih. je odredil od Tigriéa na 
vu ognju. Zarobljéoiki su poyédali, da ovi mo na morju traja. Nemei su opet naglas poldan atojete posicije i préailil je jednoga 
regimenti viéeput su se ebunili i viée regi- dali neutralnim orsagom, da od petoga feb- bataljuna, da iz prvih jarkov vu druge ее 
mentov odmah su morali premeniti. ruara poéeméi sve ladje potopiju, kője nép potegne. Pri drugi liniji oétro smo nasat

József nadtfercega front« Ovdi ta- rijateljskim orsagom budu nekaj vozile. Véé sbili englezku navalu i opet amo nasat sa- 
kodjer poleg strahovitne zime nikaj vaZne- nebudu gledali, ali je amerikanska Ili druge dobili naée jarke. Ovdi je neprijatelj jóé
éega né ее je pripetilo. Vu Kárpáti i vu neutralne drzave, neg bez svakoga oporaena vekflega egubiéka imel, как na Irak fronta
Moldovi med bregi sve je postalo. Rusi su ju prevrtaju i na dna mórja spraviju. Kaj trajuéem bitkam. Samo vu mrtvih prék dvé- 
probali januara 23 ga, 24-ga i 25-ga Stur- je Englezija nam obsnobila, to brséas sad jezero vojnika au eoglezi agubili, avan toga 
mati proti mestica— nestiji tvrdovini i Ca- nju bude postiglo i predi bade gladuvala, pák smo jih vnogih zarobili. Jóé viée bi bili 
sinu dolini, ali stém su nikai né postigli, как mi i naéi savezniki. Samo jédna nem- zarobili, ako englezki kanonéri nebi bili one
jerbo naéi svigdi pripravleni su je éekali i flka ladja je jeden mesec prék petdeset mii- postrélali koji au ae predati ételi. Potlam
nazat zbili. Dvajstisedmóga iznenada vu Ca- ljun dollarov kvara napravila Engleziji. Kaj su englezki kojeniki probali nam fronta pre- 
sinu dolini malo su napré doflli rusi, ali od pák ead. bude, kad eve nemflke ladje pa- drti, ali i öve emo nasat sbili.
potlam véé su je naéi i odovud pretirali. zile budeju i nikaj nebudu vu Eagleziju Na A égübiéék proti englezom je jako
Rumunji na Campulile okolici su probali pustile! mali bil.
napré dojti, ali joö on dan su je nádi na- 16— 6 o lét star! francuzi. Francuiki
zat zbili. . . .  SVAKOJAÖKE NOVOSTI. kormán odredil je, da eve od eeetnajftoga

Na Mackensen generals frontu je leta do äeetdesetofea anovie bude aeeentiral
takodje mir. Pri Tulcei dvé bulgarske ékad- Nova átelinga. Honvédski minister j koji nebudo aposobni na front iti, oni pod
rone prék Dunaja su vdrle i proti puuo odredil je, da svi oni, koji su se od 1872- soldaCkom regulum budo vu civilo sofda-
vekflim ruskim éetam dugó su se viteZki ga leta do 1891-ga leta rodili i do vezda eiju sluZili. Jedne vu fabrike deneju, drugi 
derZale. Potlam je proti bulgarcom tuliko né su spoeobni bili, ili pák su od soldaéije pak poljsko delo budo detail. Nekoji able- 
rusa dofllo, da su se né mogli duze brauiti vun spufléeni, nadalje svi oni koji su od gati su proti tomu bili, all vekfla strah je 
i jako sparaetno bez svakoga zgubiéka na- 1865 ga leta do 1899 ga leta se rodili i цак to odredila.
zat su prök Dunaja doflli i vaZne prijave koji bi véé duZni bili se na fltelingu javiti Magjarskl őrsig büde dal zrnje 
su donesli. pak su ovu duZnost né svräili, raoraju se za  C^|Q vojníótvo. Ausztrianski minister

PoloZaj je sad ve takov, da neprijatelj dali popieati i opet vu odredjenim vremenu ixrekel je pred novinari, da vu »ad-
pri Fundeninu i Galacu offenzív posta je, na Stelingn iti. nji rezpravi koju je s magjarskimi miniatri
dakle ono meslo odkud je offenzivu ätel Ovak napré popisani od febrnara 26- jme|, od obedvé etrani su podpisali pogodbu. 
zapoóeti, éisto je zgubil. Vu jedni kuleni évr- ga, do marciofla 19 ga pocélim orsagu äsen- Magjarski orsag ima Zelju pome gati Aoast- 
ste pozieije su imali rusi, ali denes ovu ko- térani budo. Na fltelinga svaki citovanje rjju Najvekéa pomoé pak je to, da Magjar- 
leno od tri stranih pod ognjom derZimo i dobi. Koj do marciuäa 15 ga nedobi cito- 8fci 0rsag i na meato Ausxtrije bude zrnje 
éisto komod strélajn i mosta. vanje, tarn se mora prejaviti pred onim od- dal za célo vojniétvo. To je velika pomoé

Rusi i rumunji od Szereth vode véé borom, koj mu je najbliZe. Kad budo mo- Ausztriji. Skup moramo derZati i как brati 
nikakvo navalu nemoreju zapoöeti, jerbo aposebni outer rukovati, to se potlam p0magati jeden drugoga. Takvo vréroe je
veC némaju tulikénoga mesta, da bi se za bude naznanje dalo. denes, da jeden bez drugoga nemoremo Z veti.
offenzivu mogli rezvijati., Od Galaca smo Od Ujvidéka, do Pekinga. Vinkc- Venizelov Sereg se je reztepel.
vec pisali, da ves je vu ognju, sad samo vits btvan ujvidékski sabol na obeinito Gréke novine piéeju, da uzbuna rezflirila ae 
tuliko, da céli je porufleni. Zrakoplivci ja- mobilizaciiu, kakti 6 ga pefliékoga regimenta je na Korfu i Mitiline otoki. Sereg koj. je 
vili su, da od varafla na zapat stojeée tvi- vojnik od flel je na bojno polje. 1914 ga proti kormanu vu Syru je vudel. Venizelosz 
dovine flirom su reztrélane leta vu jedni karpatski bitki vu rusko rob je na jedno antant ladju vuSel. Céli njegov

Najbolje je sve tiho na Macendonskim stvo je opal. Vmkovits vu Sziberiji pold- Sereg se flirom hoée reztepsti. Veköa stran- 
frontu. Kak su nafli savezniki, bnlgarci pri rugo leto se je mucii i navék je nakanenje jka je dezentérala i okolo Szalonike po Su- 
Sveti Naumo tak kervavo nazat zbili nepri- imel, da skoCi iz Zalostnoga robstva. Vifle mah se skita. Mednjimi je i vnogi srbski 
jateljsku navalu, od potlam Sarrail franenz- mesecov se je skital po Sziberiji, doklam je vojnik. koj véé neée svoju koZu vu ogeuj 
koga generala Cete n»gdi se ne ufaiu kazati. vu MandZnriju doäel, gde se je sproflnjom nesti.

Na taliianskim frontu. Na V*rto zivaril Od Imana do SmtRuna. odovud do Francuzi ne zaufaju se vu pro- 
iba —  Gornii liniji samo patrole slrélaju, Kirína sproflnjom je Zivel Ovdi su ga mis- tuletno offenzivu. Englezke novine pune 
pefliéke bitke nigdi néje bilo Od Tonale sionarufli na kolah poslali do Mugdena. Od su toga, как vehko offenzivn budo zapoéeli 
klanjea do mórja redoviten kanonérski ogenj Mugdene do Tientflina opet je peéice isel. naprotuletje proti nam Так piéeju, как dab; 
se énje, samo negda-negda se sbudiju Zmebki Nazadnje svelikim terplenjom doflel je vu nas véé do érne zemlje bili sbili. Kak dabi
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psi vet  Ciato bili odoemogli i vo takvim 
^adu kiveti, da se Jlm moramo na milost 
predati.

Naprotivao pák fraocoske novine ovak 
piéa]n:

»Englezi vu célim bojn dobro sa oss 
ponocali i pocecali. Vréme bi bilo, ako Ы 
i englezi jedeoput skazali, kaj zoajn i kaj 
m  mognéni napraviti, jerbo do vezda smo 
)ofl oikaj né vidli od njib. Ravno je doeta 
bilo od toga, da Ы пае englezi jód i nadalje 
aa nos vodili.«

Pr) Szeretu  j ó i  tra ja ju  bitke. Na 
aevni i vu Dobrodíi velika je zima i stra- 
hovitni vihri. Ravno zato med rusi i bul- 
garei saroo malogda je kanonérsko strélanje. 
Sve lak ka2e, da rusi samo bi radi znali, 
kaj hoéeju bolgáréi pri Tulcei.

Veliko gibanje se vidi pri Seret vodi. 
Rudi znaju, da rumunski front je tarn vu 
najveköoj nevarnofléi i samo vréme slu2i 
roma aj com, da du2e vremena moreju tam 
biti. To, da je na ovim frontu mir, nője is- 
tioa. Veliko gibanje se vidi od obedvé strani 
Etazfti se, da veköe Cete nemoreju skup 
lojti i poleg toga néga veköih bitkah. Mén
jéé Cete hodiju sim— tam po velikim snégu 
i samo med ovami cetami praökaju puőke. 
ítuki takodjer se samo negda —  negda 
>glasiia.

Ovdi, как vréme dopnsti, velike bitke 
budejo.

Csáktornya, 1917. 11-ga februárt.

KAJ JE NOVOGA?

List iz bojnog polja.
Malo Medjimorje domovina moja, 
llolte se vi za т е  тгдка moja mila!
Minalo je leto, как sem vas ostavil,
Ali niti jenput ne sem vas pozdravil.

Jezero devetsto i destnajsto leto,
Voogomo junaka jako pre2alostno,
Koj je doma stavil dragu grliéicu,
A v liniji dobil oStrn kugljiéicn,

Vnogoga junaka zemljica pokrila,
Koga vide nebu grliéica vidla.
Vide ga nebude grliéica vidla,
Ar ti ga vmorila kuglica presilna.

Vnogi mladi pari jesu se rezidli,
Kaj se morti nigdar nedű skupa zidli.
Vnogi otec doma decu je ostavil.
Kaj morti veő nigdar nebu jih pozdravil.

Mamica ljublena, najte se plakati,
Najte se plakati, mene íalostiti!
Nego si pomorte meni veseliti,
Ar se i tak тога  zapoved zvrdili.

Stopram sam ja junak v dvajstiprvom leli,
2,& to mi je balost v Galiciji vmröti.
Bila bi mi balost v Galiciji vmröti,
Doma otca, majkö v 2alo9ti staviti.

Na drugu stran lista pösmicu obraéam 
Sve mlade junake tíogu preporuéam! 
Preporué-un sebe tej Majka Marija!
Vu sili mi budi draga pomoénica.

Kaj bi z mene brezal ovu teáku muku,
Morti bi preplaval vodu preveliku.
Muricu bi gazil, al je pregliboka,
Dravicu bi plaval, al ja prediroka,

fa bojnom polju. D erk  VId a  vojnik
iz Frketinca.

— Romani ni eu vufgalf iítha. Pa-
iöke uovine piöeju, da rumunji 2alostmm 
írd com sit vu2gali petroleumske zdence. To 
e spodobno Rostopcsin ruskoga generala 
ünu, kad je pred francuzi vu2gal Moszkva

varaöa. Ali 2itka su veC né öleli vuigatl 
Naprimer kad je neprijatelj savzel Filiaan 
varait, kormán je zapovedal Crajova varaia 
polgarmeötru, naj vunisti eve zroje. Roma- 
nescu polgarmeöter nője ötéi posluhnuti za
poved. Svrho toga kormau je odmah sln2be 
izhitil polgarmeötra.

Za nekoju vuru opel su po telefonöru 
pitali, ali su veC vuniötili 2itka Kormana biz
tos je takov odgovor dal, da to nője moCi 
napraviti, jerbo narod od glada pomerje. 
Petroleumske zdence, koji su na leto ober 
dvajsti milljun metercentov petróleuma da- 
vali, do fundamenta su vuniötili. To je je
den englezki brigadéros i jeden francuzki 
lejtinant napravil. Od svih lagvov pipe su 
odprli i onda su vuögali. Vés petroleum i 
benzin je zgorel.

—  p o r o b f l i  eu rom aneltoga banka.
Kad 9U romanskoga banka iz Jasi varaöa 
vu Rusiju préséül), na putu vnogo penez 
je zginulo. Vu jedni kassi sama zlatina je 
bila, to sve je nekam zginulo. Banka Cinov 
niki 2eljeznicu kriviju, 2eljezniCki Cinovniki 
pák banka kriviju.

— Velika zima na zapadnim frontu.
Zadnje dane velika zima )e doöla, naimre 
pák ponoöi. Vnogo lét je ovdi tak jaka zima 
né bila. Na sreéu nemei su véé za vremena 
peCi slo2ili vu dekunge i tak эа т о  oni tér- 
piju vnogo poleg zime, koji na patrole т о  
rajo iti i oni koji vuni moraju straöiti.

Francuzki stanovniki takodjer vnogo 
terpiju od zime, jerbo nigdi nemoreju drva 
zmoéi, lapora pák niti za nikakve peneze.

— 8to jezer metercentov £itka. Oni 
koji su iz Braile vusli, tojest pobegli, pové- 
dali su, da skorom vés 2itek, kojega su eng 
lezi vu Romaniji pokupili, vu Braili ie bil 
skladjeni. Rusi predi как bi bili Brailu os- 
tavili, prék sto jezer metercentov englez 
koga 2itka su vu2gali i vuniötili, jerbo vcé 
su né imali vremena sobom ga odpelati.

— Crípot tutiko rumunjov emo 
ebili. Tal|anske novine iz Ptlervara su do 
bile jednoga élanka od Romanije. Poleg 
ovoga élanka piöeju talijanske novine, da 
antant niti najmenje je né kriv tomu. da 
je Romania tak ziöla. Piöeju nadalje, da Ro
mania sama je gréönik tomu. Bratianu se 
je jauo preraCuoal, kad je mislii, da Bul
garia nebude navalila na Romaniu. Nemei, 
magjari i bulgarci sbili su Romaniu. ali né 
svrho toga, da bi njih viöe bilo, neg s bog 
toga, jerbo rumunjski öeregi i vojniki sn 
nevalani. Skorom vu svaki bitki triput tu- 
liko romanov je bilo, как nepnjatelja. Naj- 
mre pák magjarske i austrianske éete su 
se jako hrabro sponaöale. Néie moéi pre- 
misliti. как nevalani su rumunjski vojniki.

Od rumuniov tak piöeju talijani, sami 
zasebe su pozabili.

C m f glael vu Calfjaneklm. Od pót- 
lám, как su c^ntralni orsagi mira ponudili, 
evepo9ud se Cujeju érni glasi. Vu R mu su 
tak mislili, da vu Firenzi je velika buna. 
Vu Firenzi pák su tak znali, da vu Bologni 
so kervave demonötracije. Vu Bologni pák 
su takvi glasi se rezöirili, da vu Piza va- 
raöu su velike i kervave bitke med naro 
dóm. Vu Piza varaöu opet su lakvoga glasa 
dobili. da céü R jm je vu jednim plamnu.

Poleg ovih rezöirjenib glasov vnoge su 
polovili i vu kmiénu tamnicu zaprli. Sad 
su po céli Talijanski zemlji slrog ötatariuma 
rezglasili

—  Я тсН Ь а í ncutralni oreagi. Nemei

____________ »MKDJIMURJK«_____________
au nasnanje dali célomo svöto, oajmre pák 
neolralnim orsagom, da nikalÁ^o ladju oe- 
budo du2e vu Englezko, Fraocuzko i Tali- 
jansko pustili, nikoga nebudo viöe miluvali 
i uebudo gledali na to, ili je ladja aroeri- 
kanska ili pák öteroga drugoga neutralnoga 
orsaga, neg nemilosrdno svako potopiju koja 
bude probala vu neprijateljske oraage atroöka 
ili pák municiju voziti.

Pokehdob pák je do vezda Amerika 
sder2avala eve neprijateljske orsage stroö- 
kom, a municijom i s oru2jem i ooa je 
imala od tabora najveköega hasna i ona je 
vu ovim bojnim vremenu tuliko zlata do 
bila, da veC nemore vu bankih mesta zmoéti. 
Razmi se, da ov nemöki zapisnik nője po- 
voli bil amerikanCanom, jerbo ako nemei 
svako ladju potopiju, onda Amerika bude 
najviöe kvarna, kakti oo  orsag, koj je naj- 
viöe bojnih stvarih lifral za gotove peneze 
vu Earopu. Svrbo toga amerikanéani tak 
su se rezsrdili, da su svojega konzula iz 
Berlina dimo pozvali, amerikanskomu nem- 
ökomu konzulu pák su vun dali putnicu i 
njega dimo poslali vu Berlin. Stém se je 
med Amerikom i med Nemökom dipluma- 
tuöki savez reztepel. Nemei né su se niti 
nato prestraöili, znali eu napré, da tak bude. 
Nemei spodvodnami ladjami ravno on cilj 
sluöiju, kojega jim je Wilson pokazal. Ov 
cilj pák je skim predi bója zakljuCiti. Kad 
vu Eagleziji nebude kruha i nikaj drugoga, 
véé budo presiljeni za mir prositi.

Kaj budo drugi neutralni orsagi napra- 
vili, to joö neznamo, neg bröéae mirni budo 
ostali i dalje budo terpeli bojne nevole, как 
su i do vezda.

Amerika tam le2eée nemöke ladje je 
posvojila i stém nemcom jeden milljard 
kvara napravila. Nemcom je to sve jedno, 
jerbo öve ladje itak su né mogli vu bojnim 
vremeuu nucati. Nemei su taki drugi dao 
oöter odgovor dali amerikanéanom i na odpr- 
tim morju trideeet ladjih su jim potopili. 
Ladje su same bojne stvari vozile vu Eng- 
leziju. Niti jedna je né vuöla. Так bude to 
svaki dán.

Pitanje sad jog je to, ali bude Ame
rika bója poruéila nemcom. Reéemo. da 
bude. Stém niti nam, niti pák nemcom ni
kaj nebude na ökodu. Mi smo do vezda né 
imali nikakvo pomoé od Amerike, pák niti 
vezda nebudemo imali. Amerika tuliko t?- 
borski ladjih ima, как i Nemöka. То рак 
je skorom ji premalo, da bi sveposud po 
morju braniti mogla svoje reztepeno imanje, 
najmre pák na Tihim morju. Dakle vnogo 
ladjih nemore proti nam poslati. Engiezija 
ima najviöe ladjih pák ie joö né ufala blizu 
nemökih ladjih dojti. Так bude i Amerika. 
Amerika na suborn néma viöe soldaéije. ku- 
liko ji je za odsnulraönji mir potrébno, 
dakle niti stém nebude nam na ökodu. Med 
nemcom i Amerikom samo takvi tabor bude 
как je med nami i japanc, tniest nikakov.

—  Hmcrihanehí evctcc Svaki svetec 
к sebi der2i ruke, tak i Wdson, koj takvoga 
mira bi ötéi, kakvoga englezi hoéeju. Rád 
bi zahvalen bil Engleziji, koja ga je za pro- 
feseora imenuvala, ako bi vu Ameriki bil 
propal. Mira hoée s panduri. Ako bi po boju, 
kad bi se europenski vladari i tak na vnogo 
lét pomirili, ne mir nastal reéemo med Ja
pánom i Amerikom, onda bi doöli europe- 
inski panduri. Hajda prusi, magjari, turéini 
i bulgarci, navéite na moreö japanskoga 
jopca,koj jepodufal se za bamnuti vu Amer ku.

broj. 6



Csáktornya, 1917. 11-ga februara. »MEDJIMURJE broj. 6.
Nam je né potrében Wilsonov mir, oiti 

pák niéji drngi, treba nam je takov, kojega 
sí mi sami evojom jakostjom budemo sas- 
lutill Wilson kad je diplomatudki saves rez- 
tepel s Nemdkom, tak je rekel: To svaka 
neutralna drtava bude tak napravíla. Kaj 
bodu neutralni orsagi napravili, to njihova 
briga bude. Mi ae samo tomu veselimo, da 
gospon Wilson pocietil je polofaja. 2uhko 
veselje je to, ali itak je nam veselje. Od- 
vezda nebudo maetne gdefte delali ameri- 
kanci. Nade podvodne ladje svako ladju po- 
topiju, koja bude nekaj probala iz Amerike 
vu Englezijn voziti. Stém budemo sagutili 
Wilsoűove prijatelje i etem budemo jód bolje 
bója zadobili.

—  f ia im  od ЩНеопа. Némáké no- 
vine piöeju: 2al nam je, da je Wilson tak 
napravil, ali naj niSCi ne misli, da mi ne- 
budemo spodvodnami ladjami tak delali, 
как samo moguéni budemo. Mi emo zau- 
fani, da stém spoteremo neprijatelja. Wilso
nov ein jód ne zlamenuje bója, stém ее 
samo groziju, da Amerika к nádim oeprija- 
teljom bude stupila. То пае nikaj ue plaái. 
Sad stopram moremo leti dihati. Wilsonov 
korák nam je odpral óéi i oslobodil nam 
je ruke, kője eu dovezda svezane bile. Ne- 
milosrdno budemo na morju delali spod- 
vodoami ladjami. Naj dojde Amerika svo- 
jemi ladjami, ako ufa. Nam je puno vide 
vréden jeden odprti neprijatelj, как jeden 
tajni. Poleg Amerike predi bude konec boju

Cetirinajst ili petnajst, ili рак как Wil- 
son misli, jód vide neprijaleljov bude, to je 
sad 9ve jedno. Mi samo iz toga to vidimo, 
da preblitava se kftnec. Skim vekdi je ogenj 
stém predi zgori, stém predi mu je kraj. 
Так smo i stém, dodli smo do konca. Za 
velikom eksplodacijom, mir nastane.

—  Ladje etojtju. Svéd, Norvégia, Dá
nia, Hollandia nepustiju svoje ladje na morje. 
Amerika, Englezia i Fr&ncuzka takodjer su 
zastavile one ladje, kője su za oditi bile. 
Nekoje pák kője su véé na morju bile, na 
zat su pozvali s iskrenim telegramom. Samo 
one ladje su vu veliki pogibefji, kojim je 
nikak né bitó moéi na glas dati, kaj dé- 
laju nemei na morju. íz med ovih ladjih 
vnogo su potopili. Vu Engleziju uiti jedna 
ladja néje dodla öve dane. Na morju sve 
stoji, tam su sad nemdke podvodne ladje 
gospoda proti kojim neprijatelji nikak se 
nemoreju braniti. Engleziu postigla bude 
kaátiga, как je i druge. Sad veliju englezi, 
da smo mi barbari, né oni, koji divje ljudi 
poáilaju proti nam.

—  N *  tatíjanehím frontu. Februara 
áestoga tridesetoga vadaskoga regiments jedna 
kompanija od Plöcken klanjca na zapad 
vdrla je vu talijanske jarke, 9porufl»la je 
Sáncé i 9obom je dopelala jednoga offeira, 
dvajeti osem pro9tih vojnikov i jedno ma- 
áinpuáku. Vadaska kompanija bez evakoga 
sgubiéka je nazat doála vu svoju poziciju.

—  Vclika cbeplodacíja. Ruski admi 
ral pnjavil je, da januara 26 ga vu archan- 
gehkim morskim postajaliáéu na Cseljuns 
kin ladji eksplodacija se pripelila i od toga 
veliki ogenj je nastal. Ogenj se je odmah 
rezáiril \ lamodnje trgovaéke ladje, takodjer 
magazini i kolodvor je vu pUmnu vuniátil 
ae. Pét velikih paroladjah se takodjer tak 
pokvarilo, da néje moéi je nucali. Od eks 
plodacije i od ognja 344 osobah je plezé 
rano. Medjimi su tri officiri i 99 drugih

vojnikov. Mrtve jói né su prebrojili, ali tak 
mislijo, da prék trideset njih je. Tedko ple- 
zérani su tridesetdevet.

—  Velflw zfma vu fVaticuzklttt. Iz
Panda javiju, da vu varaiu véé skorom ni
kaj lapora némája, poleg toga polgármester 
lapora je dal rekvirérati. Vu Jutni Fran- 
cuzki avaki dán je vekia zima. Francuzki 
varait svi su vu velikim snegu, primorju 
jód podjednoma gusti anég pada. Skorom 
po céli Francuzki zemlji stojiju cpgi. Poöta 
takodjer stoji. Jedne trancuzke novine pl- 
Sejti, da zima je veliki neprijatelj Francuz- 
koj zemlji.

—  6ngtczfja nepueti ladje na morje.
Englezki admiral na zapoved kormana zap- 
ral je sva morska postajaliáéa i viie nika- 
kvo ladju nepusti vun na morje.

Vu jedoim postajaliáéu viie englezkih 
taborskih ladjah stoji, kojim su dimnjaki 
spodrti^ Ovu ladju taborske ladje bodu epre- 
vajaié.

Francuzi su takodjer straho, niti oni ne 
ufaju vun na morje pu&titi ladje.

—  Rcorganfzacia rumunjekoga éc- 
rega. Jeden rumunjskí general piáé, da on 
rumunjski Sereg, koj je iz ognja vun vudel 
vu Besearabiji stoji i tam ga ead vefbaju. 
Poleg velike zime to jako pomaleni ide i 
do vezda samo sekoiega regimenta su mogli 
tak skup spr&viti, da more vu ogeoj iti. Jofl 
naj menje dva rnesece nucaju, ako ostaju- 
éega rumunjekoga äerega tak hoéeju zvet- 
bati, da vu prvo liniju bude mogel iti.

Rumunjski general iod i to pide, da 
sad proti rusom i rumunjom за то  éetiri—  
pet nemdkih divizijah vojuje. Nemce su na 
drugi front spravili i na mesto njih su mag 
jari i turéini dodli Od Galaca na poldan 
pák bulgarske éete stojiju snaj noveáemi 
ätuki. Pide nadalje, da nesmeju predi pus- 
titi rumunje vu ogenj doklam nebudo do 
kraja zvefbani i obleéeni.

—  Revolver vu oreaékím epravíótu. 
Februara eedmoga vu orsaéki hiti, kad je 
gróf Baltyány Tivadar govora drtal na ga- 
leriji jeden za drugim triput se je revolver 
sprotil Svi ablegati su odmah gori poska- 
kali, samo grof Tieza István je sedeé ostal. 
Palafalvi Gyura husarski k&prol je strélal. 
Na sreéu poleg njega su nemdki soldati 
stali, koji su ga odmah za ruke prijeli. Так 
je pijan bil, da niti iti je né mogel, morali 
su ga pod ruke pelati. Kad su ga pitali, za- 
kaj je poéel strélati, tak je odgovoril:

—  Neznam zakaj, móriig je niti né is 
tina, da bi ja bil strölal.

Prijem su nadli slutbeno Frommen pid- 
tolu iz koje su tri koglje falile. Grof Tisza 
Kálmán kapitan ga je spoznal i on je po- 
védal, da je i vu njegvi kompaniji slutil 
ali pokehdob je navék pijan bil i eve je 
vkral, kaj je gde videl, poleg toga su iz 
kuhnje ga pretirali. Prék su ga dali soldaé- 
komu 9udu

— Zabaj ne ealutiratc. Vu Budim- 
peáti idejű po vulici dva oficiri. Niti jeden 
néma vitetku medaliju. Naproti dojde jeden 
sdvemi medalijami nagradjeni vitéz vii zdroz 
gani i znmazani kabenici. Ruke vu tepu 
drti. Kad officire spazi, hiti na onu stran 
glavu bez toga, dabi i s rukurn salotéral. 
Officiri gazastaviju:

—  Zakaj ne saluférate redovito? — 
pita lejtioant. koj se stém zabavlal vu Bu- 
dimpedti.

Naá vitéz bez odgovora zeme obedvé 
ruke vun i pokate, da au mu obedvé zav$-

zene i samo tuliko véli :
-— Joftme jako boliju, gospon le)tinaot
Officiri dale boéeju iti, ali sa hrbtom 

oglaai se jeden general.
—  Két Je ovdi? Kaj se je prlpetilo, 

gospon lejttoaot.
Offciri povedali su.
—  Poveéte, как se zovete? zahtéva 

general,
Lejtinant i oberlejtinant povedali su svoje

ime.;
—  Vi ste jod né bili na bojnim polju? 

—  pita general
—  Né smo bili.
—  Onda sutra vjotro ob ososi vari 

prejavite se primeni, da vas sprvom prill» 
kom na front podlem. Na frontu se véé nav- 
éite, как salutéra on, koj je na obedvé ruke 
plezérani.

General je zatem pomalem dale odidel. 
Koji su to vidli i éuli, suzoate su jim bile óéi.

S ovimi rééima 
Pésem se zapira,
Daj nam Bog lubljeni 
V ovum letu mira!

Damása Tomaslcs Jelena.

Urednikova poéta.
Viée popérkab smo na пото dobili, iamed kojih smo 

pretitali sljedeíe :
1. P é s e m  d é v o j k e .  (D&m&sa. T. J.) S popraYkami 

bude izlazila.
2. P é s m a  o d  naélh mlllh junakov. (DrArm-

▼iii&rhely. L. M.) Dobra bude za novine.
3. B o t i é  na taljansklm frontu. (Na bojnom 

polju. T. MJ Popravili smo ovu pésmu i Italnpati budemo 
ju dali.

4. J u n a k , (StridóvAr. D. St.) Za potrpljenje proeimo, 
dók ju popravimo, ar bude vridna, da se popravi.

5. Pésem o d  mlra. (L C.) Neda se popraviti, ar 
redi jako Sepljsju.

6. Mutka talost, tensko veselje. (Na boj
nom polju. V. I ) Nebi mislili, da bi medjimurske Zene tak 
zloöeste bile, как ste vi to opieali. Bog oslobodi! N^jdeja 
se morti i tak re, ali takve su rfdke. 8  tem su vile poAtenje 
vrídne sve druge medjimurse Zenske, koje bormeS ne pi- 
janduju, nego delaju i borija ее za svakdalnji krnb i deca 
si odhranjuju, dók jim mull na bojnom polju hareqju i 
trpgu za domovinu i za obitelj svoju. Vaáu páamu nemremo 
vu novine deti. PiSite vi rajei nekoj od dobrih medjimurs- 
kih Zenab I

Vu jednim sljedeCim broju nalih novin budemo dm - 
gim glas dali, koji su nam pésme poslali.

Svim «kupa pozdrav I (M .
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Meghívás.
A z  A l s ó m u r a k ö z i  T a k a r é k p é n z t á r  R é s z v é n y t á r s a s á g  P e r l a k o n

n w o c v e n b n r m e t i ik  é v i  *

r e n d e s  k ö z g y ű l é s é t
1 9 1 7 . é v i  f e b r u á r  h ő  2 5 - i k  n a p j á n  d é l u t á n  4  ó r a k o r  s a j á t  ü z l e t h e l y i s é g é b e n  t a r t j a ,

m elyre a t. részvényesek ezennel m eghivatnak.

A  k ö z g y ű l é s  t á r g y a l  l e s z n e k :

1. E lnöki je len tés a lefolyt űzletévről.
2. A  felügyelő-bizottság jelentése, ennek alapján az 1916. évi szám adások, a vagyonm érleg végm egállapitása és a fe lü gyelö- 

bizottsággal egyetem ben a szám adók felm entése, továbbá a m utatkozó tiszta nyerem ény felőli rendelkezésre von a tk ozó  igazgatósági 
indítvány tárgyalása.

3. A  társaság hivatalos közlönyének m egjelölése.
4. A társaság igazgatósági tagjai közül az alapszabályok 54. §-a értelm ében kilépő ifj. H ajd inyák István, H irschsohn Miksa 

és  Spitzer J ózsef igazgatósági tagok helyett uj választás m egejtése, esetleg a kilépők ú jbóli m egválasztása.
5. A z 1917. évben m űködő felügyelő-bizottság m egválasztása. (66. §.)
Kelt Perlakon, az alsóm uraközi takarékpénztár részvénytársaság igazgatóságának 1917. évi ja n u ár hó 23 -án  tartott ü léséből.

______________ A z  i g a z g a t ó s á g .

A* alapszabályok 44. §-a értelmiben felkéietnek a L ez. részvényesek, hogy szavazó-lapjaik átvétele végett részvényeiket a szelvényekkel együtt a közgyűlés egész 
tartamira a pénztárba helyezzék.

A felügyelő-bizottság által megvizsgált éri mérleg a közgyűlés elé terjesztendő jelentéssel együtt a kér. törvény 198. §-a értelmében a közgyűlést 8 nappal megelőzőleg a 
társasági helyiségben a hivatalos órák alstt betekinthető.

m m .  u  fls ta n tti П М № №  t ó m iö r u s i f  tiltott Mii. ifi Ittttin  ki л -t». n * .

•; К f К f
Jelzálog kötelező számlában 404.522 — Részvénytőke s z á m lá b a n ........................... 300000 —
Váltó « ..........................* 840089 —  Tartatékalap >   300000
Előleg > ..........................I' 31466 —  Külön tartalékalap *   100000 - -
Idegen intézeteknél elhelyezett betét számlában . . 210000 —  Rendelkezési alap ........................... 36000 —
Kintlevő kamat szá m lá b a n ............................... ' 15113 27 Nyugdíjalap » ........................... 100000
Kintlevő értékpapír-kamat > ...............................? 4058 33 Tiszti nyugdíjalap * ........................... 2713 23
Kintlevő idegen intézetnél elhelyezett betét-kamat í Közhasznú alap ’ ........................... 6666 29

szám lában ...................................................................  3417 32 Betét » К 1.037,453-51 .
Ingatlan birtok s z á m lá b a n .......................... 25000 j —  Heti betét » » 20,689*—  *' 1068042 61
Értékpapír > .......................... 406111 I — Heti betét tőkés, kamat * ........................... 994 16
Pénzintézeti központ üzletrész .......................... jj 1600 ■ — Fel nem vett osztalék * ...........................! 304
Osztrák-Magyar Bank giro * .......................... j| 1000 | 38 Előre felvett kamat .....................  I 12414 14
Postatakarékpénztár » .......................... У 9919 | 07 Igazgatósági fizetés >   8792 —
Folyószámla ’ . . 1830 | 99 Felügyelő-bizottsági fizetés * ........................... 1600 —
Perköltség ..........................  7269 I ЭQ Nyeremény-áthozat > К 12,100-27
Pénztár . . . « J 45709 | 01 Nyeremény » > 68,57914 S0679 41

e j

!| 2007104 ! 74 I 2007104 74
_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ a_ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _  • _ _ _ _ _ E_ _ _ _ _ _ _ _ _I1 |i I

Тиш ». II a t i m i i i  Iitofüjtirti línvÉiiUnasö nem »!- is r c t i á i a í i t ö i  isis. tri imtitar ki з ш . м ш и

к ! f К f
Tiszti- és szolga-illetmény szám lának..........................  8940 Kamat és díj számláról . . .  -451961 99
Betétkamat » , .....................  613 44 Érték papir-kam at » .....................  7950 —
Heti betétkamat » ..........................  385 | 50 Kintlevő értékpapir-kamat > .....................  4058 33
Vegyes költség >   4145 i 84 Kintlevő idegen intézetnél elhelyezett betét-kamat I
Perköltség * ..........................  23 38 s z á m lá r ó l ....................................................................  3417 32
Adó »   22951 65 Ingatlan birtok jövedelem számláról . . . .  . j 640
Tőkekamat 10*/« adó > ..........................  4641 16 |
Tőkésített kamat » .......................... •- 45414 12 ]
Visszleszámítolási kamat »   2211 41
Behgjthatlan követelés »   830 -
Igazgatósági fizetés »   8792 —
Felügyelő-bizottsági fizetés >   1500 —
Nyeremény *   68579 14

j 168027 64 168027 64

I  í I I  - - - - - - 1- - - - - - - - - - -
Kelt P erlakon  1916. évi decem ber 31-én.

V- t a t  ta ta  *• »• »Id! Eni I. t. PlMitt Am  I. L
Ш*. eleSk. pAnet&rnok. könyveik.

f t . l f e M l U .  MbtAlcÉ h i t e i k .  $te>EMi.k. Ha|«ir4kJém is.k. H)mltrtiHKiii.L П и к т е т . » .  Intet J fcn tk . S|itzirJézulik.
lo x -ta « . ta w  Ug. ignng. Ug. Igéig. Ug. Igéig. Ug ignng. Ug. igug. ug. igneg. ug.

Jelen nyereség-veszteség-szám lát a fő - és egyéb üzleti könyvekkel össszehasonlítottuk és m indenben  m egegyezőnek  találtuk.

Kelt Perlakon. 1917. január hó 21-én.

W t e  M te i 1  Rehkitz Ji»K  1 .1  Sím Kánl? 1  k.
___________________________ Ы* °  bl* _______________________________________ t«l»p. Ы.. tmt- MtfT. kl. uc-

N yom atott F ischel F ü löp  (S trauai S án dor) kO ayT nyom dájában C sáktornyán.
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