
Háború és béke közt.
Háború és béke közti válaszúton va

gyunk, akárcsak 1914*. év julius végén. Most 
ie mintha hadüzenet előtt állnánk. Mert 
amikor az antánt a neki kínálkozó békét 
d  nem fogadta, ez bizonyos tekintetben nem 
egyéb újabb hadüzenetnél. Mindenesetre bé
kére való hajlandóságunk ügyeimen kívül 
hagyása a háború immár befejezett szaká
nak egy újabb szakával való megloidását 
jelenti.

A háborús dühtől, gyülölséglől el nem 
vakított higgadt bíráló tisztában van azzal, 
hogy a háború továbbfolytatása világré
szünknek, de talán az egész civilizált vi
lágnak is óriási károkat okoz, de mégis 
senkinek sem árt annyit, mint maguknak 
az antántországoknak. A központi hatalma
kat legyőzni nem lehet. Ha az antántpolili- 
kusok az amerikai segítségtől várják harc
téri helyzetük kedvezőbbre fordulásál, úgy 
/agy önmagukat, vagy népeiket akarják ez-i 

ze! ámítani. Vagy azt hiszik az ellenséges 
vezérférfiak, hogy a központi hatalmak várói 
íogoek addig, míg a nyugati frontra annyi; 
csapat fog jönni tengerentúlról, hogy b^n- 
erünket legyűrhessenek? Nincs e semmi o-j 
kuk tartani attól, hogy sokkal hamarább; 
fogjuk velük megejtem a végleszámolást ? i

Mielőtt a Világháború megkezdődött, a; 
szövetséges had vezetőségek számoltak azzal,; 
bogy két oldalon kell felvennünk a harcol. 
Emberszámban is hátrányban voltunk »z,

ellenséggel szemben. Ezeket a hátrányokat 
sikerült a két íront köti épített vasutakon 
lebonyolított gyors közlekedéssel és hadve- 
zéreink zsenialitásával ellensúlyozni.

Most, hogy az огозхок kiváltak a há
borúból, az egyik oldalon felszabadulunk 
és ez vasúti szállításunkat mód felett egy
szerűsíti és megkönnyíti. Haderőnket a nyu 
gáti fronton megnöveszthetjük. Egyúttal lo 
kozódffc a lehetősége enne! hogy a nyugati 
front egyik vagy több helyén hamarosan 
túlerőt vonjunk Össze s ezzel sikeresen tá
madhassunk. Ehhez járul, hogy hadvezető
ségeink kítüoően értenek ahhoz, hogy szám 
ban fölényes csapatokkal nemcsak helyi si
kereket érjenek el, hanem döntést is provo 
kálhassan&k.

Ezt odaát nagyon jó! tudják Ezért sán- 
colja el magát egész Franciaország és fél 
Anglia a front mögött, ahol hatalmasnál 
hatalmasabb védőműveket építenek. Lehet-e 
ebből valami túlságos öübzalomra követ
keztetni ?

Elnémultak az antántvezérek fenhéjózó 
nagyhangú győzelemigéretei. Az aggodaloai 
védelembe kergeti еНеуьх'goinkét.

Bizalommal tekinthetünk a jövő elé. 
H* az ellenség a tisztességes békét nem 
akarja, nem igen fog бог kerülni arra, hogy 
nekünk kell majd védekeznünk. S ha Iá 
madni lógunk, akkor győzünk is, mert most 
már egyenlő számarányu hadseregek fognek 
állam egymással szemben s a fölény azon 
az oldalon lesz, amelyen nagyobb a hadve
zetés zseniálltása. Ez a fölény fog dönteni.

Mindazonáltal nem kívánjuk a döntést 
a harctéren. Inkább azt kívánjuk, hogy —
ha az 1914 esztendő julius hónapjának 
utolsó napjai hasonlatosak is a maikhoz — 
legyen köztük az a különbség, hogy amint 
azok békéből háborúba, ezek háborúból bé
kébe vezesseuek!

Nem kellene boizá egyéb, mint sz 
bogy ellenségeink vezetői kiábránduljanak 
és helyesen számítani tudjanak.

Állítsunk hadismlekit Csáktornyán!
A mozgalom, mely a Csáktornyái hadi 

rokkantak, özvegyek és árvák segélyezése 
és gyámoJítása érdekében már testet öltött, 
mind nagyobb hullámokat ver. Még nem is
igen mozdult ki a nagybizottság kereteiből 
s máris tízezerén fölül van az összeg, me
lyet erre a célra jegyeztek. Kilátás van te
hát egy tekintélyes végösszegre, mely a ha
diszeren esetlenek állandó segélyezéséhez szük
séges lesz.

Polgárságunknak ez az érdeklődése, min
denkor érvényesülő áldozatkészsége, de meg 
kipróbált, tündöklő hazafias érzülete ш egy 
további lépésre késztette a megalakult nagy- 
bizoltságot. Nem éri be a hátrahagyott sze
rencsétlenek segélyezésével, de méltó emlő
ket akar állítani azoknak a Csáktornyái hő
söknek is, akik a harciéren a Haza védel
mében elvérezlek.

S erre az elhatározásra nemcsak a 
társadalom készsége késztette a nagybizott-

A nő.
Irt.: V d .

Két betűből álló szó, mégie betölti az era- 
l>er egész lényét, sőt mondhatni, az egész világot. 
Nincs férfi, legyen bár szíve oly hideg, mint az 
északi sark, aki ne érezné bűvös erejét ennek a 
ezónak. Ez ad legnagyobb ihletet a költőnek. Ez 
deríti fel a rideg filozófust. Ez ad igen sokszor 
erőt a publicistának szellemi diadalok szerzésére. 
Ez feledteti a munkással az élet fáradalmait S fő- 
та1: ez a szó visszhangzik mindenütt a világon, 
ahol csak ember található!

Nincs szó, mely ennél kedvesebb fogalmat 
fejezne ki.

Alig mondja ki az ember, máris érzi, hogy 
szivét valami bűvös erő ragadta meg. A nő az 
isteni Alkotó legtökéletesebb remeke. Minden, ami 
uzépet csak szétszórt a nagy természetben, azt a 
uő bájában összpontosította. S ezért, ami csak 
*>zép van a földön, mellette elveszti csodás szép
ségét. Egé9z lénye csodaaikotás. Van benne kel- 
lem, odaadás, gyöngédség, szemérem, tisztaság, 
finomság, szűziesség, hűség. Szóval az erények 
minden világa megtalálható benne.

Egyedül ő  hord magában — bár ideiglenes 
boldogságot és az a nemes tulajdona van, hogy 
ezt is törekszik a férfiúval megosztani, sőt meg
osztja vele mindenét. (3 az egyedüli segítője az 
életküzdelmekben. Az élet tengerén majd viharok
kal dacolva, majd nyájasabb ég mosolya alatt, 
kart-karba Öltve, együtt vándorolnak férfi és nő 
át az évszázadokon. Midőn Isten a törvényszegő

férfit igazságossága ostorával sújtotta és a szá
mára készített gyönyör lakának ajtaját előtte l e 
zárta, irgalmában a vétkesnek fém; akart tartani 
valamit, ami Őt a boldogság honának édes illatára 
emlékeztesse: meghagyta neki a nőt, hogy rápil
lantva, az éden gyönyöreire emlékezzék.

És csakugyan ! A nő szíve tele van a gyö
nyörök gyönyöreivel, aminőket teljes mértékben 
talán csak az édenkor arany napjaiban élvezett 
az ember. Ezernyi báj van minden szavában, 
minden tettében, meilyel, mint valami ellenállha
tatlan varázzsal, hat reánk és fűz magához elvál- 
hatatlanúl. Arcán olt ragyog az örök boldogság 
visszfénye.

Egy tekintet és örökre lebilincselte szívün
ket. Egy mozdulat és alig bírunk fellobbant sze
relmünkkel. Édes gyönyör rezgi át minden izün
ket, ha csak megérinthetjük is.

Tagjai a legtökéletesebbek. Mozdulatai a leg- 
remekebbek. Magatartása könnyed és nemes. Já
rása kecses, tekintete szende. Szeretet«: oh! ez a 
legnagyobb boldogság, mit a férfi e földön élvez
het ! (3 a férfi sHvének megnemesítője. <3 életének 
egyedüli földi üdve. Épp ezért a legfönsógesehb 
szerepe van, kit mindenütt gyöngéd, mély, őszinte 
tisztelet, előzékeny figyelem, forró szeretet vesz 
körül.

A jótékonyság terén is teremt, alkot. Szíve 
a leghamarább megdobban. Jótékony, őrzőangyal
ként szárnya alá veszi az urát, könytit felszárítja 
a szenvedő özvegynek. Hazáját példaadóan tudja 
szeretni. Szítja a hazaszeretet szent lángját, oda- 
adóan vesz részt a hatalmas küzdelmekben, ame
lyeket a férfi a Haza védelmében folytat.

Ez a nő, ha Isten- és termeszítszabta ha
táskörében mozog. S ha ezt túllépi? ö  a földön 
a leggonoszabb démon, aki képes a világtörténe
lem legnagyobb alakjait a leghitványabb eszközö
kül felhasználni és őket, mint bábukat, mint gyer
mekeket pórázon vezetni. Sőt képes oly katasztró
fákba sodorni az emberiséget, melyekből csakis 
véres áldozatok árán szabadulhat meg.

A népek története tanúsítja, hogy mivé vál
hat a nő, ha magáról megfeledkezve, a jóság, az 
erény ösvényéről lelép és szenvedélyeinek marta
lékává válik.

Leg fenségesebb tulajdonai a legruUbbakká 
válnak. A hiúság, a tettetés, a fondorkodás fariája 
l*sr. Gyengédsége. szende9ége, kelleme, tisztasága 
egészen elvész és helyette oly indulatok fészkévé 
1 sz szíve, melyek csak átkot teremtenek. Fölin
gerelt vére, mint az örvény, betelhetnie». Foly
ton csak arra törekszik, hogy másokat is tönkre 
tegyen.

Kifej'ődik benne a legfeketébb sátáni vonás: 
az irigység. Ez szítja fel hoszuvágyát. Ez ösztökéli 
a legnemtelenebb tettek végrehajtására. Szépsége 
a legtorzultabb rútság lesz, tehát értéke is semmi. 
A világ ítéletét, melyre azelőtt legtöbbet adott; 
az illemet, melynek leghivatottabb képviselője volt, 
kitörölte még az emlékezetéből is. Boszuja mély, 
kiírthatatlan, kegyetlen. Minden szava métely, mely 
erkölcsi halált okoz még a legerényesebbnek is.

Ily gonosz lélekké képes elfajulni az a szen
de angyali teremtés, kit nőnek nevezünk, ha ren
deltetése ösvényéről lelép <3 rajta bizonyul be 
legjobban az a bölcs mondás: »A jók buknak 
legmélyebbre«.
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Ságot. Impulzust adott neki ehhez a haza
fias felbuzdulás, mely az egész magyar tár- 
sadaűmat sorompóba állította s rábírta az 
országos törvény is, mely a községeket is 
kötelezi, hogy a világháború höseinék méltó 
emlékeket állítsanak országszerte.

Csáktornya sem fog elmaradni. Csák
tornya közönsége is meg fogja érteni a nagy 
idők kívánalmait s szíve sugallatára hall
gatva követni fogja honpolgári becsületének 
kibontott szent zászlaját!

Csáktornya minden lakosa lelkesedés
sel, örömmel fog áldozni a hazaszeretet ol
tárán.

A szobor ügyét össze fogja tudni egyez 
tetni a hadiszerencsétlenek iránt érzett rész
vétével. Mert nemcsak élő áldozatai vannak 
a háborúnak, de hősei is, kik egy jobb jö
vőért, egy szebb életért értüok hősi halált 
haltak.

Ezekkel szemben is nagy tartozásaink 
vannak. Majdnem teljesíthetetlen tartozá
saink. Etetőket nem varázsolhatjuk vissza. 
Élve sem tudjuk őket visszahelyezni a nem
zet lüktető közéletébe. Ök a nemzetre, mint 
élők, elvesztek. De drága emlékezetük meg
marad. A nagy idők nagy tőkéjét képvise
lik ők, melynek kamatjai gyümölcsözőig 
fognak hatni az uj nemzedékre.

Ezt a hatalmas tőkét a Csáktornya e- 
gyik közterén felállítandó szobor fogja örök 
időkre hirdetni!

Ez a szobor a mi templomunk lesz. 
Ide fogunk zarándokolni évről évre kegye
lettel s ez íog bennünket szüntelenül em
lékeztetni hazafias feladatainkra s azokra a 
kötelességekre is, melyeket a háború szen
vedéseinek enyhítésében, az ütött sebek gyó
gyításában a szobor felállításával magunkra 
vállalunk!

Csáktornya hazafias, humánusan gon
dolkozó polgársága a hívó szózatot meg 
fogja érteni. Valamennyien együtt fogunk 
érezni. A hazafias akciót tehetségünkhöz 
mérten, jó szívvel és érzéssel hathatósan 
támogatni fogjuk mindnyájan.

Áldozatkészségünkkel be fogjuk bizo
nyítani, hogy nemcsak a sajgó sebek gyó
gyításához s a könyek felszárításához értünk, 
de a holtak iránt is kegyelettel vagyunk. A 
hősök emléke hirdetni fogja a kiapadhatat
lan hazaszeretetet, mely a hősöktől áldoza
tot követelt, tőlünk pedig a kegyeletes meg- 
emlékezést kívánja!

Adakozzunk, hogy hazafias intencióinkat 
mielőbb valóra válthassuk!

Sm ereiet a d om á n yoka t kém
• •g é ljén *  Hivatal•’

Á tv é te li ta /Sattm ém je, IV. Véeml-
a te a  38 na, ____ ____

K C L Ö S _ F B L É k .
C s e n d e s  e s té k  ••••
Csendes esték, téli esték 
Bús dalokat zengenek,
Árván meredt kis gyermekek 
Szűz Anyához esdenek.

Édes atyjuk e he iáért *
Isonzónál vérzett el,
Beteg enyjuk támasz nélkül 
Meredt e sok gyermekkel.

A szegénykék oly éhesek 
A kenyérnek vége már,
K i szerezte eddig nekik,
Elvitte öt a halál.

Kenyeret most ki ed  nekik,
Olt almába kJ veszi?
Béke, öröm я családba 
Lábát be mikor te sz i?

Térdre halinak és kezeik 
Emelkednek ég felé 
Fájó szívvel imáikkal 
Szállnak e jó  Szűz elé.

Ö nem hagyja árván őket.
— Hisz anyja az árváknak —
Oltalomra, enyhülésre 
Nála bizton találnak.

Csendes esték, téli esték 
Bús dalokat zengenek 
Árván maradt kis ауогтвкек 
Szűz Anyához esdenek.

I//. S z iv o n c s ik  A n ta l,

— Hősi halál. Fájdalommal tudatja a 
gyászjelentés, hogy Polány Jáno3, vassurányi 
r. k. kántortanító, rövid szenvedés után ja
nuár hó 27-én, 29 éves korában elhunyt. 
Polány János 10 évvel ezelőtt végezte a 
Csáktornyái áll. tanítóképző intézetet s azóta 
mint tanító kiváló működésével általános 
elismerést szerzett mindenfelé. Nemcsak mint 
tanító volt kiváló, de szociáltársadalmi és 
irodalmi működésével is érdemeket szerzett. 
Több színdarabot írt, melyeket, kivált mű
kedvelők haszonnal forgattak. Polány is be
vonult a háború elején, de szerzett szívbaja 
miatt szabadságolták. Ez a szervibaja siet
tette halálát a tanügy érzékeny veszteségére. 
Áldás és béke hamvaira!

— Halálozás. Özv. Sray Józsefné, szül* 
Grész Valéria áll isk. tanítónő f. hó 6 án 
hosszú szenvedés után Perlakon elhunyt, 
özv. Sray Józsefné éveken át Dráva vásár 
helyen fejtett ki buzgó tanítói tevékenységei 
в férje halála után Perlakra helyeztetett át 
saját kérésére Halála széleskörű rokonságot 
döntött mély gyászba. Nyugodjék békében!

— Megvan a béke Ukrajnával. A hosszú 
béketárgyalások, melyek december havában 
Brest-Litovskbau a központi hatalmak és 
Oroszország közt megindultak, hosszas va
júdás után végre konkrét eredménnyel vég
ződtek. Az Ukrajnával való tárgyalások e- 
redményre vezettek, amennyiben a minisz
terelnökség utján a tegnapi délutáni órák
ban arról az örvendetes hírről értesültünk, 
hogy a tárgyaló felek az Ukrajnával való 
békekötésre vonatkozó szerződést péntekről 
szombatra hajló éjszaka éjfél után két óra
kor aláírták. Eanek az eredménynek külö
nös fontossága van, mert bizonyára hatás

sal lesz az Oroszországgal*folyó, tárgyalá
sokra, melyek Trocky akadékoskodása foly
tán oly sokáig elhúzódnak s már-már zá
tonyra kerültek. Ez az eredmény valószínű
leg siettetni fogja az Oroszországgal való 
tárgyalásokat is, melyek hihetőleg szintén 
sikerre fognak vezetni. Az Ukrajnával kötött 
béke fontosabb ránk nézve, mint az Orosz
országé, mert egy velünk határos területtel 
való békét jelenti, mely óriási katonai erők 
felszabadítását fogja maga után vonni. Ez 
a béke valószínűleg az oláhokkal való e- 
gyezkedéseket is előre segíti mindnyájunk 
megnyugvására s a hadihelyzet megjavítására

— Szakfelügyelői megbízás. A vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. Miniszter a Csák
tornyái elsőfokú ip. tanonciskola szakfelügye
letével Littván Sándor ipariskolai igazgatót 
bízta rneg &z 1917—18 tanévre

— Adomány. Özv Bors Istvánná ré
szére a csáktornyai izr. Nőegyesület 10 ka
rónál adományozott, mely összeget a£ öz
vegynek elküldtük.

— A Vöröskereszt közgyűlése. A Vö
röskereszt-egylet Csáktornyái fiókja február 
3 án látogatott évi rendes közgyűlést tartott 
a városháza tanácstermében. A gyűlést Kay- 
ser Lajos elnök vezette, aki a gyűlés elején 
lelkesen mutatott rá a Vöröskereszt 1916 
és 17. évi működésére s egyben a Csáktor
nya s a vidék társadalmának mély háláját 
tolmácsolta a Vöröskereszt kitartó támoga
tásáért. Az évi jelentést Fejér Jenő titkár 
olvasta fel s beszámolt az egyesület kétévi 
működéséről. Eszerint tevékenységét a va
súti üdítő állomás fenntartására, a kórház 
ortopédikus berendezésére, katonai napfürdö 
tejesítésére s a katonák karácsonyi ünnepé
lyének rendezésére is kiterjesztette. A kato
nai, irányú háborús tevékenységén kívül te
kintélyes összeget fordított a hadbavonuttak 
hátramaradottjainak segélyezésére is. Ezen
kívül hathatós segítségben részesítette az 
erdélyi menekülteket. Péterpál napokon is 
közel 3000 К-t gyűjtött az egész járás te
rületen. A sikeres gyűjtésért a jegyzői kar
nak köszönetét mond az elnök. A fiók ezt 
a nagyszabású tevékenységet részben ado
mányok és koszorúmegváltások, részben mo
zielőadások révén fejthette ki. A fiókegylet 
tavalyi 7219 К bevételével szemben 6570 К 
kiadása volt. A közgyűlés Pálya Mihály in
dítványára a pénztárosnak a felmentvényt 
megadja. Egyben elnök indítványára Pole- 
sinszky Emil pénztárosnak a pénztár pontos 
vezetéséért köszönetét mond. Hasonlóképen 
köszönetét szavaz a közgyűlés Fejér Jenő 
titkárnak s Kayser Lajos elnöknek Í9. A 
jövő évi költségvetés megállapítása után a 
kisorsolt választmányi tagok: dr. Hídvégi 
Miksáné, Pethő Jenőné, özv. Szalmay Jó- 
zsefné, Dénes Béla, Hirschmann Leo, Pólyák 
Mátyás és Zrínyi Károly újból megválasztották

— Választójogi vizsga. A perlaki járás 
főszolgabirája az 1913. évi 14 1. c. 49 —41 §§ 
értelmében megtartandó írni- és oivasnitu- 
dást igazoló vizsgálatok idejéül f. év febr. 
hó 18—28 napjait tűzte ki. A vizsgálatok 
a perlaki áll. iskola helyiségeiben tartatnak 
meg. A vizsgálatra azon magyar honpolgá
rok bocsáttatnak, akik 24 életévüket betöl
tötték. Vizsgálatra a vizsgák napjáig lehet 
jelentkezni a perlaki főszolgabírói hivatalnál

— Helyreigazítás. A Muraközi Taka
rékpénztárról múlt számunkban közölt évi 
mérlegbe hiba csúszott be, amit ezennel
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helyreigazítunk. Eszerint az osztalék rész- 
vényenként nem 15, hanem 45 K, az évi 
nyereség pedig a kimutatott összeg helyett 
5337918 К-t tesz ki.

— Eljegyzés. Butty Gyula varasdi Máv. 
hivatalnok február hó 2-án eljegyezte Orbán 
Elek helybeli kir. járásbirósági tisztviselő 
lányát, Erzsikét.

— A rokkantak nagybizottságának gyű 
lése. A hadiszerencsétlenek segélyezésére a- 
iakult nagybizottság múlt vasárnap d. u. 3 
órakor gyűlést tartott a városháza tanács
termében Hajós Ferenc dr. orsz. gy. képvi
selő elnöklete alatt. A gy fi lésen jegyzőnek 
Mik Károly int. nevelőt választották meg. 
A gyűlés kiemelkedő tárgya a hadíemlék 
felállítása volt, melyre nézve Heilig József 
bizottsági tag inditványára a végrehajtó bi
zottság javaslatot tett a nagybizottságnak. 
A nagybizottság méltányolva a cél magasz
tosságát, melynél fogva az elesett hősök 
emlékére Csáktornyán emlék állíttatnék fel 
s figyelembevéve a nagy érdeklődést a terv 
iránt, mely lehetővé fogja tenni a hadisze
rencsétlenek állandó segélyezése mellett az 
emlék létesítését is, megváltoztatja korábban 
hozott határozatát s egyúttal a szobor meg 
valósítására is gyűjt. Egyben pedig megke
resi a város képviselőtestületét, hogy erre a 
célra szintén egy a városhoz méltó negyobb 
összeget szavazzon meg. A nagybizottság 
kettős gyűjtőíveket bocsát ki, melyeken a 
szoborra, a hadiszerencsétlenekre vagy mind
kettőre történnek a jegyzések. Oly adomá
nyoknál, vagy jövedelmeknél, melyeknél az 
adakozás jellege nem tűnhetik ki, a bizott
ság lesz hivatva a kettéválasztás arányát 
megállapítani. Abból kifolyólag, hogy szo
borra is történik gyűjtés, a nagybizottság 
dme a következő: Csák‘ornyai hadirokkan
ta^ özvegyek és árvák gyámolító s hadi
emlék bizottsága. — A mozgalom nagyobb 
propogálása s a gyűjtés fellendítése céljából 
propaganda gyűlést fog összehívni a nagy- 
bizottság, melyet kellő módon előkészíteni 
3og. — Elnök indítványára a nagybizottság 
magát Seyfried József és a két nőegyesület 
einökségeivel kiegészíti, utóbbiakat és Scheffer 
Rezsőt pedig a végrehajtóbizottságba is be
választja.

— Köszönetnyilvánítás, vv. S. címen 
20 К adomány érkezett a Vöröskereszt Csák
tornyái fiókegylele s Hirschsohn Ernőné ré
széről 10 К az lzr. Nőegyesmet részére. Az 
adományokért köszönetét mondanak az el
nökségek.

— Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál
landó mozgó színházban a mai (vasárnap) 
előadások műsora : A bányakataszlróía (iz
galmas dráma 4 felv); Baumgarten háztól 
Puchbergbe (term, felv.) és Cowboy király 
(vígját. 3 fel.); a szerdai (febr. 13) előadá
sok műsora: Asszonybecsület (társ. regény 
4 felv); Verona, repülőink célpontja (term, 
telv); Hullámokból megmentve (vígját, egy 
ielv). — A tengerek kalandora, a szezon 
legnagyobb filmatrakciója 7 felvonásban jön. 
— Az előadások mindenkor d u. 5 és este 
8 órakor kezdődnek.

— Élelmiszerek küldése Pilsenbe. A
Közélelmezési miniszter megengedte, hogy a 
háború tartamára Ausztriába helyezett ma- 
ßy»r pótkeretek, igy a Pilsenbe áttett 48. 
gyalogezred legénységének is hozzátartozóik 
élelmiszereket küldhessenek Megengedletett, 
hogy ezek részére havonként egyszer lehes
sen ily küldeményeket küldeni postán, vagy

személyesen eljuttatni. A csomagokat kettős 
papírba kell csomagolni, a külsőn az Augm 
Magasin. a belsőn a címzett pontos címével. 
Egy-egy csomag nem lehet 10 kg-nál ne
hezebb. llymódoíi csak élelmiszereket lehet 
küldeni. A csomagok kiosztását á pótzász
lóalj parancsnoka fogja ellenőrizni.

— Postaforgalom. A C9áktornyai posta 
távirdahivatal 1917. évi forgalmi adatai a 
következők: feladatott közönséges levél 
531960, ajánlott levél 36296, csomag 25376, 
pénzes levél 1612 db.; utalvány 29253 db. 
3042661, takarék és csekk 11282 darab 
7721598 К értékben s 20516 db. távirat. 
Érkezett: közönséges levél 544284, ajánlott 
levél 38636, csomag 36192, pénzes levél 
3224 db; utalvány 23003 db. 1114144 К 
értékben s 18809 db távirat.— Fómbeszolgáltatás. A vármegyei alispán szigorú rendelelet adott ki, mely a fémbirtokos közönséget a köteles fémtárgyak beszolgáltatására kötelezi. Beszolgáltatandók az egészen vegy tutnyomórészben rézből vagy rézötvözetekből álló tárgyak: foggan- tyuk, tartók, rudak, csövek, burkolatok, cím- tábSák, kályhaelőtétek, harangok, különféle készletek, dísztárgyak, butorveretek stb. Nem kell beszolgáltatnia rézzel bevont, vagy leszerelt tárgyakat vagy olyanokat, melyek a gyári üzem gépi berendezésének alkotó részei, vagy a melyeket az átvételi bizottság nélkülözhetetlennek jelent ki. A műértékü ajtóveretek is felmenthetők a beszolgáltatás alói. Az ilyen tárgyak tárgyában február ló  ig a járási főszolgabíróhoz kérvényben kelt fordulni, aki azok műértékét szakértőkkel állapíttatja meg. A tárgyak Csáktornyán és Stndóváron február 20 ;g a megbízottaknak rnulhatallanúl ezálJítandók be. A még át nem 8dotl fémeket a fémátvételi bizottság február 20 án d. u. 2 órakor Csáktornya városháza tanácstermében fogja átvenni. Kereskedők, szállodások, kávésok, vendéglősök, klubok, kórházak, fürdők, tanintézetekben síb. az átvételi bizottság február 15 tői kezdve valamelyik napon fog megjelenni, hogy az innen beszolgáltatandó tárgyakat jegyzékbe foglalja. Aki fémtárgyait eltitkolja, be nem szolgáltatja vagy a rendelet intézkedéseit egyébként megszegi két hónapig terjedhető elzárással és 600 К ig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik.

— Lóárverési hirdetmény. A Csáktor
nyái cs. és kir. állandó lókórházban 1918. 
évi február hó 24-én reggel 8 órakor kincs
tári lovak kerülnek árverés utján eladásra. 
Feltételek: 1. A lovak vásárlására csakis 
oly kis- és nagybirtokosok tarthatnak igényt, 
kik a főszolgabíró által kiállított igazolványt 
hoznak megukkal, hogy hány lónak a vá
sárlására jogosullak. 2. Lókereskedők az 
árverésből kizáratnak. 3. A fizetés bélyeg- 
illetménnyel együtt az árverés helyszínén 
történik. 4. Az eladott lovak kötőíék nélkül 
lesznek a vásárlónak átadva. 5. A vásárolt 
lovakat 12 hónapon belül csakis főszolga
bírói engedéllyel szabad más gazdának 
eladni, vagy elajándékozni. 6 Ha a gazda 
hibáján kívül a vásárlás után a ló 14 na
pon belül elhullana, vagy hivatalosan kiir
tandó volna, úgy az illető a lókórbáz pa
rancsnokságához benyújtott kérvény útján 
ingyen igényt tarthat egy hasonló értékű 
lóra. Csáktornya, 1918. február 6 Lókórház- 
parancsnokság.

— A Csáktornyái lzr. Nöegylet egy 
nagylelkű pártfogója! Egy nemesszívü em
berbarát. akit határozott kívánságára a nyil

vánosság előtt meg nem nevelhetünk, a 
Csáktornyái izr. Nőegyletnek egy 5000 ko
ronás hadikölcsönkötvényt adományozott. E 
bőkezű adományáért ez utón is hálás kö
szönetét nyilvánítja az elnökség.

— Tanárok gyűlése. A zalavármegyei 
polgári iskolai tanárok köre f. hó 9 én d. e. 
gyűlést tartott Csáktornyán, melyen a pol
gári iskolai tanárok mérsékelt számban je
lentek meg. A gyűlést a kör elnöke, Pataky 
Kálmán Csáktornyái polg. iák. igazgató nyi
totta meg, megemlékezve a háború der
mesztő hatásáról az egyesületi életre, miből 
kifolyólag a béke küszöbén fokozott egye
sületi tevékenységre hívta fel a vármegye 
tanárait a tanügy és a maguk érdekében. 
A gyűlés egyetlen és nagyon érdekes pontja 
Vogel János tapolcai polg. isk. igazgató fel
olvasása »Polgári iskolai problémák« címen 
volt. Felolvasásában a szülők iskolai hospi
tálásában, a szülői értekezletekben, az is
kolai kertgazdaságban s az igazgatók benn
lakásában csoportosította azokat a kérdése
ket, melyek a polgári iskolák felvirágozta
tása érdekében szükségesek. Ez irányban 
határozati javaslatot is nyújtott be, melyhez 
Földes Miklósné, Waiigurszky Antal és Wéry 
Hugó szólották. A gyűlés az első pont ki
vételével az összes pontokat elfogadta s ki
vitel végett a központhoz utasította. Fischer 
Endre favaelatát, mely szerint a polg. isk. 
tanárok háborús éveit duplán számítsák, szin
tén elfogadták. A jövő közgyűlést Alsólend- 
vára tűzték ki a tanárok. A tisztujítás so
rán elnöknek Pataky Kálmánt, alelnöknek 
Kis3 Dénest újból megválasztották; jegyző 
Burgolits István, pénztáros Tóth Dezeő ta
nár leit. Ezenkívül a választmányba Ben- 
csák Stana, Földes Miklósáé, Valigurszky 
Antal, Jelinek Arthur, Bittera Béla, Vogel 
János tagokat választották; a központi vá
lasztmányba pedig Vogel János tapolcai igaz
gatót küldték ki.

— Gazdálkodó felmentettek bevonulá- 
sának felfüggesztése. A most bevonulásra 
utasított 1894 tői bezárólag 1900 év végéig 
született hadkötelesekre nézve felhatalmaz- 
tattak az elsőfokú közigazgatási hatóságok, 
hogy oly egyének bevonulását, akinek fő- 
foglalkozása a gazdálkodás,.ideiglenesen fel
függeszthessék azon esetben, ha az illetők 
bevonulása folytán a gazdaságot más ren
delkezésre álló, esetleg női munkaerő sem 
vezethetné tovább. Véglegesen vagy legalább 
is egy másik jelenleg katonai szolgálatot 
teljesítő egyén felmentéséig a honvédelmi 
miniszter dönt.

— A pénzeslevél csomagolása. Mivel 
a papírpénz és értékpapírok csomagolásához 
vászon nem szerezhető be, a kereskedelmi 
miniszter megengedte, hogy jó minőségű 
csomagolópapír használtassék még akkor is, 
ha az értékküldemény súlya a 250 grammot 
meghaladja. A postahivatalok tehát a bank
jegyek és más értékes küldemények vá
szonba való burkolását nem követelhetik.

A d a k o z z u n k  a z  e le s e t t  b ő s ö k  ö z 
veg yei é s  á r v á i J a v á r a  /

H a d s e g é ly e z ő  H iv a t a l  lőpéam - 
tá r a , K é p v is e lő h á z .

Epp pariser és épp szekér
eladó <-•

Strahia Testvéreknél.



Rusi zate iu fu  skloplenje m ira .
Bolsevikiova stranjka hoce, da bi se celi svet pobunil. - Ukrainci ho- 
éeju, da bi se odmah mir sklopil. - Vu finnskim orsagu ruski seregi 
haraciju. - Vu Petrogradu je veliki glad. - Navala taljanov na nase se
rege. Taljani síi izgubili 600 polovljenih vojnikov. - Velika nemska na
vala vu zraku proti Parizu. - Nemei su 14000 kilogramov^ bombe bitili 
iia Pariz. - Ruski socialiste su se podigli proti bolsevikiovoj vladi. -

Krvoloenost bolsevikiovcov vu Finnskoj.

Kai stojino na bojttom poija?
(M. J.) Izposleniki nádi i saveznicki, 

как takaj ruski i ukranjski su se opet iziSli 
vu Brest L toveku, da se dalje spominaju 
i pogadjaju od skloplenje mira. Gda bude 
se mir sklopil? — to se nemre zuali, ar 
как smo zadojíC pisali, rusi zateíuju sklop 
lenje mira.

Vezda se je zeznalo, kaj hoCe boláevi 
kiova stranjka i s njim skupa njihov vodja 
Trockij? Ovi neCeju mir, nasuprot hoCeju 
céli svét vuÄgati, da bi céla Europa vu 
plamnu bila i gorela, как Rusija. Vezda, 
gda je videti, da Uxrajina, koja je negda 
к Rusiji sparlala. se pomiriti hoCe s nami i 
8 nemcom, vu ime bolSevikiovcov je Tree 
kij na konferenciji vu Brest Litovsku izra- 
sil, da Ruska neispoznaje, da bi Ukrajma 
pravo imela na konferenciji vu svoje ime 
govoriti, ar Ukrajioa nije samoetalna dr2ava 
nego sklopljena s Velikom Rusijom.

Zbog toga je na konferenciji Severjuk 
zvani glavni izposlenik ukrainske zemlje vu 
evojem govoru izrazil, da se Ukraina na 
samostalnu i neodviznu drfcavu drái, i da su 
to vre predi sve europejske vlade, med nji- 
mi i ruska vlada pripoznali. Ukrainski púk 
hoée, da bi se mir odmah sklopil i da ona 
hoée vu miru 2iviti med svimi narodi, ali 
hoCe, da se niti jedna vlada ne méSa vu 
nutarnje posle Ukraine. Ruski boISevikijevci 
nemreju vu ime ukrainskih govoriti i po- 
gadjati se, как takaj ncsmeju se pogadjati 
vu ime Moldave, niti vu ime krinskih tata 
rov, donskih kozakov i kaukazkog puóans- 
tva, kajti su se ovi takaj odtrgii od Rusije 
i samostaini postait.

To je glavni izposlenik ukrainske zem
lje vu svojem govoru na znanje dal Troc 
kiju i Síim drugim, koji sn na konferenciji.

íz toga se vidi, da vezdaSnia ruska 
vlada s Trockijom i sa svom boláevikiovom 
stranjkom se na to trsiju, da se nebi mir 
sklopil, nego da bi se pogodbe tak dugó 
natezale, dók bi se sve vlade posvadile med 
sobom, pák da bi takovi nemin bili vu cé 
ioj Europi, как su vezda vu Rusiji. Ali od

toga nikaj nebude, ar smo mi i nemei spa- 
metneSi. как da bi nemire delali, pák naSe 
domovine vu pogibelj peljali. Velika Rusija 
se je na falaté rezkolila. pák vezda nega 
takvoga drotara, koj Ы ju как potrtoga Ion 
ca opet skup zdrotal

Ipák, misliju politiCari, da je svadja 
med Rusijom i med Ukrainom dobra za 
mir, ar budu rusi pod silóin rnir morali na- 
praviti, zbog njihovih nuternjih zloCestih 
okolnostih. Nemei su vre i srditi postali i 
uemáke novine poCueju oátro pisali proti 
ruskih politiCarov, koji su kazali как da bi 
öleli mir imeti, ali vu evem njim menjka 
Cut mira. Nekoje némáké novine vre od to
ga piáeju, da treba opet bajonete na puáke 
deti i proti rusu dalje se vujuvali. — Ali 
s kim bi se vojuvali, ako néma ruske voj- 
ake, kajti joj je najvekáa stranjka vre osta- 
vita bojno polje

BoISevikijevci niti Poljsku, koja je ta
kaj pod Rusiju spadala, neCe za samostaluu 
drZavu pripoznati nego véli, da je ona sklop 
Ijena ostaia s Rusijom. Od toga рак poljci 
nikaj neCeju Cuti i suprotiviju se tomu, da 
bi se opet к Rusiji pridruZ lt.

Da eve öve mesurije englez, pák fran 
cuz dela, to smo vre pisali pred nekoliki- 
mi tijedni, ar on den, gda se mir s Rusi 
lom i s drugimi negdaSnjemi ruskimi orsagi 
podpiáe, englezka, pák francuzka je prisilje- 
na, da za mir prosi

Gda öve politiöke huncvutarije Citamo, 
onda nam na pamet more dojti, da jedino 
nafia i nemska vlada, pák vlade naSih dru 
gib saveznikov hoCeju zaistino poSteno mir, 
a drugi si samo nad tem tereju glavu, как 
bi mogli iz Skripca nekak vaj ti, vu kojega 
su se sami zameSali s svojorn Calarnostjom.

Budemo vidít za malo vréme, как bu 
de. Ali mi mi9limo, da budu ruski bolSevi 
kievci i njihov vodja Lm n, pák Trockij 
lépő popuatiti m rali, ako budu iz Skripca 
se osloboditi hoteii, koj j h tiSCe doma, vu 
svojem nemirnim orsaga, iz druge strane 
рак па konferenciji, рак takaj od strane 
Rumunjske, koj jim Bessarab ju hoCe odzeti

Medtemi Ruska vlada dosla posia ima

s fiQülandCanim, koji au se lakaj odtrgii od Rusije. Vlada bolSevikianaka je ruske Serege 
poslala proli íinulandCanim, aii öve su fmU’ 
ski Seregi nadvladaii. Ruski Seregi su na znanje dali finnlandskoj vladi, da su pnp* ravnt oruije dőli deli i duno vu Russiju oditi.

Vu Pelrogradu je giád i velika dragoCa 
Jeduoga vojnika, koj je jeden tunt kruha 
za 10 korun hotel prodati, su ljudi vu prek 

j varaSa tekuCi petok hitifi, gde se je vtopil
Vlada se & Uxrajinom pogadja, da jim zraj« 
proda

Na bojuorn polju je 3vigdi mir bit за
т о  su taljani s velikom silóm vdrli oa one 
naőe Serege, koji su pri Assiago zvanoj pia- 
nini. Ovi su morali 1000 korakov se oddaljiti 
od svojih dekungov, medtem od neprijatelja 
600 vojnikov i 15 oficirov odzeli. Kajti su 
taljani velikoga zgubiCka irneli, zapostavib: 
su uavalu.

Nemei su jako veliku navalu vuredilc 
proti PariZu vu zraku s svojirai replanarc! 
Broj nemökih repianov bilo je Ssstdeset Iz 
replanov hilili su n^mci na Parii 14000 ki- 
logrammov bombe, kője su neizmerno vno- 
go kvara napra vile. Vnogo stotin *su za- 
klale, vnoge palaCe poruSile i vuátgale Nem- 
Sko vojmCtvo je francuzom na znanje dalo 
da su za to navalili 9 replant na Parii, ar 
su 8 tem povrnuti hoteii francuzom on na
pád, kojega su francuzi s replani na boíiC- 
nu svétu noC na nemSke varaSe vuredili 
Ako budu francuzi opet to vCinili, onda budu 
nemei prieiljeni, da opet navaliju s replam 
na Parii.

Da se mir pripravlja в Rusijom. tomu 
je jedno znamenje, da je iz Budapesté Hen* 
nyay Vilmos ravnatelj poSte vu’ Petrograd 
odputuval, da se naravna s ruskom vladom 
zbog poSte i brzojava, kője hoCeju opet 
skapöiti s Magjarskom.

Íz Petrograda javiju, da su tam socia- 
liSte pismeno sledeCe rezglasili vu orsagu

Gda je bolSevikove stranjke vlada do- 
I Sla vu Ruskoj na kormán, onda je rekla, 

da joj je najprveSa zadaCa. da odmah mir 
i napravi. S ovim programmom je vlada к



Csák tornya, 1918. 10-ga lebruara MEDJIMURJE
Fereoc husarski oberleitinand se je v Buda 
peáti januara 21 ga v jutro obex l i vumrl 
Baruu je véé zdavuja betegen bil veliki 
boli sa ga vu smrl tirali.

— Zgorcla jc jcdna ladja. Tibor zvana 
magjarska ladja koja je vezda vu Francnzkoj 
е!иЙЫ bila i benzina je prevozila, vu pris* 
iauidlu portsaida je zgorela.

—■ Ztljcxtlftfta ncercéa. íz Königsbergs 
javiju, da jeden vlak, koj je vojnike vozil 
v Rigu se je s jednim drugim stresnul kvar 
jo veliki, jer nesamo ljndi su poginuli nego 
i blago je zginulo.

— podvodnc ladje. Centralne drZave 
popvodne ladje su vu mesecu decembru 
sadrZaja od sedemsto i dvé jezer tonne 
potopile. Od poéetka bója su öve ladje blizu 
devet milliun tonne vniétile.

— üm o rilí ей rueke mínlotre. V
Petrogradu su 20 ga januara Singarev i 
kokoskim miniatre, koji su pod Kerenskiom 
minietri bili, vmorjene uaöli vu marinerskoj 
bolnici, kam su nje iz jedne tvrdjave be 
teZno spravili. Umorstvo se je tak pripetilo, 
da su 12 oboruZeni vojniki v bolnicu odrli 
i tam su nje v posteljih vmorili. Singarev 
je Seat, a Kokoskim pák dvé áusov dobi!. 
Krvniki su za töm pobég iz bolnice.

— Curefta flotta. Как iz Konétanti- 
napolja piáeju, je turska flotta öve dneve 
na odprto raorje prodirale. Javus Selim Sultan 
i Midül: zvane ratne ladje su spazile, da 
pri Embros otoku neprijatelske ladje ae sadr 
2avaju. Turske ladje su na to proli neprija 
telju vdrle. Dvö neprijateljske monitora, Rsg 
lan zvanoga i M 23 brojnoga monitora, 
jednu paroladju i vide skladiőtah s muni 
ciom su turéini vniötili. Jednoga replana su 
dőli strelili, a jednoga drugoga pák teZko 
pokvarili. Midili zvana ladja se je kad se 
je nazad spravila, potunola

— Kratjcv dar. Károly magjarki kr^'.
je za postavlanje kipa Kocsiuskoa p . £  
korun daruval. Kocsinsko Tádé ; %
daőnji polski glasoviti vodja b;' .  . 1 ?еЛ
vojske. Za Poljsku je e -  , Шп>* P°'sk ' 
alduval. Vezda mu J r “OS ' 2
nika posta vili. ^®)U vu L,,bllnu sP°we*

Oginj. Kaátelj Ottóa Bidermamia

je v obéini Mozsgó (Somogjvarmegjija) 
iz nepoznatoga zroka zgorel. Kvar pol mii- 
Hun korún cini.

— 7*paní vu Vudivootoku P.sali 
anioné zdavnja, da su se japanci v Vladi
vostok varad nastanili. Ruski kormán je 
vezda popitai japanskoga poslenika, kaj ja 
panci oéelu vu Vladivostoku ?

— Boléevíétó ей zbilt ukrajnehc 
cet«. Bólééviékeéete, kője je] ruski savjetChar- 
kova v Poltavu poslal, suéetek.evske rade 
podpuno zbilc Poltava su boléeviéke Cete 
zavzele. Vq varaőu je sbog tóga veiiko 
veselje.

— Bitka ttud  rueotn I vlabom.
Vu Moldavi med rusom i vlahom se je boj 
poénéi. Negdaénji pnjateiji Su vezda najvekéi 
neprijatelji. Od boláeviőkih Celah je zapoved 
nik. Rusi s velikom pogibeljom harcuvaju 
v Moldavi, jer malo ih je i vu jako teZ* 
kom su.

— Ratne ladje pred Vladívoe tokom.
Tri amerikanske ladje su zapov'^d dobile, 
da nek odmah idejű и Vladivostok. Iz toga 
se vidi, da Amerika nikak né g|edi s dob- 
rim oénn japance na ruskoj ^emlji.

— Röfer je vumrl. Vr. svétni boju 
se je ljudstvo najveö sponr,inalo od onih 
prijaveh, koje smo od gene ^la  Hölera dau 
za v novineh, ö«tali. Ove. prijave su nam 
najnoveáe uovosti odbojai'* poljih na znanje 
davali. Kad je stan kraÄj vumrl, Höfer je 
Viéeéu siuzbu dobd, ocifi о uda prijave jeden 
drugi general sióéit. V«a*j * nam piéeju, da je 
Höfer 22 ga januara* t#  mrl. 57 lét je star 
bil i sarno jeden dsu* betoZen bil

— I g r a i^  e r c  votverom. V Erzébel 
falvi je Neme^ istvjyr 1 zvan 16 lét star uée 
nik jednoga involve’/-a kazal Zeni Fab ána 
Anlana. Revolver ?re je nekak sproZil i kug

Zeni ч nogu ZHvrtala. 32 lét staru 
2eau au з terűim miami v bolnicu spravili

— Caríca je obnorela. Francuzke 
novine pi3eje, d* je Aieksaudra Viktora, 
negdaönjoga ruskotga cara Zena v Tobolsku 
obnorela

— Doll je «opala fz bata. V Buda 
pesti je Sző'ösi Jolán zvana 24 lét stftra 
dekla, kad je na drugom katu öblöké Cis

íucam. Pol tebi dam. Onda pak budeé p<> 
»ital kotarskoga sudca k'a) bumo éineéi s 
usom? je li bi ga ^ ü9llj, vu obému? S tem 
.rue i domovip^ ha^en vCinil.

~  °JűD esel ie, -  véli maitar. I vu tem 
.u bilo je napisano, da koj pmmo nosi, 

on je Spion. Ruski oberster je znal, kaj mora 
S njim napraviti. Dal je Varga Pavla na о 
kitu obesiti, tu, na ovu .. . .

— Hraber Stef poljar öpotajnée giedi 
na maitara, pák mu véli:

__ Bedasloéu govorite vi od gospona
Dugareéa.

— То рак je istina i — zvrőil je 
maitar, — pák si je в palcom dofaana dőli 
potisnul vu pipi. Za tem iz tihi mrmral

— Za to je treba lipu izsééi. Boji se
od nje___ Hraber Stef se je na to zasmejal,
ali nikaj nije rekel. Visoko je zdigel sekiru, 
pák je poéel lipn eééi.

Gda je vudril sekirom na steblo dréva, 
как da bi grane javkale, tak se je Culo 
pri svakom mahu. Bil je mraCem veéer, 
ali za to se je ipák vidlo, как *e oíiviju 
grane i prebudiju spavajuéi mali, béli metulji 
vu stotinah, vu jezerah. Nekolikapul su okolo

grane letale, a onda je mir bil, opet au se, 
sfcrile med debele liste

— Najte bantuvati, — véli tiho maitar.
Ali ve je vre i Margula JoZa zdigel .se

kiru visoka, pák vudri i on na steblo dré 
va. . . Drévo se je  gibati poéelo i na to 
su se metuljéeki opet plaöljivo zabudili i 
vu velikim éeregu zdigli i как da bi jih ov 
tájai viher tiral, odleteli su od lipe i leteli 
su vu blizo stojeéu Dűguvulicu izraven prama 
hiZi Dugarec Pavla i tam su se pustile doh 
na kostanjevo drévo, koje je na dvoru stalo

Maltar je gledal, gledal odisle bélé me 
tulje, koji su pomalen odsele drévo éenatora 
Dugarec Pavla. Za tem je s pipom prama 
kostanju kazal, pák rekel:

— Tam ide duáa Varga Pavla.
Prefrigani nieaar. Mesarova Zena к

svojemu muZu: *Kakvu bedastoéu si nap 
cavil opet? — Zftkaj si zrcalo del vu mes
n i c u ? t  . .

Mesar se nasmejal i iz tiha je rekel 
Zeni: *Naj ti mene vuéíti. Ja znam, kaj de 
lám. Ako Zenska zrcalo vidi, odmah vu njega 
gledi, pák dók se pred srcalom giedi i nja 
ravnava si na glavi rubca, ne vidi, как jó
ja meso merim «

b r o j .  6

Ша, is nepazljivosti na ulica van opala i 
vomrla.

—  6 it iivola. Abonyi Andraé diab 
viéeéib ökolah, vezda kanonér laitinand 88 
ja v Budapeéti na njegvom stano v glavi 
slrelil. Odmah je vumrl. —- Gyürti 2a«iana 
33 lét stara Zena pák je v Budapeetu is 
tretjega kata dőli skoéila. Vumrla ja I  
Szevere Irén teZakinja se je v Budapeatt 
Zivot vzela. V jednoj fabriki je ftveplo pilot 
i tak v jednu bolnicu doéla.

— Bolécvtltt 8u zbltl kozák«. Pravdo
zvane ruske novine javiju, da su bolse- 
viéke — cete osvojile Poltavu, i druge va- 
raée poleg Orenburga, gde au sbili kozáké* 
Dutov hetmana.

— Kralj и Budapeetu. Njegvo Véli* 
CansUo Karoiy magjarski kralj je januara 
2&-ga v jutro pot osmi vuri a dvorskim 
vlakom v Budapest dolazil. Na kotodvoru 
su kralja Sándor László n&dkapitan i Bár- 
csy létvan gradski naéelnik Cekali. Kralj se 
je s kolodvora na automobilu u kraljaku 
palaéu vosil.

— Sam oubojetvo vu hotettu. Janu
ara 24 ga od veéer v Budapesti v London-ho- 
tellu su jeden mu2 i jednaZena sóba pro- 
siti. Na drugim katu pod 64. brojom je njim 
keiner sobu dal. Mu2 se je v soldaékoj li- 
eéniékoj opravi za dr Neigel Sándora Zena 
рак za svoju Zenu sapiral. Kad su v sobu 
stupile, prosiii su da nek njim mir daju 
jer su trudni i poéinuti se oéeju. Petek po 
poldan, kad se je sluZinéadu öpajsno vidlo 
da od njih nikoga ne vidiju rasbili su vrata. 
Gosti su vu postelji leZali, muZ je véé rar- 
tev bil, Zena pák je bezsvijestoa bila. Okolo 
postele su morfium i épricalke bile, dakle 
gosti vgiftali su se. Branitelji su Zenu v 
Rókus — bolnicu spravili. Nágelov otec je 
Debreczenu doktor. 2ena pák je svojega 
muZa ostavila bila.

— Rckvtrcranjc. 2hta Jedna komiőija 
je na kamendiüskim st»nu pri Dungyerszky 
Gjörgju Zito rekvirérala. Komiőija как jedne 
novine javiju, je J35 metercent péeoicu, 195 
metercent jeémena, 319 metercent zob, 2 
jezero 14 metercent kuruzu s latiom i 10 
metercent tursku deteticu rekvirérala. То eve 
zbije 27 vaggonov.

— Vkradjittj«. V Budapesti, na Lágy
mányos — putu ima Ernst Vilmoé jedno 
veiiko stanje, gde bélé fiake perejn. Januara 
25 ga v nőéi su nepoznati éinitelji eve bélé 
fiake iz stanja vkrali. Redarstvo iéée tolvajé.

Urednikova posta.
Ixmed na doto  nam poalanih péamah i itirah preíi- 

tali amo aljedeée:
1. Denes I pred táborom . (Na tojnom polju. 

К. M.) Dobra bude za novine.
2. Pesm a Imena Jezuöa. (Felaő-Mihályfalva V. 

A.) Izlazila bude.
3. Iz bojnog  polja. (M. F.) L8pa рбата Bude

izlazila.
4. Iz rum unjske zemlje. (V. Q. i H. F.) S pop- 

ravkami bude izlazila.
ft. P ésem  Iz tabora. (N. V.) Bude ae dala pop

ra viti.
6. Pésem taborekog Zlvlenja. (Muraca&ny. V. 

E.) Budemo ju popravili, onda bude dobra za novine.
7. Iz taljanske zemlje. (B. F. i N. A.) izlazila

bude.
8. Na taljanskom bdjnom po||u. (H. F.) Ii-

lazila bude.
Vnogim drugim, koji au nam péame poalali, drugda 

budemo glaa dali.
L6pi pozdrav avim akupal (M. J.)
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.  *  ~ лл ■ ы  I Kézidarálúkat, Rufineírvnale,
R  A  П  I  U  И И  s z e c s k a  vágókat,Járgá•***•">; " * ^ " e  * *
* 7  * *  "  **MWU k u k o r ic a m o rzso ló h a t,e k é k e t, r e p o  r e z a ti ,  v itte ,
S Ó S B O R S Z E S Z T  vetőgépeket,cséplőgépeket, kmrmmm rm id jiti, ? * *
h a j n a l i u n k  t e s t  é s  e a é s z s é e -  k a s z á k a t ,  ara tógép  és min- la t i ,  m aá in e  ma m la t i t  I, k o sé ,
h a s z n á l ju n k  t e s t  é s  e g é s z s é g  denfajta m e z ő g a z d a s á g i m a iim é ma . svakojaöko

P  ■ zöketszállít a legerősebb és legolcsóbb g o s p o d a r s k o  o ra d je  vu najlaleSi
Nanrav.* KJ2- -  kivitelben <*ni Irti
Közép Üveg n 6*30
K I.o v g  „ 2 2 0 1 L u k á c s  L a j o s  é s  T á r s a  L u k á c s  L a j o s  é s  T á r s a

w i e  A Dunántúli Gazdas. Szeszgyárosok Bud.Pe.t, v., s z .i .y-u tc , ..  BÍ .T S i i« L  !»“ '* £ "« *  f
« f. i#Ä pAC7«ánufár«*téss (Fa,k ll,ke*-utca Mrkán> (Fa,k M,k»*'utca earkín>
uZVSZTinOnllIO ПОо4Т0П;1О15о59уа Mezőgazdasági gép, műszaki elektro- gospodarskoga orudja Stacun.
——  N a g y k a n iz s á n .  =  technikai üzlete _______ „ K K, QQ__________________________________  Telefon Interurban 51—33.ШШШШШШШШШШШШШШЩШШШШШШШЯШШЯЯШ Telefon interurbán 61—33. _

M e g h í v ó .

A Muraközi Cementárugyár Részvénytársaság
Perlakon, s a já t  irodahely iségében  1918. évi 
f e b r u á r  hó ю -én  délután 3 ó rako r ta r tja

Ifi. évi  r e n d e s  k ö z g y ű l é s é t ,
m elyre a t. részvényesek m eghivatnak .

T á r g y s o r o z a t :

1. Az igazgatóság és íelügyelőbizottság jelentése a lefolyt üzletévről.
2. Mérleg, nyereség—veszteségszámla megállapítása.
3. Az igazgatóság és felügyeiőbizottság részére a felmentvény megadása
4. Igazgatóság és felügyelőbizottság választása. Az ig azg a tó ság ,

vagyon Mérleg 1916. szep tem b er 30-án_____________ Teher

к f к  f

Ingatlan .......................................................... ií 18000 — Részvénytőke.................................., . . . 40000 —
Gyári felszerelés................................................ II 12000 — Váltó.....................................................................  0779 —
Folyószám la.....................................................  9072 26 H ite lező k ...........................................................  6248 20
Pénztár ...............................................................  679 57 Osztalék........................................ 50 —
Irodai felszerelés................................................  400 —
Z sá k ...................................................................  161 01
Előző évi veszteség...........................................  14560 45
Folyó évi veszteség . ....................................... 1203 91

_______ I 56077 20 56077 20

Veszteség Eredmény 1916. szep tem b er 30 án  Nyereség

к f K i

K a m a t ................................................................. 2511 47 Á r u .....................................................................  2697 98
M unkabér..........................................................  681 — Veszteség előző é v rő l  | 14560 45
K öltség............................................................... 169 42 Veszteség folyó é v r ő l .......................................I 1203 91
F iz e té s ..............................................................  540 —
Előző évi veszteség álhozat.............................  14560 45

18462 34 I 18462 34

Perlak, 1916. szeptember 30.
dr. Reményi Zoltán s. k. dr. Kemény Fűlöp s. k. Tóth Sándor s. k.

igazg. tag. elnök. igazg. tag.
Sípot Elek s. k. Korpice lánot s. k.

felügy. biz. tag. felttgy. biz. tag.
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Fereoc husarski oberleitinand se je v Buda
pesti januara 21 ga v jutro obexil i vumrl 
Barun je véé zdavuja beteken bil veliki 
boli so ga vu smrt tirali.

— Zgorcla je jedtia ladja. Tibor zvana 
magjarska ladja koja je vezda vu Francnzkoj 
slukbi bila i benzin* je prevozila, vu pris- 
ianidtu portsaida je zgorela.

— Zcljcznfóka ncercéa. íz Kőoigsberg* 
javiju, da jeden vlak, koj je vojnike voztl 
v Eigu se je s jednim drugim stresoul kvar 
jo veliki, jer nesamo ljudi su poginuli nego 
i blago je zginulo

— p o d v o d n c  ladje. Ceotralne drSave 
popvodne ladje su vu inesecu decembru 
sadrkaja od sedemsto i dvé iezer tonne 
potopile. Od poéetka bója su öve ladje blizu 
devet milliun tonne vnidtile.

— dm o rili ей ruehc tmnietre. V 
Petrogradu su 20 ga januara Singarev i 
kokoskim ministre, koji su pod Kerenskiom 
ministri bili, vmorjene naáli vu marinerskoj 
bolnici, kam su nje iz jedne tvrdjave be 
te2no spravili. Umorstvo se je tak pnpetilo 
da su 12 oboru2eni vojniki v boinicu odrii 
i tam su nje v posteljih vmorili. Singarev 
je Sest, a Kokoskim pák dvé Susov dobil. 
Krvniki su za tém pobég iz boinice.

— C ureba  flotta. Как iz Kondtanti- 
napolja piSeju, je turska flotta öve dneve 
na odprto morje prodirale. Javus Selim Sultan 
i Midilli zvane ralne ladje su spazile. da 
pri Enbros otoku neprijatelske ladje se sadr 
2avaju. Turske ladje su na to proti neprija 
telju vdrle. Dvé neprijateijske monitora, R^g 
lan zvanoga i M 2Я brojnoga monitora, 
jednu paroladju i vise skladiStah s muni 
ciom su turéini vniStili. Jednoga replana su 
dőli strelili, a jednoga drugoga pák te2ko 
pokvarili. Midili zvana ladja se je kad se 
je nazad spravila, potunola.

— Kraljcv dar. Károly magjarki kraij 
je za postavlanje kipa Kocsinskoa petjezer 
korun daruval. Kocsinsko Tádé je Ы1 neg 
daSnji polski glasoviti vodja bil zadnje poláké 
vojske. Za Poljsku je svoju znanost i 2ivol 
alduval. Vezda mu oéeju vu Lublinu apómé- 
nika postavitj.

— Ogcnj. Kaátelj Ottóa Bidermanua

je v obéini Mozegő (So nogjvarmegjija) iz nepoznatogi zroka zgorel. Kvar pol milliun korun óini
— > p a n f  vu Vfadivoetoku P sáli 

smo né zdavnja, da su se japanci v Vladi 
v03tok varas nastanili. Ruski kormán je 
vezda popital japaoskoga pjjlenika, kai ja 
panci oéelu vu Vladivostok»?

— Bolócviébt eu zbtlí ubrajnebc 
ietc. BolSeviCkeö-jte, kője je* ruski savjetCbar* kova v Poltavu poslaí, suéetek evske rade podpuno zbile Poltavu su buláeviéke éete zavzele. Vu var&Su je sbog toga veliko veselje.

— B ítha m cd rueom  I vlabom .Vu Moldavi med rnsom i viahom se jc boj poénéi. Negdadnji pnjate’jt su vezda ciajvekdi neprijatelji. Od boldeviékih Cetah je z*poved nik. Rusi s velikom pogibeljom harcuvaju v Moidavi, jer rmlo ih je i vu jako te2- kom su.
— R atne ladje prcd V ladivoetobom .Tri amer kanske ladje su zapoved dobiie. da nek odmah idejű u Vladivostok. Íz toga se vidi, da Amerika nikak né gledi я dob- rim oémi japance na ruskoj zemlji
— R öfcr jc vum rl. Vu svétnim boju se je ijudstvo najveé spominalo od onih prijaveh, kője smo od g?nerala Höíera dán za v noviueh, ót lati. Öve prijave su nam najaovede uovosti od bojnik poljih na znauje davali. Kid je stari kralj vumrl, Höfer je v;Sedu slukbu dobil, od onda prijave jeden drugi general slo2ii Vezda nam pideiu, da je Höfer 22 ga januara vumrl. 57 lét je star bil i sarno jeden dan je betgen bil.
— Igraéa e revolverem . V Erkébet falvi je Német látván zvan 16 lét star uée nik jednoga revolvere kazal 2eni Fabána Antana. Revolver se je nekak spro2il i kug И» se je 2eni v nogu zavrlala. 32 lél staru Zeuu su s te2kim ram mi v boinicu spravili
— C arlca jc obnorcla. Francuzke novine piSeje, di je Aieknaudra Viktora, negdaánjogá ruskoga сага 2ena v Tobolsk» obuorela
— D oll jc opala iz kata. V Buda pesti je Sző ősi Jolán zvana 24 lét etítra dekla, kad je na drugom katu öblöké Cis

nucam. Pol tebi dam. Onda pák budeá po 
pital kotarskoga sudca ka; bumo éineéi s 
rusom? je li bi ga pustili vu obéinu? S lem 
brud i domovini hascn véinil.

— Odnesel je, — véli maitar I vu tem 
pismu bilo je napisano, da koj pismo nosi, 
on je Spion. Ruski oberster je znal, kaj mora 
á njim uapraviti. Dal je Varga Pavla na to 
kitu obesiti, tu, na ovu. .

— Hraber Stef poljar dpotajuée gledi 
na maitara, pák mu véli:

— Bedastoéu govorite vi od gospona 
Dugareéa.

— То рак je latina i — zvrdil je 
maitar, — рак si je s palcom dohapa doli 
potisnul vu pipi. Za tem iz tihi mrmral:

— Za to je treba lipu izsééi. Boji se 
od nje. . . . Hraber Stef se je na to zasmejal, 
ftli nikaj nije rekel. Visoko je zdigel sekiru, 
pak je poCel lipu séői.

Oda je vudril sekirom na steblo drőva, 
как da bi grane javkale, tak se je éulo 
pri svakom mahu. Bil je mraCem veCer, 
ali za to se je ipak vidlo, как se o2 viju 
grane i prebudiju spavajuéi mali, béli metulji 
vu ätotinah, vu jezerah. Nekolikaput su okolo

! grane letale, a onda je rnir bil, opet su se, 
jsknle rned debele liste

— Najte bantuvati, — véli tiho maltar. 
Ali ve je vre i Margula Jo2a zdigel se-

I kirn visoka, pak vudri i on na steblo dré 
! va. . . . Drévo se je gibati poCelo i na to 
!su se metuljCeki opet pladljivo zabudili i 
vu velikim Seregu zd gli i как da bi jih ov 
tajni viher tiral, od leteli su od lipe i leteli 
su vu blizo stoieéu Daguvulicu izraven praina 
h>2i Dugarec Pavla i tam su se pustile doli 
na kostanjevo drévo, kője je ua dvoru stalo

Maltar je gledal, gledal odisle bélé me 
tulje, koji su pomalen odsele drévo denatora 
Dugarec Pavla. Za tem je s pipom prama 
koslanju kazal, pak rekel:

— Tam ide duda Varga Pavla. . .
Prefrigani m esar. Mesarova 2ena к

svojemu mu2u: »Kakvu bedastoéu si nap 
ravil opet? — Zakaj si zrcalo del vu mes 
□icu ?«

Mesar se nasmejal i iz tiha je rekel 
2eni: »Naj ti mene vuéiti. Ja znam, kaj de 
lam Ako 2enska zrcalo vidi, odmah vu njega 
gledi, pak dok se pred srcalom gledi i nja 
ravnava si na glavi rubca, ne vidi, как jó
ja meso merim «

tila, is nepasljivoeti na ulica van opala i 
vumrla.

— Bit iivo ta . Abooyi Andrad diak 
videdih dkolah, vezda kanonér laitinand «в 
je v Budapesti na njegvom stanu v glace 
strelit. Odmah je vumrl. — Gyürki ZaU naa 
33 lét stara 2ena pak je v Budapestu lg 
Iretjega kata doli skoéila. Vurarla je. I 
Szevere Irén te2akinja se je v Budapetfi 
givot vzela. V jednoj fabriki je Sveplo pUp 
i tak v jednu boinicu doSla.

— Bolécviftí eu zbitl kozakc. Pravda
svane ruske novine javiju, da su bolee- 
viéke — éete osvojile Poltavu, i druge va* 
raAe poleg Orenburg», gde su zbiii kozáké- 
Dutov hetmana.

— K ralj и B udapestu . Njegvo Veil- 
éanstvo Karoly magjarski kralj je januara 
2&-ga v jutro pol oemi vuri s dvorskim 
vlakom v Budapest dolazil. Na kolodvoru 
su kralja Sándor László nadkapitan i Bár- 
czy látván gradski naéelnik éekali. Kralj se 
je s kolodvora na aatomobilu u kraljsku 
palaCu vozil.

— B am oubojetvo  vu botcllu . Janu
ara 24 ga odveéer v Budapesti v London ho- 
teftlu su jeden mu2 i jedna2ena sobu pro- 
sili. Na drugim katu pod 64. brojom je njim 
keiner sobu dal. Mu2 se je v soldaékoj li- 
eéniékoj opravi za dr Neigel Sáudora kenu 
pak za svoju 2enu sapiral. Kad su v sobu 
stupile, prosili su da nek njim mir daju 
jer su trudni i poéinuti se oéeju. Petek po 
poldan, kad se je sluCinéadu öpajsno vidlo 
da od njih nikoga ne vidiju razbili su vrata. 
Gjsti su vu postelji Ie2ali, mu2 je véé mr- 
tev bil, 2eoa pak je bezsvijestoa bila. Okolo 
postele su morfium i dpricalke bile, dakle 
gosti vgiftali su se. Brauitelji su 2eou v 
Rókus — boinicu spravili. Nágelov otec je 
Debreczeuu doktor. Zena pak je svojega 
mu2a ostavila bila.

— Rckvlriranjc. Z ta Jedna komidija 
je na kamendiusktm stanu pn Dungyerszky 
Gjörgjii 2tto rekvirérala. Komidija как jedne 
novine javiju, je 185 metercent pdenicu, 195 
metercent jeémens, 319 metercent zob, 2 
jezero 14 metercent kuruzu a tatjom i 10 
metercent tursku detelicu rekvirérala. To ave 
zbije 27 vaggonov.

— Vkradjctíjc. V Budapesti, na Lágy- 
ináiiyos — putu ima Ernst Vilmod jedno 
veliko stanje, gde bélé fiake pereju. Januara 
25 ga v nőéi su nepoznati éinitelji eve bélé 
fiake iz stanja vkrali. Rcdarstvo idée tolvajé.

Urednikova posta.
Izmed na noro nam poilanih рватаЬ i Itivah preCi- 

tali smo sljedeöe:
1. Denes I pred táborom . (Na bojnom polju.

К. M.) Dobra bude za novine. *
2. Pésma imena Jezuáa. (Felső-Mih&lyfalva V. 

A.) Izlazila bude.
3. Iz bojnog polja. (M F.) Lépa pésma Bude

izlazila.
4. Iz rumunjeke zemlje. (V. G. i H. F.) S pop- 

ravkami bude izlazila.
6. Pósem iz tabora. (N. V.) Bude se dala pop

ra viti.
6. Pesem taborekog üvlenja. (Muracsány. V.

E.) Budemo ju popravili, onda bude dobra za novine.
7. Iz taljanske zemlje. (B. F. i N. A.) izlazila

bude.
8. Na taljanekom bdjnom polju. (H. F.) Iz

lazila bude.
Vnogim drugim, koji su nam pézme poslali, drugda 

budemo glas dali.
Lépi pozdrav svira skupa 1 (M. J.)
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CSAK “ “  ■ I Kózidarálókat, Ruine írvnale,]
R  J E  П  I  I I  | n  s z e r  як nvtiff ó lm { .já rg á n yo k a t, p ija g e , s e é b a r e . т а Ш е

r k u k o r ic á n to rx so ló k a t, ek é k e t, r e p o  r e zn ti,  ял
S O S B O R S Z E S Z T  ve tő g ép ek  et,cséplőgépeket, karu xu  r n td j i t i ,  m nkine ял  l e 
h a s z n á l ju n k  t e s t  é s  e g é s z s é g -  клаяАкл*, aratógépés min- / * й , и * й п е  ял т Ш М , коле,

á p o lá s r a .  denfajta m e z ő g a z d a s á g i e s z k ö - m aäin e ял k o a it i  i svakojaéko
■ ■■■............. '—  műket szállít a legerősebb és legolcsóbb g o a p o d a ra k o  o rn d je  vu najtaleäi

Nagyüveg к  12*- kivitelben céni tríiKözép üveg n 6*30 KivneiDcu
I ki. üv.g .,2-2oJ L u k á c s  L a j o s  é s  T á r s a  L u k á c s  L a j o s  é s  T á r s a

m m  A Dunántúli Gazdas. Szeszgyárosok Bud.P«.t, v.. s z .i .y-u te . . .  B“d*p, *t* w-  s " " y-u*'* *•
«im tAm m íM DéfTvánwMrtMifla (Falk •"к*»-“*'* <Falk MlkM utc* ” rM">
ozeszIinon110 IfBSZnnyiaiSdSdga Mezőgazdasági gép, műszaki elektro- gospodarskoga orudja Stacan.
—  N a g y k a n iz s á n .  —  technikai üzlete

Telefon interurban 51-33.Telefon interurbán 51—33.

M e g h í v ó .

A Muraközi Cementárugyár Részvénytársaság
Perlakon, s a já t  irodahely iségében  1918. évi 
f e b r u á r  hó ю -én  délután 3 ó rako r ta r tja

VI. évi  r e n d e s  k ö z g y ű l é s é t ,
m elyre a t. részvényesek m egh ivatnak .

T á r g y s o r o z a t :
1 . Az igazgatóság és íelügyelőbizottság jelentése a lefolyt üzletévről.
2. Mérleg, nyereség—veszteségszámla megállapítása.
3. Az igazgatóság és felügyelőbizottság részére a felmentvény megadása
4. Igazgatóság és felügyelőbizottság választása. Az ig azg a tó ság .

Vagyon Mérleg 1916 . szep tem ber 30-án  Teher

К f К f

Ingatlan ..........................................................  18000 — Részvény (ő k e ..................................., . . . 40000 —
Gyári felszerelés . * ....................................... 12000 — Váltó.................................................................... I 9779 —
Folyószám la.....................................................  9072 26 H ite lező k ...........................................................  6248 20
Pénztár . ..........................................................  679 57 Osztalék.......................................  . . . .  60 —
Irodai felszerelés................................................  400 —-
Z sá k ...................................................................  161 01
Előző évi veszteség...........................................  14560 45
Folyó évi veszteség...........................................  1203 91 !

56077 20 I 56077 20
----------1----------------

Veszteség Eredmény 1916. szep tem b er 30 án  Nyereség

К f К f

K a m a t ..............................................................  2511 47 Á r u .....................................................................  2697 98
M unkabér.......................................................... 681 — Veszteség előző é v r ő l ....................................... j 14560 45
K öltség ....................................................................  169 42 Veszteség folyó é v r ő l .........................  1203 91
F iz e té s ..............................................................  540 —
Előző évi veszteség álhozat.............................  14560 45

18462 34 18462 34

Perlak, 1916. szeptember 30.
dr. Reményi Zoltán s. k. dr. Kemény Fulöp s. k. y$th Sándor s. k.

igazi- tag- elnök. igaig. tag.

Sípot Elek s. k. Korplct János s. k.
f«lügy. biz. tag. felügy. bis lag



sebi narod privabila. A vezda se pák tak viöe narodov skupa. Pred par leli, как to to fetina, da Ы ave takove bile; ali buditei 
vidi, da vlada hotonce nateguje akioplenje vezda avaki Clovek zna, more se reCi, da oataoite nadalje vu vaflem poitenju, ar bu
raira. Koji au proli miru i koji hoCeju, da oesmo znali za zlo. de vas avaki rajdi imel, kad tabor mine,
bi &e cöli evét pobunil, oni ne зато, da so Ali evét se jako pokvaril i za Bog za* Na bojnom pojju. K, M. tojuik.
veliki greSuiki, nego su i politieko- obnor* bil. Goepodinu Bogu se dosti vidlo, za to -----------
jeui ljudi. Ova nakana je takov gréh, ko Qa8 8e 0pet hapil kaStiguvati i to s velikim 7 о тп /1;л«л
jemu od kada evét atoji, neima para. laborom za probn, jeli sc budu Ijodi po- ^am uajeno DratlllSlVO.

Ovo piamo je svedok, da Trockij i vu boljáali. Nazadnje i vu Eogleziji hoCeju previ-
Rusiji vnogo suprotivnikov ima vu svojem I za istinu, kad je labor poCel, prvo deli, da smo svi skupa braCa. Zalostno je 
zloCeetom nakanenju Ijeto jjU(jj ga bolje g0gg molili ar su se od oaSih neprijateljov, da atopram vezda

N a jn o v e a i  g la a i au s /e d e c i:  Iz Finn- prebojali ove velike kaötige. Ali za vezda je od poCetka boja Cetrto leto hoCeju to pre- 
skog orsaga piöeju, da je strahovito, kaj tarn vre Ciato drugaC. Nega denes Zalosti, niti ne videti, kaj je nazarelhski JezuS veC pred 
boläevikova etraujka dela s onimi, koji ne- volje. Svél se je joö bolje pokvaril, nego je 1918 lelom navuC&l. Ovoga boja izbilja Eog- 
ceju s njimi drZiti. Samo ruski oficiri, koji pred laborom bil. Naäi vojniki se muCiju lezija je prepravila. Так je mislila, da Ru- 
su iz Finneké doáü pripovédaju, da je ne na bojnom polju, a doma se veC i pri do* sija i Francuzka ravno su dosta moCne, da 
izmerno grozno, как postupaju, boläeviki sti hzah slabo brigaju za oje. Najpredi se cenlralne orsage vuoidtiju i Englezija ne« 
evei prama gospodam i vuCeuim ljudem i i ta bedastoéa poCela vu Slavoniji, kad su bude drugoga posla imela vu boju, как ape- 
svirn onim, koji nedrZiju s njimi, pák s se Zene ziele vu krömi i popévale: nézi podpirati svoje saveznike, nebude dru-
njimi skupa neidu ljudi vubijat, pak robit , goga posla imala, как svojemi diplomatáit
Njihovo oruZje nije puska, nego sékira i а aaa 8em' gaCe pral8’ skim duZe karte méSati. Englezija napré je
njom na Serege zakoljeju, koj neCe s njimi л® aai?  P°dPoru bra.a mislila, da ruski medved sam nas bude
drzati. Ruska bolSevikiovska stranjka se ve p kad *a. . perem’ möge! poZdréti. Ali hvala Bogu, né ее je
seli tomu. Fionski boläevikievei 9u iz svih . ^odP°ru 81 Ja berem« tak dogodilo. Englezki narod takodjer je
Sparkassah, gde su mogli, odnesü peneze. Na Zalosl i vu naäem Medjimurju ima moral pod oruZje siupiti. Ov narod privCil

Med rusom, pak rumunjoin bilke Ira* то  vre dosta lakovih pokvarjenih Zen. Ali зе ktomu, da Englezija velike boje lira, als 
jaju Januara Bl ga su 1700 ruski vojniki, zato varn i to nap Sem, vi, kője ste spame- né svojim pukom, neg uavék s kuplenirn t 
koji su s rumunjom vu bitki, к пат prek tue i poStene Zene, najte misliti, da to na dobro plaéenim narodom. 
doSli s koujt i s kolami skup. vas spada. Euglezija uavék je vutem miálenju Zi-

Trockij je izraz I. da neöe pripoznati Zalosl, vu jednoj Úri vu Medjimurju vela, da penezi su velika moé, tojest pe-
samostalnost ukrajioske zemlje na Brest Li- «u nekoje Zene jako pokvarjene, kője svo- nézi su najveköa moé. Penezi su Eogleziji 
tovskom sprav éCu To i najnovedi glasi pót- Pm muZom samo tuliko piSeju karte, ili liste puno vise vrédni, как narod koj krv mora 
vrdiju. Zbog toga bude brzúas med Rusijom da njihovi muZi znaju, da su Zive. Takve prelévati
i Ukrajinom do tábora doéo nesretnice se ne zmisliju, kaj bu onda, gda Mi koji smo Zalostni bili, как sro.o ove

Gróf Czernin minister i Kühlmann nem- njihovi muZi ako Rog da, dimo dejo Kaj r6Ci poCuli da tabor bude, jerbo nikakve
Ski drZavni tainik su iz Brest Ivtovske od- bu m u2 rekel’ kud se üua tep,a’ kad ,u Iе taboráke c,lJe né 8mo pwedjem smot i: .... oi-iio ea l . _ {а_лп po tri, Cetiri dni ne ЬЛо dimo. Pak takve bili braniti se. Braniti smo se morali, do
Pl1 ° bezsrama Zene, ako se na koga zagledneju, zadnje kaple krvi Za uiali smo se vu naSe
c,,e r * * __________  joS so i med sobora svadiju za njega. vitéze, za ufali smo se vu Boga, koj cam

JoS i to, kad dojdeju rekvirérat, da ona je dopustil, da ovoga boja za dobimo islav- 
DeneS i pred táborom . пета kaj dali na orsaéko nego takve rajsi no za kljudmo. Bog nas je pomogel, da

skrijeju, da imaju doma za zabave s tak- moremo naSo domovinu braniti i da Je ne- 
Gda je gospodin Bog stvoril svéta, stvo- g|mi) koji i prez logt moreju dobro Ziveti, Cimurni neprijatelj né pcZgal naSe h ZiCke 

ril je i Cloveka na pnliku BoZju. Dal inu a ne zmisliju se takove, da tarn na bojnom vu kojih smo se rodili. S boZjom pomoC*
jc i slobodno volju, da sluZi Bogu. ili vra- polja bi i njihovi muZi dob li od onoga, kaj jóm i s célom duSevnostjom obranili smo
gu Ali goepodiu Bog je Siel imeti, da sluZ» bi dale na orsaCko. naSe gran ce, naSo deCicu.
njemu; i to i denes hoCe imets da svi gos Zbog toga neda Bog vladarom volju, I to je tak morato biti. Eoglezija samo
podinu Bogu sluzimo, k̂oji nas je stvoril. kaj bi ее з Cim prvie pomirili. evojega. imétka je Stela povekőati, odroddá

Z \  to паз je Bog kaStiguval s kajkak Ali vam joS jeokrat podelim Cast i pofi- je, da se naSi orsagi rezdeliju med neprt- 
vami kaStigami tak pojedine ljudi, как i tenje poStenim Zenam i devojkam. Nije za- jatetjom. Poleg toga presiljeni smo bili t

Zabava KriatuS, Gospodin пай je ovak odgovoril. vani s kriZom, ali ove krile nije moCi vi«
— Posluäaj me Peter, kaj budem ti deti---- Ove krtZe je teZko moCi spaziti .. .

f povedal! Oooj obCini, koja nas je na nep Kakvo kriZe? pita major.
Dobro i zlo. rijateljski n&Cin doCekala, zato sem Zeljel, D rv e n e  k r i i e  . . . .  na cintoru,

Kristtiü пяч ffosnodin eda ie ioá na da bi vu njoj svaki stanovnik poglavar bil: odgovori honvékski kapitan. NemSki major
: Й Й  Í J  d l *  -  b«d. oebud. J - W n l  i Ы  M M .

je vu jedno selo. S njim je bil, как navad posluhnuti hotel, pak bude obCma na nikaj P 
no i Sveti Peter. Vu Um selu je vnogo bo apravljena. A ona obőina, kojoj sem jed-
gatih ljudih stanuvalo, ali med njimi niti ™ga poglavara Zeljel, bude sreCoa 1 cyela Vkanll se je.
jeden nije hotel njim kvarter dati, tak da bude, ar budu vu n|oj drugi ostali ljudi 1 t0 se je vu Galiciji na bojnom polju 
su morali pri jednem siromaánem gazdi pre posluhnuli poglavara 1 pokoravali budu se mu, dogodilo. NtkolajeviC M.kloS nadherceg, nad- 
noc;tj и zapovednik ruakih Seregov je gledal boja

Vu jutro, gda su dalje isii, Kristuá je Drveni kriái od jednoga breZaljka. Na jedenput dene

SS.’S S I K l . f Ä Ä  po«Um y«. 1 neni9ki S Ä S i Ä  Ä  кл' í l t
Ooet au doáü vu iedno druco selo gde ofiC!ri Nemáki major i drugi skoro svi ua 3turm 0D reg.ment! Néma para rusko« 

su bili od avih stanovnikov dobro primíjeni nem9ki oficifí bi,i su odlikuvani s Zeljezmmi mu yojniku! — Idite, véli poljeg njega stoje-
D r i i  den S ,  ,u^seloo8UviliPT K r "  “ »g.areki hoovídi nikakve kr,2e na Cemu 'generaltt) k 0’ orauP r'glme„ttl, pafc

tus, паЭ* Gospodin ovak poblagoslovil ob- Praih ne9U 'mell, samo jubileumske medalije rau vu moje ime ilrallte pohv8|Ut 
Cinu: Daj Boíe, da bude ova obCina samo — Kamerad, -  aap.ta nemáki major General je Crleni postai, pak rekel; Od- 
i ed nos a dobI a vara imela í jednoga honvédskoga kapitana, — kak je p08ti preavetlost vaáa, to nemrem vCiniti!

Peler nije mogel dalje muCali, nego je to, da se mod vami lak malo takvih najde -  Nemreju?! - P a k z a k a j  nebt
popital KriituSa k°Jl bl 8 viteZkami krZi cdlikuvani bili? mogli?!

-  Gospone moj, nemrem izdríali, da Nsrazmern to zato, ar sem vldel vu boju Hm! H m !. Svetli gospodin«
te nepopitam zakaj si sve naopak napravil? viteíko ponaáanje magjarsk.h honvédek* *r nije moé. ta itt, -  odgovon genera .
-  *a dobro si zto a za zlo sí s dobroro ofleirov? -  Ako pak vam ja aapovedaml -
naplatil. — Molim i pri nas su vnogi odliku véli nadherceg.
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i esd smo jog presiljeni braniti se do sad- 
oje vure a célom moCjom koju amo od 
Boga dobili, koju amo od Boga sasluátli.

Mi amo morali bója zadobiti i od vesd a 
ga moramo sadobiti. Ov boj je élovééji boj 
prama penesom. Koj aamo penese verje, 
nigdar nemore tak rasumen biti, da i bli2 
njega moramo ljubiti, né aamo mrtve pe
nese. To je tajnoat naöih slavnih dobiékov, 
óva duéevnoat i nadalje naa bude vodila.

Vojavali bademo tak dugó, doklam 
nádi neprijateiji previdii budo, da nas ne- 
moreju preobladati, vojuvaii budemo tak 
dugó, doklam takvoga mira budemo rao- 
guén; napraviti, da dojduéno vréme vu bog
iim miru budemo mogli Ziveti.

Nádi neprijateiji moraju prevideti, da 
najvekdi kíné je na avéto >élovek.« Sve se 
je na éloveka stvorilo na evét i svaki élo- 
vek praviéen brat je svojemo bliznjemo.

Imaju penesi vrédnost aii nigdar tak 
veliko, как élovek ima. Ako to previdiju 
nádi neprijateiji, onda budemo pravicna 
braöa jeden prama drugomu.

— Növi p r« É « d n ft. No»« Bnska re- 
publikaima svojega predsedoika, Svenhutvud 
senatora suzabrali. Növi predsednik jeobeéal da 
fionorsag bude Aland zvane otoke Svedski na- 
sad daval

— N*P*d proti Lenfnu. V Petro 
giadu jauuara 14-ga, kad je Lenin jednoga 
bataljuna, koj je na front idei, sprevodil, i 
poale toga na automobilu nazad se povr- 
nul, na automobil su petput strelili iz jed- 
noga revolvere ali na sreéu kugle su se né 
trotilé Lenina.

— KereneMa eu boléevíM vlovílí.
Rjecs zvane ruske novine pideju da bolde- 
viki su Kerenskia v Petrogradu pri jednom 
socialidtu nadli. Kerenskia su v redt spravili.

— ftrdinand rum unjeboga kralja
su ruski vojniki internérali, tojest presilili 
su ga, da né sme iz vezdadujega mesta oditi.

— Vu zrab je letela. Iz Jassy (Ro
mania) varada javiju, da tamodnju fabriku 
za munie ju su januara 16 ga v zrok spra
vili. Strahovito eksplodéranje je judoi del 
varada potpuno vnidtilo. Petdesetéetiri mii 
liun lei kvara imaju vlahi. Rumuríjska vojska 
vezda nikakvu municiju neima.

— Hmcrtba j« oätovala, da ne bude 
amerlkanske Cete poslala v Szaloniku.

— Doli j< eboeü iz bata. V Buda- 
peáti spazil je jeden redar Balog Antal te- 
2aka, kad je ov s jedneh kolah gunju hotel 
vkrasti. Na to je teZak pobégoul, i kad ga 
je redar tiral, beZal je, v jednu korCmu, 
gde je s prvoga kata dőli skoéil. Obedvé 
noge sn se mu potrle. Branitelji su ga vu 
bolnicu spravili.

— Vojníb merne vojntibu opravu
prodatt. Vojniki su jeden den tu, drugi 
den tarn, рак ako neirnaju peneze, prodaju 
kaj imaju. Vezda je vojniéka obl39zt izrekla, 
kaj je vojniéko bio ono i ostane vojniCko 
za navéke. Zbog toga oni, koji su kakvu op
ravu, ili kaj goder kaj je vojniéko od voj- 
nika kupili, moraju nnzaj dati vojski, ar 
ono kaj je vojnik prodal, nije bilo njegovo.

— Kartaei. Vu Fiumi su se vu jednoj 
tajnoj h'Zi bogata gospoda izisla iz Budapesté 
i iz Horvetske, pak su se vu velike peneze 
kartali. Izgubili, pak dobili su vu jednoj nőéi

— Niti onda ne, svetli gospodine, — 
odgovori general, — ar oni tarn, vu onim 
regimentu iiisu rusi, nego magjarski hon 
védi . . . .

IV.
Pripovest od metuljov.

Ja se srdim na borovsko obeinsko pog* 
ilavarstvo, kajti je ono sto letah staro lipovo 
drévo poseéi dalo, kője je poijeg malte stalo. 
Gda su selCani na tjedmski sejem idli, pod 
starom lipom su se poCivali, drugda pak su 
se deca igrala pod njim, gda pak je vu let 
nih meseeih mesec svetil, onda su se pak 
odrasle puce, deéki ziáli i popévali pod 
njom. Med tem su mali lépi, béli metulji 
iletali okolu staroga hrasta. Niti predi, niti 
potlam nesam videl takve metulje nigdi. 
Mali su bili, ne vekéi, как hruáé i béli, как 
anég. Samo vu nőéi su Ziveli. Po dnevu 
niti jib nije moéi bilo videti, da bi na drévu 
etanuvale, ali gda je veéer postal, kite stare 
lipe su se ozivile i mali metulji, как snég 
ili mali baráuuasti zvézdiéi su leptali med 
jelenimi granéicami po stotiuah, po jezerah.

Kak je lépő drévo bilo ova stara lipa 
pak je ipák vei.ki gréánik moral biti, da su

ga skonéali! Da su ga skonCali, to mu je 
Dugarec Gabor obéinski bogali priseánik zrok 
bil, koj je na obémskom spraviáéu izreéi 
dal, da se slara lipa izsééi mora, ar je vre 
jako áiroka i da nije lépa. Na veéer je bilo 
odredjeno, da Hrnber Stet i Margula JoZa 
kakti obéinski poljari moraju hrasta izsééi, 
morti budu do jutra gotovi s lom delom.

Poljari su na veéer doSli. Dugarec Ga
bor koj je blizo imel svoju hiZu, je pred 
svojemi hiZnimi vrati gledal как se poljari 
spravlaju к delu. Poljari su svoje velike se- 
kire prÍ3lonili к drévu, torbe su na rnalta- 
rovu kolibu obesili pak su poéeli svoj po- 
Sei. Deca su znatizelnjo gledala nje. Maitar 
véli Hraber élefu, gda je ov sekiru vu ruke 
vzel:

— Najte bantuvati to drévo!
— Moram, — rekel je Stef, — ar je 

goepon zapovedal! kaZe la, gde je Dugarec 
Gabor 9lal.

— Kak ne — véli maltar, — on ga 
da poseéi, ar su vu 1848 om letu na to 
drévo obesili Varga Pavla.

Poljari su svoje sekire nakla pustili, 
pak na mallara gledali. Margula JoZi pita 
maitara :

do dva millijonov korun. Jeden sam izmed 
njih izgubil je jeden nuő pol million koru- 
nah. Redarstvo je to seznalo, pak je kariadé 
reztiralo i njih pri sude prijavila. Zaeigurno 
nesu se oni kartaái duraka igrali.

— Vlada je odredíta, da svaki slo- 
bodno nese sobom ZiveZa vu lorbi, ili vu 
kofferu, koju vu Zeljezniéku koéiju more deti. 
Ne samo dorna vu Magjarskoj, nego prek 
Drave vu Horvatsku i vu Austriju smeti vu 
ruénim kofferu ZiveZ neöti i od onud к nam. 
To je do vezda strogo prepovedano bilo.

— Bamoubojnt dtplomatuő. I* Svaj- 
carske granice javiju, da je talijanski mi
nister iz politiékoga zroka Zivot si vzel

— Vgtftal ec. V beékim Grand Hotelu, 
vu jednoj sobi izvan sebe naSli v postelji 
Halpert Andor 26 lét staroga ötacuoara. 
Branitelji su ustanovili, da se je átacunar s 
veronalom vgiftal. Dók su ga v ápitalu spra
vili, putem je vumrl.

— Bombardcranje. NemSki replani 
su januara 16 ga v nőéi od mórja Jarmouth 
zvanoga englozkoga varada bombardérab 
Dvajsti granatov su na varad opali. 1 ljudi 
su vumrli, a nekoji oranjeni.

— Hmcrf kanebe Sete v Caltjanebom.
V talijansku vojsku su se 150 replani iz 
Amerike prosili, da na talijanskom bojnom 
polju harcuvaju. Med amerikanéanom budu 
i iz Meksike vojuvaii vojniki,

— J4ova ratna poeuda v jNemébom.
V némákon) budu 15 ga márciusa potpis 
poéeli za osmu ratnu poeudbu.

— podvodna ladja vu zalevu od 
JVIextbe. iz Nevyorka javiju, da jedna nemeba 
podvodna ladja je poleg Meksike vu jednoj 
strani zaléva jednu amerikansku paroladju 
potopila. Nesreéa je v Ameriki veliku bunu 
zrokuvala.

— Kraljt e« budu ereetUí. Skandi- 
naveki kralji, tojest vladari Danié, Norvégie 
i Svedske sebuduopet srestili vu Stockholmu

— 6 rabczno um oretvo. V Pest- 
szentlőrincu januar 18 ga v jutro mrtvo 
su naSli v jednoj hiZi Gál Etel 23. lét staru 
dévojku. Jeden nepoznati vojnik je nju 
sekirom zatukei.

— Samoubojni barun. Baruu Horvath
•

— Cloveka je vubil Varga Pavel?
— Kaj bi! — odgovori maitar. Poáten 

élovek bil je on. Rusi su ga obesili. A Zecia 
mu je onda к onomu, kaZe na Dugarec Ga- 
bora, odiála zamuZ.

— Pak kaj je zakrivil? — pita dalje 
Hraber Stef.

— Kaj je zakrivil? — Tű bi gospon 
Dugarec Senator bolje povedati mogel. Kaj 
ja znam? — véli maitar. Ali to svaki zna 
Dugarec Gábor je vre i onda zmoZen élo
vek bil. Visoki, jaki neoZenjeni mladi élovek 
bil je on. Vnoge snehe, pak puce su se zbog nje
ga pisale. Onda je poéel s Varga Pavlovom 
Zénóm se pajdaáiti. Gda surusi vu susedstvu 
hodili, ieuput je rekel Dugareé Gábor Varga 
Pavlu, s kim je vu prijateljstvu bil;

— CujeS Pavel, ti si tak poáten élovek, 
tebe rusi nebudu bantuvali. Bi mogel jeden 
list odnesti vu varas к kotarskomu sudeu

— Как bi to moguée bilo véiniti, im 
je rus v susedstvu, — véli Varga Pavel 
Niti rne nebi pastili prek

— No, — véli goepon Dugareé, — 
bude te prek puatil. Ja dam zapreéi vu moju 
koéiju, lak te darn peljati. Samo to piSem 
sudeu, naj mi pvrne 30Э forintov, ar jib
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melyre a t. részvényesek ezenael meghívatnak.

A közgyűlés tárgyai lesznek:'
1. Elnöki jelentés a lefolyt űzletévről.
2. A felügyelő-bizottság jelentése, ennek alapján az 1917. évi számadások, a vagyonmérleg végmegállapítása és a felügyelő

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

3. A társaság hivatalos közlönyének megjelölése.
4. A társaság igazgatósági tagjai közül az alapszabályok 54. §-a értelmében kilépő dr. Böhm Sidney elnök, továbbá Hajdi- 

nyák János, Lange Kelemen és Sipos Elek igazgatósági tagok helyett uj választás megejtése, esetleg a kilépők újbóli megválasztása.
5. Az 1918. évben működő felügyelő-bizottság megválasztása. (66. §.)
Kelt Perlakon, az Alsómuraközi Takarékpénztár Részvénytársaság Igazgatóságának 1918. évi január hó "13-án tartott üléséből»

__________  A z  i g a z g a t ó s á g .
Az alapszabályok 44. §-a értelmében felkéretnek a t. c. részvényesek, hogy szavazólapjaik átvétele végett részvényeiket a szelvényekkel együtt a közgyűlés egész tar* 

tsmára a pénztárba helyezzék.
A felügyelő bizottság által megvizsgált évi mérleg a közgyűlés elé terjesztendő jelentéssel együtt a kér. törvény t96. §-a értelmében a közgyűlést 8 nappal megelőzőleg

л társasági helyiségben a hivatalos órák alatt betekinthető.уш и _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  te fllsimaraniizi HKarthmaár M a g  ttrsam ntriat ni?, iii totaler ti Шп ж
Főkönyvi i K f Főkönyvi K f
lapszám 1 lapszám !'

366 1 Jelzálog kötelező számlában . . . .  316,799 -  252 Részvénytöke számlában . 300,000 —
367 ! Váltó » . . . .  561.766 — 244 Tartalékalap * . 300,000 —
353 Előleg * . . . .  27,745 — 314 Külön tartalékalap * . 100,000 —
269 Idegen intézetnél elhelyezett betét szám- 297 Rendelkezési alap » . 36,900 —

Iában . . . . ‘...............................  450,000 — 339 Nyugdíjalap * . 100,000 —
256 Kintlevö kamat sz á m láb a n ..................... 16,300 29 347 Tiszü nyugdíjalap * . 2,674 86
317 Kintlevő értékpapir-kamat számlában . 7,974 99 363 Közhasznú alap * 7,211 12
270 Kintlevő idegen intézetnél elhelyezet be- 365 Betét számlában . . К 1.214,595*18

tét-kam at szám láb an .......................... 8,527 05 352 Heti betét számlában . » 21,294*— 1.236,889 18
293 Ingatlan birtok s z á m lá b a n .....................  25.000 — 345 Heti betét tőkés, kamat számlában 900 24
350 Értékpapír *   701,41t — 351 Fel nem vett osztalék * 1,710 —

• 372 Pénzintézeti központ üzletrész számlában 2,400 — 292 Előre felvett kamat * 7,090 03
349 Osztrák-Magyar Bank giro * í 1,059 38 301 Igazgatósági fizetés * 8,784 —
356 Postatakarékpénztár * ' 392 77 302 Felügyelő-bizottsági fizetés » 1,500 —
368 Folyószámla ** ! 1,028 31 303 Nyerem.-áthozat számlában К 21,959*41
357 P e rk ö ltség ................................................... í 6,944 61 303 Nyeremény » * 44,535*14 66,594 55
364 P é n z tá r ......................................................... 40,115 58 >

2.167,463 98 2.167,463 98

í - - - - - - - -  - - - - - - - !- - - - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Тиша _______  te OlsimMii ИШгеЩШ Кяицйпвй m m  te «МЕД» un. Ifi teggjtf te n te.___  кипи
I Főkönyvi || II r f m eiryril К f

lapszám !j | ___________  lapszám |

348 ! Tiszti- és szolga-ilietménv számlának . 9,760 — 368,359 Kamat és díj számláról . 97,784 23
360 Betétkamat . » . J  886 36 300 brtékpapir-kamat • . 19,841 67
344 Heti betétkamat * • 226 58 317 Kintlevö értékpapir-kamat » 7,974 99
369 Vegyes költség • • 2,787 22 247 Idegen intézetnél elhelyezett betét-kamat-
Ч&7 I Perkültséa .  . 288 — 270 sz á m lá ró l............................................... 6,609 60
327 Adó Ь * . I 23,913 36 370 Kintlevő idegen intézetnél elhelyezett be-
375 Tőkekamat 10% adó * • II ^509 95 tét-kamat számláról . . . . . .  8,527 05
361 Tőkésített kamat » . 43,987 93 Ingatlan birtok jö v e d e le m ..................... 640 -
301 Igazgatósági fizetés * • 8,784
302 Felügyelő-bizottsági fizetés *  • 1,500 l!
303 Nyeremény * • |  44,635 14 ,j

I 141,277 54 _________I 141,277 54

Kelt Perlakon, 1917. évi december 3í-én.

Or. Bika SÜMIU.. . pénztárnok. könyvelő.

Dr.GrtaOnULk. K |.H ^ikU M .S.I. SIMÁIKU. H,JdWUimi.lt. HMs.kiMlkt...l. * № * « * 1 1 .

Jelen nyeresé'g-Teszteség-számlát a fő- és egyéb üzleti könyvekkel összehasonlítottuk és mindenben megegyezőnek találtuk.
Kelt Perlakon, 1918. január hó 13-án. *

Fatriu, fiáhor it Blilltl JéZMf I. k. Síp« Kiflii *• »•
Í B .  ! r i  ьи. *4. « П . “ *■ *4.

Csáktornya, 1917. február 10. »MURAKÖZ« в. Mám.
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Meghívó.
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A Stridóvári Takarékpénztár Részvénytársaság
1918. március hé 17-én délután 4  ársker tartja т е г  intéaeti helyiaégében

, ' % ' •

XIL évi-rendes k özgyű lését,
melyre a t. részvényesek meghivatnak.

Tárgysorozat:
1. Megnyitó.
2. Két részvényes kijelölése a jegyzőkönyv hitelesítésére.
3. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság közgyűlési jelentése.

- 4 . Az 1917. évi zárószámadások megvizsgálása, a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása, a íeimentvény megadasa.
5. Danitz Sándor elnök, Fejér Dénes igazgatónak, dr. Kovács Lipót, Stern Miksa, Strausz Miksa és Zechmeister Viktor 

igazgatósági tagoknak egy évre leendő megválasztása.
" 6 . Két felügyelő-bizottsági póttag választása.

7. Az igazgatóság javaslata a részvénytőkének 120.000 koronáról 300.000 koronára való felemelése tárgyában.
8 . Ingatlan vétel.
9. Az alapszabályok 72. §-ának módosítása.

10. Indítványok.
vagyon  M É R L E G - S Z Á M L A  t e h e r

m̂ /gggBgBgBBSg—BiSiSji~s—SijBgsSjíSS~Sgíg—jáiajíŜ  ̂ #
Fők. К f Fők. I Í К f " 5

lapizám lapszám ■

161 P é n z tá r ........................................... 161916 73 1 I Részvénytőke..................................I 120000 —
162 Giró-számla az Osztr.-Magy. Banknál 2064 69 2 Tartalékalap.................................. 40000 —
153 Postatakarékpénztár............................. j 1746 92 14V,m | Betét és heti-betét.............................. I 1137343 93
144 ! Szabadszámlán bankoknál . . , . i 1081 97 187 ; Fel nem vett osztalék ! 988 —
152 j V á lt ó ..................................................... jj 616426 43 129 I. Átmenő kamatok.............................. | 7155 67

iw, »7, во j Adóslevél és heti adóslevél . . .  382067 30 Nyeremény....................................... 24.370 75
; 51 Értékp ap ír............................................í 146070 —

26 Felszerelés............................ , . . 2137 54
I Különféle követelések......  1437 í 60

ül4*’ I Folyószámla...................................... j 1902 j 68
170 Hátralékos kamatok . . . . * .  13006 19

’ 13298581 35 j ' 1329858 35

v e s z t e s é g  V E S Z T E S É G -  É S  N Y E R E M É N Y - S Z Á M L A  n y er em én y

Mk. [ K ~~ I , I I' Fők. _  .. ! f
lapuim  K I f lapszám , k  j f

169 Betét-kamat...................................... j 26120 81 Kamatok és dijak.............................  71880 82
135 Betét-kamat-adó................ 2612 08 185 Áthozat 1916. é v rő l  3271 40
176 Visszleszámítolási kamat . . . j 5677 73 175 Részvényátírás............................. i| 12 —
»маг Adók és illetékek................ 3572 28
"ш”' Fizetés, drágasági pótlék, tiszti lakbér 6408 —
MV,V4' Költség, irodabér . , ......  2568 57
156 Tiszteletdij.........................  3834 —

Nyeremény.......................  24370 76

I jj 75164 j 22 ! 75164 22
a . I i I ----------§ ■ —

Stridóvár, 1917. december 31-én.

FVlUgyelŐ'bizotttág :

Danitz Sándor з k. Stern Miksa s. k. Zechmeister Viktor s. k. Pátkai Jakab s. k. Lippich László s. k.
e,nök‘ igaígal0 *“ 8- taK Dr. Viola Vilmos s. k. k̂önyvelő.

Heilig József з. к.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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