
Továbbharcolunk a véggyőzelemig.
ElleDeégeiok egyesült erővel törnek kö

zősön kitűzött céljuk felé. Oroszországban 
a vezető lérfiak harciasabbak, mint valaha. 
Franciaországban a békebarálok hangját túl
harsogja azoknak kiabálása, kik annyira bű
nösök az európai katasztrófa íelidézébében. 
Anglia, amely csak lokozalosan élte bele 
magát a kontinentális háborúba, lármásan 
hirdeti, hogy csak akkor köt békét, ha Né
metország és szövetségesei könyörögve lábai 
előtt fekszenek. Végig akarja küzdeni a há
borút. Európa üdvét nem írott szerződések
ben, hanem egyedül az erőszakban véli fel
lelhetni.

Ámde erőszak erőszakot szül. A háború 
borzalmai még kegyetlenebbül fognak meg
ismétlődni és a sok pusztítás után fenma- 
radó roncsokból nem lesz lehetséges azt a 
határfalat kiépíteni, melynek helyéül az an- 
tánt országainkba mélyen benyomuló vona
lakat szemelt ki —  Németország és a Mo- 
narkia nem fognak összeomlani és az an- 
tánt vezérférfiainak nem fog kijutni a ba
bérból.

Balgaság volna ellenségeink erejét le
becsülni, napról-napra kimerültségüket meg
állapítani és azt mondani róluk, amit ők 
mirólunk tendenciózusan állítanak, hogy 
gazdaságilag kimerülve most végső erőfe
szítésünket fejtjük ki. Bárha nem tagadhat
ják le veszteségeiket, vereségeiket, nagy ba
jaikat és azt, hogy éppen ők azok, kik 
végső erőkifejtésre szánják el magukat, mé
gis lehetségesnek kell tartanunk, hogy van

még elég erejük egy újabb nagyszabású kí
sérletre. Erre a kísérletre különösen azért 
határozták el magukat, Inert remélik, hogy 
idegen, első sorban japán segítséget fognak 
kaphatni. Remélik, hogy Amerika és más, 
most még semleges államok is bele fognak 
elegyedni a háborúba, bogy nekik segítsenek.

Ámde Wilson erre nem sok hajlandó
ságot mutat. Sőt inkább azon fáradozik, 
hogy a háborús őrülteket észretéritse, ami 
által az antántnál sokat veszített abból a 
rokonszeovből, amivel eddig kitüntette. Sőt, 
azért, hogy az esztelen tömeggyilkolásnak 
véget szeretne vetni, még gyanúba is keve
redett: a nagy municiószállitót azzal gyanú
sítják, hogy a mi pártunkat fogja.

Látszólag tehát az antant nem is gon
dol arra, bogy a vérfürdőből kigázoljon. Azt 
mondják vezetői, hogy tudatában vannak 
annak a nagy felelősségnek, melynek válla
lását a kényszer diktálja nekik. De el fog 
következni az ideje, amikor ez a felelősség 
agyon fogja őket nyomni. A háború csak
nem harmiLC hónapja fényesen beigazolta 
törhetetlen erőnket. Nem mi leszünk azok, 
akik kiéhezetten, porba aujtottan békéért fo
gunk könyörögni.

Mert ha az ellenség végleg kimerülve 
nincs is még, annyi ereje még sincs, soha
sem volt és sohasem lesz, hogy győzelmein
ken túltéve magát, őmaga arathatna vég- 
győzelmet.

Ha a szenvedett vereségek hosszú so
rozata még nem józanitbatta ki az antánt 
vezéreit, majd meg fogják tudni, hogy a 
Dobrudzsa nem a legutolsó stáció. Még en

nél keményebb ütlegek is fogják érni az 
uszitók koponyáját, ellenállhatatlan erővel 
megkoppantva meghibbant eszüket, hogy 
felismerve a félremagyarázást tovább nem 
tűrő tényleges helyzetet, elkotródjauak éa 
Európa végre felszabaduljon a gonoas eset
lennek okozta lidércnyomástól!

A d a k ozu n k  я я  e l e s e t t  kősók ёя» 
regjei é s  Árvái / a r á r a  /

H sd seg éijeső  Hivmtml lőpémw 
tár я, Képviselőkké.

K Ü L Ö N F É L É K .

A  v i t é z  т я д у я г  М я г с о а ь к к я я .

Nappalonként tlreátok gondolunk, 
éjjelenként tlróJatok álmodunk,
Pirkadatkor tiveletek ébredünk,
Tlrátok gondolni ia Őröm nekünk.

Ha roaax idő van, csak titeket /éltünk, 
Boldogaágtokért oda adnák éltünk,
Ha aóhajtunk, ti vagytok aa eaaünkban,
S akkor la, ba imakönyv van keaünkban.

Este, reggel imádkoaunk írtatok,
Kérjük latent, bogy legyen tiveletek 
Óvja minden bajtól a magyar H aaát!
Küldje pihenni a balál angyalát!

Muraaaerdabely. B s k Á C S  I m r e .

—  Kitüntetés. Pálfy Zoltán muraexeot- 
máriai aljegyzőt az ellenség előtt tanúsított 
bátor magatartásáért a vitézfcégi aranyérem
mel tüntette ki király őfelsége. Pálfy Zoltánt 
egyúttal a volhiniai harctérről a pilseni tiszt- 
képző-iskolába vezényelték.

Levél jött . . . .
Irta: M a r g it .

»Postás bácsi hozott e nekem levelet ?« Kérdi 
egy üde lány hang. »Oh kisasszony kám, hisz’ ha 
más nem, magam is megírnám a várt levelet, 
csakhogy magának örömet szerezzek.« — A kí
vánt hatást meglelte a pár kedves szó és a kis
lány finom pálinkával kínálta meg a jószívű le- 
völhordót. Aztán nagysietve nézte át a naponta 
érkező nagyszámú levelét.

Ez az időszak volt életének legkedvesebb 
ideje. Kicsiny faluban lakott özvegy édes anyjával, 
ki erejének megfeszítésével járatta idegen városok 
felsőbb iskoláiba. Azt hitte szegény jó  asszony, 
az Л anyai ösztönével, hogy megfelelő műveltség
gel biró lánykáját majd egykor magasállású férfi 
fogja feleségül venni.

— Ha tudta volna, bogy ép e nagy ambíció
jával fogja boldogtalanná tenni féltett kincsét!

A művelt kis hölgy nem vett részt a falu 
társadalmi életében. Kis büszkeséggel az ő tudo
mánya miatt és a magányt végtelenül szerető 
intelligenciájával utasított vissza minden közele
dést, ha valamelyik lányismerőse meghívta ma
gukhoz. Csak az intézetbeli néhány jó barátnőjé
vel tartotta fenn a baráti viszonyt.

Ób, azok oly szépen tódnak neki írni! Min
den levelük egy-egy kis irodalmi remek. Ez az ő 
élvezete, egyetlen szórakozása már évek óta. Ha 
egy levél jött, az napja már be volt töltve. Ha a

kegyetlen posta nem hozta el az óhajtott sorokat, 
szegény gyermek még a természetben sem talált 
méltó vigasztalást.

Pedig a csodás természet volt a második 
énje. Hányszor látták 9 mulattak rajta a kis falu 
víg lányai, amint isy levéllel a kezében a Tisza 
partján sétálgatott!

*
Tavasz volt, illatos gyönyörű május! ..  Itt 

sétált a szőke Tisza partján, midőn egyszerre ló
dobogás verte fel a nagy némaságot. Egy lovas 
jött az országnton. A kissé nyugtalankodó ló a 
rajtaülőt le akarta vetni, de — ez a lovas ügyes
ségére vall — csak a kalapját ejtette le. Anna 
ösztönszerüleg utána szökkent és feladta a kala
pot a lovagnak.

Az ismerkedés megtörtént.
A férfi, a falu fiatal főszolgabirája, örült, 

hogy a büszke, megközelíthetetlen leányt köze
lebbről megismerhette.

Es aztán itt találkoztak mindennap. A fiú 
hozott szép érdekes tartalmú könyveket neki. Az 
ideálisan fenkölt lelkű lányka nagyon mélyen be
leszeretett az окоэ fiúba, aki neki — előtte is
meretlen szép világról beszélt Szerette fiatal, de 
túlkomoly kis életének egész hevével!

Nem vette észre, bogy körülötte már min
denki kacag, hisz tudták, hogy a dúsgazdag gentri 
fiú nem veszt feleségűi a kis hivatalnok koldus 
nyugdíjából élő özvegy árváját. Nem szólt neki 
s»nki sem, hisz a fala oly kegyetlen tud lenni. 
Tudta mindenki, hogy fogadás az egész, melyet

egymás közt tettek jókedélyű, de durvalelkfi paj
tások: hogy ki hódítja meg magának a kis szentet?

Végre ő is megtudta___
A szolga bíró maga írta meg neki egyszer, 

amikor kelleténél többet ivott a jó barátok tár
saságában. »Ne számítson többet rám, nem me
gyek már soha ki Magához a Tisza partjára. Tréfa 
volt az egész, meg most úgyis elmegyek. Pár hó
napra az esküvőm lesz a gazdag Тагу lánnyal, a 
bérmateetváremmel, otthon a szülőhelyemen. Az
tán megyünk messze, a kék Adria partjára néss- 
utra.«

•

Megjött a levél___
___ ősz volt. A levelek hullottak____ Szép

sárga szín volt az egész Tisza partja. A fák ko
paszán álltak az őszi napsugárban. Annoeka ott 
ül a parton s eszelősen nézi az óráját.

— Mi ez?
— Miért nem jön?
És várja, várja hűtlen szerelmesét, sok éven 

át, tavasztól őfzig a Tisza partján, amíg a jóté
kony halál egyszer megkönyörfll majd rajta (

Gyenge finom lelke nem bírta el a kegyet
len tréfát.

Egyszer arra sétálva igy láttam én Is, amint 
elborult elmével egyre az óráját nézte.
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—  Eljegyzés. Bordáca Láaxló jegyet vál
tott V&gaelyéQ Horváth Juliskával, Horváth 
Gésa, volt cs&ktoroyai vendéglős leányával.

—  Kinevezés. Kümmert Irmát, Küm
mert Sándor csáktornyavárosi adóügyi jegyző 
felsőkereskedelmi iskolai érettségit tett lányát, 
аж Osztrák* magyar bank szombathelyi fiókjá
hoz hivatalnoknak nevezték ki.

—  6yászhir. A Csáktornyái áll. elemi 
népiskola veterán tanítója, Meocsey Karoly, 
e hó 19-én reggel 6 órakor hosszas szen
vedés után csendesen elhunyt. Meocsey Ká
roly 42 évi működés után 2 évvel ezelőtt 
vonult nyugalomba, áldásos tevékenységéért 
miniszteri elismeréssel. Mencsey Károly eb
ből 40 esztendőt Csáktornyán töltött el s| 
nagymértékben hozzájárult a város lakossá
gának megmagyarosttásához. Mint a Mura
közi tanítói járáskör elnöke is elévüihelet- 
len érdemeket szerzett alapítványával, me
lyet, mint ágilis gyűjtésének eredményét, a 
fővárosban tanuló muraközi tanítók gyer
mekei részére a budapesti Tanítók házában 
tett. Mencsey Károly 39 évi boldog házas
sága után 64 éves korában íe)ezte be ne
mes életét. Halálát Csáktornyái és muraközi 
kartársain kívül özvegye, szül. Rencze Er
zsébet úrnő és számos ismerőse gyászolja. 
Temetése ma d. u. fél 4 órakor lesz. Nyugod
jék békében!

—  Királyi ajándék. Néhai jó  öreg ki
rályunk, Ő felsége I. Ferenc József egy volt 
Csáktornyái, jelenleg nagykanizsai özvegy
asszonynak, özv. Herrnstein Gyulánénak, 
akinek 7 fia küzd a hazáért, —  magán
pénztárából 500 koronát utalványozott és 
ezenkivül egy emléktárggyal ajándékozta 
meg. A királyi ajándékot vármegyénk főis
pánja, dr. sipeki Balás Béla adta át a bol
dog anyának Zalaegerszegen.

—  Adományok. H íj as Józsefné úrnő 
újévi üdvözletek megváltása címén 20 K-t, 
Mayer Jakabné úrnő Muraszerdahelyről 16 
К-t voltak kegyesek a Vöröskereszt Csáktor
nyái fiókegylete javára adományozni, miért 
is bálás köszönetét nyilvánítja az elnökség.

—  Hadikölcsön. A muraezentmártoni 
Körjegyzőségben az ötödik badikölcsönre a 
jegyzőség utján 36900, a bankok utján 
18000, összesen 54900 К t jegyeztek. Mind 
az öt badikölcsönre a muraszentmártoni 
körjegyzőség területéről 156 ezer korona 
folyt be.

—  EskUdtbiródági tagok. A nagykani
zsai kir. törvényszék, mint esküdtbiróság 
részére kiválasztott tagok közé az 1917. 
évre a következőket sorolták ki Muraközből: 
Berger Manó és basics Rókus (Kotor), Gla- 
vák István, Igrecz Márton és Kuszák János 
(Alsódomboru), Nádai Ferenc (Perlak), Hajas 
József, Heinrich Miksa és Mesterich Aladár 
(Csáktornya)

—  Adomány. Kayser Ilona urhöly a 
Csáktornyái Kér. Nőegyletnek 50 К-t ado
mányozott, amiért az egyesület elnöksége 
adományozónak köszönetét tolmácsolja.

—  Katonáskodó tanulók szabadságo- 
láta. A hadügyminiszter elrendelte, hogy 
azok a katonáskodó tanulók, akik valami
féle vizsgálatot szándékoznak tenni, a vizs
gálatra való előkészülésre négy hétre ter
jedő szabadságidőt kapjanak. A jogcímet 
ehhez az illető iskola igazgatóságától kapott 
igazolvány igazolja. Erre a szabadságolásra 
a középiskolai tanulók tarthatnak igényt. 
Biztos kutforráeból tudjuk, hogy a kultusz
minisztérium a rendelet kapcsán a tanító-

kópső intésetekben a végzett harmadéves 
növendékek részére a tavalyihoz hasonló 
előkészítő taotolyamot szándékozik rendezui, 
hogy ezek az ifjak a tanítói oklevelet meg
szerezhessék.

—  Állandó mozi. A Rákóczi-utcai moz* 
gószinhásban ma ismét egy egész előadást 
betöltő tragédiát adnak elő. Előadásra kerül 
A bilincs c. darab, egy ember tragédiája 6 
felvonásban. A darab művészi és értékes 
filmalkotás, mely egész uj problémát dolgoz 
fel. A filmszenzaciö a budapesti nagy moz- 
gószinházakban mindenfelé óriás sikert ért 
el. Három előadás lesz. Mérsékelt árú jegyek 
csak a d. u. 3 órai előadásra érvényesek. —

IJönnek »A méltóságos rabas9Zony< s »Az 
áldott napfény« nagyhatású darabok.

—  Auguszta gyorooególy alap. A há
ború egyik legkézzelfoghatóbb jótékonysági 
intézménye az Auguszta gyorssegély-alap, 
mely a báboiú folyamán József kir. herceg 
iniciatávájára, fenséges nejének, Auguszta 
főhercegnőnek, védnöksége alatt létesült s 
fejti ki áldásos tevékenységéi a sújtottak 
vigasztalására. Halálozás, rokkantság, fogság 
esetére biztosit a világháború tartamára 
1000— 40000 koronáig. S ennek fejében 
sorbeli katona 70, népfölkelő 45 К-t fizet 
évenként ezer korona után. Ezt az Összeget 
évenként 5 részletben is le lehet törleszteni. 
Amennyiben a biztosított szerencsésen visz* 
szatér a háborúból s a biztosított összeg 
kifizetésére igényt nem tart, a befizetett 
összeg felét visszakapja, vagy a biztosítás 
rendes népbiztosílássá szervezletik át a meg
térített összeg befizetésével. Az Auguszta- 
alapnak több fiókja vau az országban; a 
dunántúli Kaposvárt székel. A helybeli ügy
nökséggel Horváth Pál csáktornyavárosi 
pénztáros bízatott meg. Az AugU9zta-alap 
Csáktornyán is teljesített 1000 К-s kifize
tést, mely ünnepies keretben e hó 16 án 
d. u. 2 órakor a városháza tanácstermében 
az elöljáróság jelenlétében történt. A kiosz
tásnak ünnepies tónust Dénes Béla városi 
jegyző adott, aki szép szavakkal ecsetelte 
az Auguszta-alap fontosságát s ajánlotta az 
érdekeltek figyelmébe. Az Auguszta-alapot 
ismertette Gold Aladár gyógyszerész, az 
alap kaposvári fiókjának főfelügyelője, aki 
egyúttal a harctéren hősi halált halt Hor- 
vát Ferenc hozzátartozóinak a biztosított 
összeget is kifizette. A kifizetés a hadisegélye
sek jelenlétében történt, akik közül többen 
a harctéren lévő hozzátartozóikat nyomban 
biztosították. Eddig Csáktornyán 110 biz
tosítás történt, mely szám előreláthatólag 
emelkedni fog, mert mindenkinek érdekében 
áll, hogy a harctéren küzdő hozzátartozója 
részben a maga, részben övéinek javára 
biztosítva legyen.

—  Meghívó. A Csáktornyái ifjúság a 
háborúban elesett katonák özvegyei és árvái 
javára Hajós Ferenc dr. orsz. gy. képv. véd-

! nöksége és Szilágyi Dezső főszolgabiró dísz
elnöksége alatt február hó 1-én a Zrínyi- 
szálló nagytermében jótékonycélú kabare- 
estélyt rendez Kezdete fél 9 órakor. Az 
előadás után Csányi Sándor zenekara hang
versenyez. Belépődíj: személyjegy 3 K, csa
ládjegy 6 К Feiüifizetéseket a jótékony célra 
való tekintettel köszönettel fogad és hírlapi- 
lag nyugtáz a rendezőség. Aki esetleg meg
hívóra reflektál, érte a rendezőséghez for
dulhat. A rendezőség élén mint elnök, Tóth 
Dezső polg. isk tanár áll. Műsor: A kis ki
váncsi (Weisz Annus); Magyar dalok (Anhalt

Lajoené); Szavalat (Benedikt Frida); Monolog 
(Dénes Hus); Melodráma (Strasaer József); 
Dialog (Dénes Gizella és Máté Ferenc); Gá
bor jelenet (Hirechmann Elza, Benedikt Mar
git, Ssafner Józsei); Kupié (Fischer L*joe); 
Hegedű és violasolo (Hahn Barnabás); Jön 
a nagybácsi, vígjáték 1 felvonásban (Máté 
Ferenc, Földes Bözsi,' Schubert Béla, Bau
mann Vilma). Az énekrészeket zongorán 
Tóth Dezső kíséri, a melódráma énekbeli 
részét a tanítóképző-intézet énekkara adja. 
—  Az estélyen Benedikt Frida és Fischer 
Lajos konferálnak.

—- Az árufelvétel szünetelése. A ke
reskedelemügyi miniszler kiadott rendelete 
értelmében az ország összes vasútjain szer
dán és csütörtökön sem gyors, sem teher 
árut feladni nem lehet. A közszükségleti 
cikkek, mint pl. ő'ö állatok, élelmi szerek 
és más egyéb ehhez hasonlS kivételt képez
nek, melyeket a vasutak felvesznek és to
vábbítanak a szerdai és csütörtöki napo
kon is.

—  Népfülkelfik bevonulása. A legutóbb 
megtartott népfölkelési bemutató szemlén 
alkalmasaknak talált népfölkelők f. é. ja
nuár 29 én tartoznak bevonulni.

—  Telefonbeszélgetés korlátozása. Az 
interurbán beszélgetések eddig 5 percig tart
hattak. A háború azonban ezen is változta
tott. A kereskedelemügyi miniszter ugyanis 
elrendelte, hogy ezentúl a beszélgető egy 
díjilleték ellenében csak 3 percig vehesse 
igénybe a telefont. Az állami és közszolgá
lati ügyben folytatott beszélgetésekre azon
ban az 5 perces időtartam továbbra is meg
marad.

—  A nyári idószámitás újból kisért.
Értesülésünk szerint a nyári időszámítás új
ból éleibe lép. És pedig a szénben való 
hiány miatt már április l  én kezdődik. A 
nyári félév teljes 6 hónapig fog tartani ok
tóber 1-ig. Kormánykörökben a nyári idő
számítás életbeléptetésével komolyan foglal
koznak.

—  Pályázati hirdetés. A Csáktornyái 
m. kir. posta és távirdahivataltíál szolgálati 
szerződés és megfelelően kikerekíletl összegű 
készpénzbiztObiték mellett postaszállitói ál
lásra pályázat hirdettetik. A postaszállító kö
teles a Csáktornyái posta és távirdahivatal- 
tól 186 km. távolságra fekvő Csáktornyái 
pályaudvarra és vissza, naponkint ötször 
közlekedő kettősfogalú tárkocsi és napon
ként egyszer közlekedő egyeslogatú kocsi
járatot időközönként meghatározandó me
netrend szerint lentartani. A pályázó tarto
zik a szállításhoz szükséges kocsikat meg
váltani, szükség esetén újakat beszerezni, 
aminek fejében évi 300 К kocsiátalányban 
részesül. A pályázó tartozik 150 К bánat
pénzt letenni. A pályázat egyéb feltételei és 
a szerződésminta a pécsi igazgatóságnál, 
valamint a Csáktornyái posta- és távirdahi- 
vatalnál megtekintbelők. A kérvények a 
szükséges mellékletekkel f. é. január 25-ig 
a pécsi m. kir. posta- és távirdaigazgaló- 
sághoz nyújtandók be. Az ajánlatok felbon
tása Pécsett az igazgatóságnál január 26 án 
déli 12 órakor történik.

—  Fémtárgyak beszerzése. A hadveze
tőség fémszükségletére való tekintettel a hon
védelmi minisztérium uj rekvirálást rendelt 
el. Ennek alapján Csáktornyára nézve is 
elrendeltetik, hogy mindenki, aki ily fémek 
birtokában van, azt január 31-ig, naponként 
d. u. 2— 4 óráig a városházán szolgáltassa



деакгогпуа, i s i / .  január 21. MURAKÖZ
be. Aki fémtárgyait be nem siolgáltalja, két 
hónapig terjedhető fogházzal ée 600 К pénz
bírsággal sujtatik.

—  Rézgillc ezOkeéQlet összeírás«. Za-
lavármegye alispánja 46546. sz. rendeleté*, 
ben a megye szólöbirtokosai részére a f. ü 
kormány által kiadandó rézgálicnak kellő 
időben leendő szétosztása céljából a szük
séglet összeírását elrendeli. A szőlők birto
kosai rézgálicszükségletöket szőlejük nagy
ságának bejelentésével a községi elöljáró
ságnál febr. 16-ig tartoznak pontosan beje
lenteni. Akik a határidőt elmulasztják, igé
nyeik kielégítésétől elesnek. Egv-egy holdra 
legfölebb 16 kg. rézgálic lesz igényelhető.

—  A menekültek visszautazása. A Csák
tornyái járásban elhelyezett erdélyi menekül
tek a b. ü. miniszter intézkedésére 1— 2 csa
tád kivételével visszautaztak a múlt héten 
Erdélybe. Ezek a menekültek mind Vulkány, 
Aninosza és Petrozsény vidékéről v»lók voltuk

—  Gyilkosság Alsódomborun. Varga 
Vince és Miszer István iparossegédek testi 
lelki jó  barátok és együtt mulatozó cimbo
rák voltak. Nemcsak a jóban voltak osz
tálytársak, de közösen megosztozkodtak a 
rossz cselekedetekben is. Ilyen közös válla
lataik a betöréses lopások is voltak, melye
ket ketten Alsódomborun állandóan elkö
vettek. Ilyformán egy pár ezer koronára 
tettek szert, melyen megosztozkodtak, majd 
nagy könnyelműen el is mulatták, legna
gyobbrészt Nagykanizsán. Közben azért azon
ban differenciák is támadtak a két jómadár 
közt. Az összekülömbözésnek egyik oka töb
bek közt két zsebóra volt. Ezek körül forgott ál
landóan a harc, mert az egyik szebb volt a má
siknál s ezt a szebbik órát Miszertöl, jogos tu
lajdonosa, Varga Vince visszakövetelte. S 
mert Miszer nem adta oda, Varga feljelen
téssel fenyegette meg pajtását a lopásokért. 
Hogy ezt kikerülje Miszer, Vargát atyja is 
tálójában alvás közben haeba szúrta, amitől 
Varga Vince szörnyet halt. Alsódomborun 
általános a részvét Mhzer édesatyja iránt, 
aki mint becsületes gazda, tiszteletnek ör
vend mindeníelé. Tisztességét az is bizo
nyítja, hogy állatait eladta s ebből a pénz
ből kárpótolta a fia által meglopott dombo- 
rui polgárokat. A gyilkost a nagykanizsai 
kir. törvényszéknek adták át.

—  Zongorahangolás. Már hosszú ideje 
nagy a gondja azoknak, akiknek zongorájuk 
van, hogy zongorahangoló hiányában zon
goráikat ineghangoltatni nem tudják. Lapunk 
szerkesztőségének sikerűit legújabban egy 
zongorahangoiót az idegenben felfedezni, aki 
ha tömegesebb lesz a jelentkezés, egynéhány 
napra Csáktornyára el szándékozik jönni. 
Felkérjük tehát mindazokat, akiknek ebbeli 
igényeik vannak, értesítsék erről lapunk 
szerkesztőségét, aki majd intézkedni fog, 
hogy az illető zongorahangoló mielőbb Csák
tornyára eljöjjön.

—  Az óvónők szabadsága. A kultusz 
miniszter méltányolva azt и körülményt, 
hogy az óvónők a háború alatt állandóan 
működnek s két év óta szünidejük nem 
volt, elrendelte, hogy az óvónőknek ez év 
január és február havában hatheti szünetet 
engedélyezzenek mindazokon a helyeken, 
ahol ezt a helyi viszonyok lehetővé teszik. 
A min. rendelethez az egyházi hatóságok is 
alkalmazkodnak.

—  A délutáni hivatalos órák megszün
tetése. A kormány utasította az összes ál
lami, katonai és közigazgatási hivatalokat,

hogy a délutáni hivataloskodást azonnal 
szüntessék be s a hivatalos órákat egyfoly
tában tartsák meg. Es as intézkedés is a 
fűtés és világítás korlátozásával áll kapcso
latban. Azokbto a hivatalokban, melyeknél 
az esti munka kikerülhetetlen, a világítást 
makszimálják. A kormány a füléinél egyút
tal a fa nagyobb használatát rendeli el, mert 
a szén a világításra kell.

—  A tábori magáncsomagforgalomban
ez idő szerint a következő tábori postahi
vatalok vesznek részt: az 6, 5 — III, 9, 11,
13, 14, 19, 19— 11, 20, 20— V, 23, 24, 26, 
33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 
53, 55, 60, 62, 63, 66, 68, 70, 76, 77, 79, 
84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 102, 103, 105, 
107, 109, 111, 117, 117 — 11, 117— 111,120, 
131, 133, 144, 145, 147, 148, 150, 153, 
155, 161, 165. 166, 167, 170, 171, 175, 
167, 170, 171, 175, 167, 177, 178, 179, 
180, 182, 183, 184, 185, 187. 188, 191, 
192, 193, 194. 195, 195— 11. 195-111, 196, 
197, 198, 199, 203, 205, 207, 208, 209,
212, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 226,
227, 229, 230, 232, 234, 235, 239, 240,
243, 244, 245, 246, 250, 251, 253, 254,
255, 256, 258, 259, 260, 262, 265, 266,
267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283,
284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292,
293, 294, 295, 296, 297, 298, 302, 303,
304, 306, 307, 312, 316, 317, 318, 324,
332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
340, 341, 343, 350, 354, 356, 357, 358,
359, 360, 361, 362, 363, 364, 368, 369,
370, 371, 372, 373, 374, 375, 376 380,
381, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 388— II, 
388— 111, 390, 391, 392, 393. 395, 396, 
398, 399, 400, 400— II, 400— III, 401, 403, 
404, 405, 406. 407, 408, 409, 410, 412,
413, 416, 418, 419, 420, 421, 423, 424,
426, 428, 429, 431, 432, 435. 436. 444,
4 4 4 — II. 444— III, 508. 509. 510, 511,512, 
514, 515, 516, 517, 600, 602, 605, 607,
608, 611, 612, 613, 620, 620— 11, 630 szá- 
muak A 11, 51, 199 és 239 számú lábori 

! portákhoz, valamint a helynév szerint meg
jelölt hadtáppostahivatalokhoz tábori postai 
magánc^omagot bármely napon, a lobbi tá
bori postához ellenben c^ak minden hétfőn, 
kedden és szerdán lehet postára adni.

—  Katona tanítónövendókek vizsgálat* 
kedvezménye. Az 1899 ben született és be
sorozott tanílónövendékek tanévének befe
jezése tárgyában min. rendelet jelent meg, 
mely szerint az I és 11 oszt. katonanöven- 
dékek bevonulásuk előtt osztályoztatnak, 
melynek alapján bizonyítványukat kikapják, 
a III. és IV év^s növendékek részére ped'g 
február 1 tői 28 ig előkészítő tanfolyam ren- 
deztetik, melynek végén o-ztá!y , osztályké- 
pesílő és befejező képesítő vizsgálatot lesz
nek. A kiáltott vizsgálat alapján я 111 éves 
katonanövendékek osztálybizonyttványt, a 
IV. évesek végérvényes tanítói oklevelet 
nyernek.

—  A háború. A világháború legizgatóbb 
eseményei ez idő szerint az oláh fronton 
folynak le. Itt készül я döntő csata, mely a 
téli hadjáratnak legalább is eldöntő mozza
nata lesz. A központi hatalmak a Dobrud
zsának s kis és nagy Oláhország elfoglalása 
után a Sereth felé irányftották csapataikat, 
ahol az oroszok és oláhok részéről komoly 
ellenállásra találtak. Ez az ellenállás azon
ban nem fogja feltartóztatni hősies seregein 
kel. Braila után bizonyára Galacz sem ke

rüli el a sorsát Három oldalról már körül 
van véve a negyedik oldalról erős tűz alatt 
áll a mieink részéről. Magyar, német, oszt
rák, bolgár, török csapatok vetélkednek nem
csak a vár elfoglalásában, de az orosz-oláh 
sereg megtörésén is. Élet-halál harcot hir
detnek az oroszok a erősen állítják, hogy 
ha itt nem, hát a Prulbnál a ha ott sem, 
hát akkor a Dnieszternél bizonyosan gátat 
vetnek aeregeink előnyomulásának. Ezalatt 
pedig József főherceg vezérezredes dicső 
honvédéi és a parancsnoksága alatt álló 
német katonák halál megvetéssel és kitartás
sal másszák meg egymásután az Ojtozi szo
ros körüli magaslatokat a feltartóztatballanúl 
nyomulnak elő и szoros járhatatlan útjain 
и törtetnek az oláh síkság felé, hogy azután 
Falkenhayn ?s Mackensen seregeivel egye
süljenek. Ez azután nemcsak a Romániában 
küzdő oroszok sorsát dönti el, hanem az 
oroszoknak Galíciából és Bukovinából való 
kivonulását is maga után fogja vonni 1

—  A gözgépkezelők ét gözkazánfütik 
legközelebbi képesítői vizsgái f. évi február 
hó 4-én fognak megtartatni a városi villany- 
telepen (Flandorfíer-utca 4. szám:) A kellően 
felszerelt kérvények a kér. Iparfelűgyelőség- 
hez cimzendők Sopronba,(Széntgyörgy u. 16).

—  Hadi emlékek katalógusa. A Hősök 
Emlékét Megörökítő Országos Bizottság egy 
katalógus sorozatban fogja kibocsátani azok
nak a szabadon álló badieinlékeknek, kato- 
naairoknuk, emléktábláknak és emléklapok
nak terveit, amelyeket magyar művészek a 
bizottság felkérésére készítetlek és fognak 
készíteni A bizottság ezzel azt a hazafias 
és művészi célt kívánja szolgálni, hogy s 
hősök emléke mindenütt, még a legkisebb 
községben is és a legszegényebb hajlékban 
is művészi emlékjellel örökíltessék meg. Mű
ködése teljesen altruisztikus jellegű. Maga a 
belügyminiszter a törvényhatósághoz intézett 
egyik rendeletében melegen lámogatja a bi
zottság nemes törekvését, amelynek első do
kumentuma az a katalógus, mely a bizott
ság kiadásában Lukácfc György elnöklése 
mellett Györgyi Kálmán szerkesztésében most 
került ki a sajtó alól. A rendkívül szép, mű 
vészi ízlésű katalógus pompás reprodukciók
ban mutatja be a magyar művészek hadr- 
emlék terveit. A * bizottságot a tervezések 
művészi színvonalának biztosítása melleit 
az a szempont is vezette, hogy minél olcsóbb 
kivitelű tervek kerüljenek a katalógusba, 
miáltal a szegényfbb községek és magáno
sok részére is hozzáférhetővé kíván tenni 
művészi emlékműveket. A gyönyörű repro
dukciók mellé ánegyzéket is csatolt a bi
zottság s az egész katalógus elé Herczeg 
Ferenc szép é9 meleg előszót írt. Kívánatos, 
hogy a katalógusból minél szélesebb körben 
ismertekké váljanak a tervek, amelyek csak
ugyan méltóan képviselik a hősök emléké
nek megörökítésénél a magyar művészek 
tehetségét és kegyeletét. A bizottság irodáis, 
ahol az emlékmű tervek és minták megte
kinthetők, Budapest VII Károly-körút 3. sz. 
nlatt van.

Szerkesztői üzenet.
Margit. Sziveim üdvözöljük munkatársaink dóri

ban. Tárcáját, látja, közöljük. Szolgáljon ez buzdítását и 
további munkálkodáshoz. Van valakije, a ki a szivéhez na
gyon közel áll. Ez inspirálni fogja, hogy lassan-lassan ne 
szerényen küldje be szellemi termékeit, hanem joggal kö
veteljen azoknak méltó helvet bármely lapban. — Lukács 
L. Budapest. Doktor Weinberger cimQ tárcája a kézira
tok között elkeveredvén, figyelmeztetésére ráakadtunk. Szi
ves elnézéssel lesz ezért a figyelmetlenségért. A tárcát még 
e bó folyamán közöljük, azonnal azért nem, mert más van 
soron. Ép így >A béke« tárcája ia természetesen bevált. Azt 
is közöljük, de egy kis türelmet kérünk.
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Sv# pofiinké, kaj se tiöe sadr- 
Ц|* потшаЬ, se imája pos- 
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Naüi nepríjatelji se nam p z iju !
Neprijatelji neóeju niti cuti od mira. - Svi orsagi, koji su vu mini, su 
srditi zbog nasili napuhnjenih neprijateljev. - Nasi i saveznikovi na 
bojnom polju se vojujuci vitézi budu nasim neprijateljem pravi odgovor 
dali svojimi oruzjami. - Nasi i saveznicki seregi napreduju prema po-

toku Serethu, gde budu velike bitke.



zel iz nas svoju svetu ruku. Vidimo véé, 
da naflu va irae mira ponudjenu ruku', 
neprijatelji nebudu ju prijeli i poleg toga 
dalje bude trajala atrahovitna i krvava borba. 
NaSi vojniki zabadav 2eliju dimo dojtl i mi 
je zabadav 2elimo videti i к sebi pregrnuti 
Dalje budemo noaili onoga kri2a, kojega nam 
je Bog odredil i dalje budemo trpeli sve bojne 
muke i 2alosti. Moramo se za uíati vu Boga 
stém bole, jerbo vu neéimurnoj borbi na- 
vék je znami bil Bog i zauíamo se, da niti 
vezda nas nebude ostavil, doklam earn ne* 
bude zapovedal, da sburkaoo morje i vihri 
se potidiju.

Neprijatelj jód zmirom misli, da némamo 
kruha j da poleg glada predali se budemo 
na njegvo milost. Ali makar je i menjöi fa 
laéek kruha, kojnas dopadne dán na dán, 
itak nam je dosta, da nádi vojniki niéesa 
nebudu stradali.

Neprijatelj zaufa se, da пае sgladom 
bude strapil, mi pák se zaufamo vü svemo- 
guéenoga Boga, da nam svega dosta bude 
dal, kaj budemo potrébni.

—  évajjc ec к boju  prcpravla. Fran- 
cuzi i talijani na dvajcarsku granicu velike 
éele skupljaju. Svájc je tak talijanom, как 
i francuzom na glas dal, da na svaki naéin 
s oruíjem se bude branil svoju neutralnost. 
Poleg toga pozvali su nuter vu Svajcu sve 
narodne gardiste, granice su objaéili i na 
visoke brege 2mehke Stuke napravili. Takod- 
jer odtroga glasa su poslali francuzom i ta 
lijanom, ako jód vide soidaüije budu na gra- 
nici skupljali, odmah s célom moéjom se 
к centralnim őrs a gom preklopiju.

Svrho toga sad tak misliju vu Svajcu, 
da antant opet se bude prestradil. как se je 
prestradil, kad je prék Hollandi je Stel vu Nem- 
Sku vdrti i Hollandia je to né Stela dopuslili. 
nego odmahje mobilizérala proti Engleziji.

Svájc neée vu tskov po!o2aj dojti, как 
je Gréka.

—  R om an ek í m iníetrt vu Kiew eu 
ее prcetltlf. Kaj su izkali vlahi, to su ?.a 
kratko vréme dobili. Zgubili su orsaga i 
denes за то  od ruske milosli rnoreju stana 
dobiti —  vu Sziberiji. Rumunjskim minist- 
rom se je ruski kormán s miluval i joS jih 
je né vu Szibiriju postal, nego na jedno 
kratko vréme dopustil jim je, da se vu Ki- 
ewu naslaniju. Takodjer rusko soldaéko za* 
povednictvo odredilo je, da vlahi spraznili 
moraju Jassi varaSa, gde se je rumunjski 
kralj nastanil, kad je iz Bukaredta moral 
vun odbejZati. Poleg rumunji ministeriume, 
banke i orsaéke urede vu Kiew su spravili. 
Kam budu odonud dalje bejÉali, to néje na 
nadoj glavi. Vu Kiew se veC Cujeju straho* 
vitni nemdki dtuki.

—  p u e to lo v ín a  rum unjekoga écrcga.
Romanski dereg, za kojega su mislili, da 
prehitil bude centralne orsage, sad je véé 
veliki terh antantu. Od rumunjäkoga derega 
eamo jedan mali spotrti dél stoji vu ognju. 
Jerbo je malo na fronlu, moramo za fron
tom iskati rumunje. Romansko soldaéko za 
povedniétvo izbilja ima za írontom jód tri 
sto jezer né zve2banoga vojnika. Öve dugó 
vremena nebude moéi sve2bati, ovak pák 
nikaj nevalaju.

Ako je sve2bati hoéeju, potrébno jim 
je najmenje pet jezer offícirov i dvajsti je 
«er pod offícirov. Tuliko pák je Romanija 
niti pred bojom né imala.

Romanija municije i oru2ja nikaj néma, 
rus pák sam za sebe nemore dosta preba- 
viti. Nucali bi za öve tristo jezer vojnikov
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i najmenje 150 jezer pudkih, 50 milljunov 
patronov, 400 madinpudkih, 800 t&borskih 
őtukov, 80 jezer granatov, 1600 munic ons* 
kolah, 50 jezer konjov, 10 jezer svakojaé 
kih drugih kolah, neznierno oprave, éidme 
i t. d. Rusi sami véé némaju municije i o- 
ruíje, gde bude Romanija tuliko sveg i zela? 
Najpredi —  nigdi!

W7; leta vuprví polovfdmlr bude.
Neutralni orsagi rezpravu su imeli vu Hága 
zvanim hollandskim varadu. Poslaniki koji 
su tam nazoéni bili, su tak proricali, da 
mir s velikim koraéajom se prebli2ava i 
barem s oéima jód néje videti ovu vuru 
itak svi su tak govorili, da 1917 ga leta vu 
prvi polovici konec bude boju.

— ledna vetlka driava oetavl an- 
tanta. Jeden englezki off eir je spisal vu 
novine, da lehko se to pripeti, da jedna 
velika dr2ava ostavi antanta, jerbo ali véé 
neée du2e krv prelévati, ili pák je véé tak 
odnemogla, da du2e nemore. Od Bruszilov 
ruskoga generala pide, da on je sam rekel 
1917-ga Ida na konec auguätuda meaeca 
dokonéal se bude boj. Ako jedna velika dr* 
2ava ostavi antanta, pide dalje, spametno 
bude skim predi zakljuéiti bója.

Englezke novine na Rusiju cilaju, po* 
kehdob Rusija nemore Dardanelle zadobiti, 
néma zroka dalje vojuvati. Poleg ovih no- 
vin, opet sveposud áepeéeju, da rus zoseb- 
noga mira hoée sklopiti.

— Vu Ruelju tfraju 16—18 lit eta- 
re rumunje. Na rusko zapoved Jassy ru- 
munjskoga varnda spraznili su morali. Vu 
varadu je vezda jako strog dtatarium i vno 
ge su na smrt odsudili, jerbo su nemirne 
glase rezdirjavali med narodom. Célo Mol* 
davu moraju rumunjb sprazniti. 16— 18 lét 
stare deéke rusi su polovili i vu Rusiju su 
je odegnali, da je iám vu ruske regimenté 
assentéraju.

To je bilo potrébno Romaniji!
— Roueect ruefii brfgadiroé véli 

vu paridki novinah, ako Sarrail franenzki 
general sgolovil je slém zadaéu, da je Mo- 
nastira zadobil i ako nemora dalje iti, za* 
kaj anda stoji na Baikanu i zakaj nepodle 
francuzko soldaéiju tam, gde bi ju boljeza- 
nucali. Sad se prehiti zimaki boj, veli na- 
dalje, ako rusi Moldavu sgubiju i nebudo 
mogli Romaniji pomoéti, onda Rusija pri* 
pravna mora biti na to, da Odessa rusko 
morsko postajalidée vu najvekdo pogibelj 
dojde i da Bessarabiju neprijatelj prevzeme.

— 300 lit etaro vino. Tukir Henrik 
najstaredi vsfrdovski vinski trgovec, na kru- 
nitbeni dan, vu Budimpedt IV. Károly kralju 
vide fiad vina je poslal. Od 1606-ga leta je 
ovo vino i to je najstaredi »tokaji.« Kralj 
na rédkim daru zabvalil se je Tukir Hen 
riku, koga dedek Ferenc Józsefu je takod
jer poslal staro tokajsko vinu, kad su ga 
krunili.

— potopüi eu jedno orfjaölto pa- 
roladju. Tudor zvano orijadko englezko 
ladju, koja je iz Englezije vu Lissabon iflla 
i napujena je bila s laporom, na putu jed
na nemdka podvodna ladja s torpedóm po- 
topila ju je. Ovu ladju su lani pustili per 
vié na vodu i stém vekdi kvar je Engleziji, 
jerbo najvekda i s najvekdom mudrostjom 
je bila napravlena.

Kraljeka nagreda. Nad pokojni dober 
kralj I. Ferenc József negdadnji éaktornja- 
inski stanovnici, dovici Gyula Herrnsteina 
kője dovice sedem sinov vojuje na bojoom 
polju, poslal je iz 9Voje zosebne kasse 500

korun i s vun togu na uspomen srebernu 
vuru. Nagradu je sam dr. sipeki Bal&s Béla 
főispán s krasnemi réémi prék dal veaeli 
materi vu Zalaegerszegu.

—  jttoldovu f Bukovinu epraxniju 
rueí. Talijanske novine véé prepravlaju i*a- 
roda к tomu, da rusi poleg vide zrakov 
spraznili moraju Moldavu i tijam do Pruth 
vode nazat se poleéti, jerbo nemei, magjari 
i bulgarci i vu ovim zloéeebm vremenu au 
né mirni i jako tedéiju ruse od svib stra- 
nih. Samo pri Szereth vodi au mirni, dók* 
lam do ta spraviju 2mehke dtuke.

Csernovicki zapovednik odredil je rue- 
kim tergoveom, da hitro za kljuéiju trgovinu 
i da pripravni budo za oditi. Svajcerske no
vine takodjer pideju, da rusi su véé prip
ravni hitro epruznit: Bukovinu

—  0 a la c  propadtw. Pariéke novine 
javiju, rusi svrho toga su tak odtro proti 
stavlali, da vu miru rnoreju Galaca sprazniti. 
Druge rumunjske varadé né su mogli za vre
mena sprazniti i poleg toga nezmerno blaga 
je dodlo neprijatelju, tojest nam saveznikoni 
vu ruke. Rusko soldaéko zapovedniétvo pri- 
pravleno je na to, da vu bli2n)im joriöu 
Galac propadne. Opet za ufaju se vu to, 
doklam nádi do Pruth vode dojdeju, sgoto* 
viju dekunge i dance i moguéni budo tam 
neprijatelja zastaviti.

Galac je pri Dunaju od Crnoga mórja 
naj vekdi festung i najva2nede postajalidée.

— Vclfha ruelta ofTcnzfva. Englezke 
novine, da pomiriju naroda, od toga pideju 
da rusi pri Szereth vodi i vu Kárpáti ve- 
liko offenzivu budo zapoéeli. Englezi se samo 
slém norca dölaju rusom, koji véé vide me- 
secov nikud, nikam nemoreju. Englesi od 
prto kriviju ruse, da oni su krivi i oni su 
zrok katastrofe Rcmanije.

Englezi ravno tak znaju, как i mi da 
rusi niti pre Szereth vodi niti рак vu Kár
páti effenzivu nemoreju zapoéeli. Jedno nőé 
rusi ravno tak ostaviju Kárpáté i célo Bu
kovinu, как su englezi ostavili Gallipoli pol 
otoka.

—  ?cdcn rumunjeftl brigadtroé. Kad
su rumunji na Nagyszeben junöali Musoin 
brigadérod jim je zapovednik bil, koj je vu 
bli2nji obéini se nastanil. Brigadérod jako 
se je ktoinu prepravlal, da s velikom para 
dum bude ulazil vu Nagyszeben. Automobila 
cvétjom si je dal nakinéili, pod sic pák je 
earn svojom rukum dva sreberne pehare 
del, kője je od svojega hi2noga gazde vkral. 
Pokehdob pák su nádi vite2ki honvédi dru- 
goga puta pokazali brigadérudo, néje mogel 
vu Nagyszeben ulaziti neg proti Romaniji 
je moral ruda, tojest automobila obrnuti. 
Automobil vu jedni moévari néje dtel dale 
bej2nt*, neg se je prédái nádim vitézom s 
brigadérodom i srebernami pehari ekup. Is- 
tiua, da Musoin brigadörodu 2elja se je s 
punila i ulazil je vu Nagyszeben svelikom 
paradum, jerbo céloga svéta najglasovitoedi 
soldali, nádi honvédi 9U ga sprevajali i oni 
su т о  svétili sbanganétami.

Stakvom paradum, Musoin rum un jaki 
brigadérod néje kanil vu Nagyszeben ulasili.

—  Izm alia  pod  kanonehim  ognju. 
Izmalia kre odspodnje Dunave rűski varad 
pod velikim kanonskim ognju stoji. Polovica 
varada je vu plamnu. Célé vulice su poru- 
dene. Zrakoplivci jako gliboku au odleteli 
vu Rueiji i tijam Gagulig varada au bom- 
bardérali.

—  R u ek o retíriranje. Stampa oovioe 
pideju: Rusko lövő krilo morali au prék

_______________________________ brej, 8.
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Szereth vode poteCti, jerbo neprijatelj jako 
ju je stiskaval. Désno krilo Ceterdesetosem 
vur podjednoma je vu ognju bilo. Glavni 
most Szereth vode, po kojem rusi beíiju, 
skorom je neprijatelju doáel vu ruke. Jofl 
nője znati, ali budu moguCni rusi jód jedno 
offenzivu poőeti, ili pák sanr.o se branili 
budo doklam céli Sereg prék Szerelh vode 
dojde. Vu Kárpáti neprijatelj napreduje. Vu 
Putna dolini napredujeju neprijateljski Se
regi proti Szeret vodi. JoS né zavzeta ru- 
rounjeka mésta hoőeju prevzeti.

Urednikova poéta.
Preditali smo izmed na novo nam poslanih popev- 

kah slededc:
1. LJubav domoyine. (Z. B. na bojnom polju.) 

Lípa pésma i dobro je sloZena. Bude izlazila.
2. íz ruskoga fronta. (Cs. F.) Lépője izmiSIjena, 

ali kqti redi neslaZeju, neraremo ju popraviti.
3. Pösma tugujuöega vojnika. (K. F.) Dosta | 

dobro je sloZena, bi se dala popraviti, ali nije vrédno, ar 
nega tu njoj niti jedne nőve miseli. Ono, kaj se vu vaSih 
redih nahadja, su vre drugi viSeput pisali.

4. Pösma Od dohana. (D. S. Stridóvár.) Izlazila
bude.

6. Tabor8kl ilvot. (List iz bojnog polja. H. J.) 
Stampati budemo vaS list dali, ar je dobro spisani labor- 
■ki Zivot.

6. Őetlrl brata vu bojnom polju. (Zs. V.) 
Dobro i lipo je izmiSIjeno, kvar, da se mii neslazeju. Ako 
bi probali vaöu pésmu к kakvoj vizi slagali, omla bi vaSa 
pésma dobra bila za novine. Popraviti se neda.

7. Putuvanjevu Taljansku. (S. M. AlsómihAly- 
falva.) Dobro bude za novine.

8. Pésma. (K. Gy. vu Taljanskoj.) Nije dobra i neda 
■e popraviti.

9. Iz bojnog polja. (Kl. F. Királyiak.) Jako lépő 
je zmiéljeno. Vrédno da ju popravimo, ar se redi neslazeju.

Svim drugim, koji su nam pésme poslali, budemo 
vu jednim dojdudim broju naäih novinah odgovor dali.

Svim skupa pozdrav! (M. J.)

3161/tk. 1916.

Árverési hirdetmény.
Dr. Hídvégi Miksa ügyvéd által képvi

selt Medlobi Mátyás viziszentgyörgyi lakos 
végrehajtatónak Bratko István Abasztiváni 
lakós végrehajtást szenvedő ellen 583 К 
toké és jár. erejéig indított végrehajtási ü- 
gyében a telekkönyvi hatóság a Muraközi 
Takarékpénztár R.-T. Csáktornyái czég utóa- 
jánalat következtében az 1908. XLI. t.-c. 27. 
§-a értelmében újabb árverést rendel el 
583 К tőkekövetelés ennek 1913. évi októ
ber hó 11 napjától járó 6%  kamata és 25 
К 95 f óvási, 7 . %  váltódij, 138 K, 
81 f megállapított per és végrehajtási költ
ség és járulékainak behajtása végett a Csák
tornyái kir. járásbíróság területén levO Vízi 
szentgyörgy községben fekvő s a végrehaj
tást szenvedett nevén álló a viziszentgyör
gyi 1094. ez. tkvben 630/2. hrz. sz. ingatlan 
felére 13 К 20 f becsárban a viziszent

györgyi 1094. sz. tkv. 630/5. hrz. sz. ingatlan- 
felerészre 9 К 90 f, az ugyan ottani 1094. 
sz. tkvben 630/21. hrz. sz. ingatlan felére 244 
К 20 f, az ugyanottani 1553. sz. Ikv- 
ben 630/9. hrz. sz. ingatlan felerészre 14 К 
30 f az u. o. 1555 sz tkvben 630/10. hrz. 
ez. ingatlan íeleréezre 14 К 30 í, az u. a 
1555 sz. tkvben 630/4. hrz. sz. ingatlan 
7 ,-ad részre 13 К 20 f az u. о 1349. sz. 
tkvben 632. hrz. sz. ingatlan Vittel részre 
77 К az u. o. 1135 sz. tkvben 631 hrz. sz. 
ingatlan 7 . ed részre 46 К 20 í az u. o. 
1175. szám tkvben 635/1. hrz. sz. ingatlan 
7ft-öd részére 140 К 80 f becááron.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek 
Viziezentgyörgy község házánál megtartására

1917. ili február bó 8 nipjáoak délelőtt 10 áriját
tűzi ki és az árverési feltételeket a követ
kezőkép állapítja meg:

1. Az árverés alá eső ingatlanokat a 
kikiáltási árnál alacsonyabb árban eladni 
nem lehet.

2. Az utóajáulat akkor is kötelező, ha 
az ajánlattevő az árverésnél meg nem jelent.

3. Ha az árverésen az utóajánlatnál 
nagyobb ígéretet nem tesznek az ingatlant 
ajánlattevő által megvettnek kell kijelenteni.

4. Az újabb árverés költsőgett a vevő 
az ígért vételáron felül köteles fizetni (1908. 
XLI. t e. 27. § )

5. Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiálitási ár 10%*át kész
pénzben, vagy az 1881. LX. t.-c. 42 § ában 
meghatározott árfolyammal számított óva
dékképes értékpapírban a kiküldöttnél letenni 
vagy a bánalpéznek előlegts birói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elismervényt a 
kiküldöttnek átadni, és az árverési feltété 
leket aláírni (1881. LX. t e. 147. 150. 
170. §§. 1908. XLI 21. § )

Az árverési feltételek a hivatalos órák 
alatt a telekkönyvi hatóságnál é9 Viziszent- 
györgy község elöljáróságánál tekinthetők meg 
(1881. IX. t.-c 147, §. g. p)

Csáktornya 1916. december 25 )UJ

Egy jó  karban levő

szán
eladó. —  Bővebb felvilágosítással 
szolgál

Vass Istvánná
•so Csáktornya, Széchenyi-utca 15. sz.

Eláné szoiötimoli!
Néhai Molnár Elek alsólend- 

vai szőlőbirtoka: három hold szőlő, 
három hold gyümölcsössel; rajta 
egy kőház és egy zsuppos épület
tel —  eladó

Bővebb megtudható lakásomon,
özv. Tomka Györgyné

649 született Molnár Jolán.

HIABA! m*rak
„Vadászat ás Állatvilág“

a legjobb, legolcsóbb, képes vadászati 
szak lap ja  az o rsz á g n a k ;  az egyetlen 
töké letes barom fi-, g a lam b - és házl- 
nyu ltenyésztósi k é p e s  l a p  ped ig  a

M u ta tvá n y szá m o k a t  díjtalanul kü ld  a 
k iadóh ivata l:

Budapest, IX., Fe re n c -h ö rú t 34.

t

ízléses kiállítású F I NOM L E V É L P A P Í R O K  dobozokban ás
mappákban (Envelopes) nagy választékban kaphatók

Fischel Fűlöp (Strausz Sándor) könyv- ás papirksresksdásábnn
Csáktornyán.

BOR,
saját termésű, lendvai pincém
ben: 50 hl. 1915-iki, á 4 К 
és 1916-iki 20 hl. á 3 К ár
ban eladó.

Bővebb felvilágosítás laká
somon helyben.

özv. Tomka Györgyné.

VINO
prodam iz svoje domaöe piv- 
nice u Alsólendava oböini: 50 
hl. 1915-ga letalitra po 4 K i  ^  
20 hl. 1916-ga leta litra po 3 K. |

Viáe pozvediti moéi je  na 
mojim stanu u Csáktornya.

Dovica Tomka Gjure.
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na meeti na ltoké sidjejn, a ovdi, aasvim 
drugaé V zemlji delamo stoje i élato male 
hi2iéke. To je glavno, ako je dober plafon 
átukatur, iliti krov. Po 1 2  metre jaki krov 
napravimo íz cement», feljezniéki áinj, a 
reéjom, как naj jakié. Za kaj? —  То vám 
povem.

Ovdi vám hndo vrérae zna biti, tak 
kaj 2eljezni i ocelnati de2dj curi i toCa negda 
— negda célé grude curiju 2elezja, zato je 
treba jako stoje, nego najhujle jp to, kaj 
imamo jako bude susede. Ooi naproti nam 
stanajeju tak na mekotc du2njavi i na mestu 
i bli2e iáée.

1914 smo se posvadili, a oni su nas 
Steli z grunta stirati, pák su nas né mogli. 
A vezda pák su jako srditi na nas, sve nam 
hiéeju, kaj jim do ruk dojde. Ali da jim je 
sve zabadav. Ovi snsedi se vám zoveju Taly- 
russrbrumanovi. A kakáé pák silje sejamo, 
najviáe po nőéi se jame pred hi2om, за то  
kolje napikamo, как v goricaj i drota nap- 
nemo. To neée jako rasti, nego jako je glavno 
bolje как kakáé goder gorice. Na to vám 
íurt poljari paziju, osobito vu nőéi. Ovi stra- 
2ari se zoveju : Drótfígyelő, a najglavoeáem 
mestu pák po 8 —10. Ovi se zoveju po mag 
jarskom: Tábori őrs, ili Feld vache.
Trgovina je najglavneáa. Так vám trgujemo 
najviáe iz 2elezjom, olovom, ocelom i to po 
zraku jen drugomu poáilja. On je sreCneäi 
koj véé more prelifrati. To znamenuje, как 
da ga z grunta splatil, onda rnora oditi iz 
onoga mesta, drugaé odmah ide na stotine 
áekutorov i onda jirn zemeju pod áekuciju 
célo gospodarstvo, sve kaj imaju. Bormeá i 
beáati moraju.

Pijaca imamo na men, ako je dobra 
trgovina. Tarn je moéi kupiti na jezero ru- 
sov bez svakoga krajcara, a pogodba je takáa: 
»Előre! Rajta!« ili Vorverz! Hurra! Sejem 
se zove: Roham, ili áturm, Előnyomulás, ili 
Angrit. Nego naäi susedi vam nemaju radi 
ovu trgovinu. Sram jih je, как je bilo negda 
zsgorca pred vukom. Zalo oni rajéi s bélim 
robCekom maáeju za znamenuje, da je né 
tre pogodba, da je prodamo. Mi se pak dobro 
znamo pogajati, как priloéanci pri Svettm 
Kri2u. gda dojdu nemei trgovei.

Koätu imamo как svaki poáten Clovek. 
Bez svakoga prgovora. Nego ovdi nas ima 
mlajáih i stareéih i svi jednu formu, po ju 
naCkim 2ivimo.

Dragi eitatelji! Naj si svaki premisli, 
kakova vam je razlika domaj v miru ki
veti i ovdi na bojnom polju. Nema na svetu 
lepáega 2ivota, как je naáa dráava, (Ország) 
i vu naáoj domovini, gde ima svega kinéa 
» svaké zadovoljnosti kaj zahtöva narav 
éloveéanska.

Stovani domorodei! za to je bilo treba 
oru2je vu ruke prijeti i na severn pred 
»tiskoga сага Serege stati, a na ju2noj su se 
pribü2avale srbske, érnogorske trupe к na
áoj meji i átéli su naáu cvetaiuöu domovinu 
na falaté reztrgati i tak je céla Europa vu 
plamnn poslala.

Zato smo du2ni i mi svi^kupaj i dr2imo 
oru*;e vu rukaj tak dugo, dok se svi nep- 
rijatHji nevmiriiu i dok nedojde ono vréme 
kője céli svét komaj Лека i kője zove mir 
Na bojnom polju. H erm án  J á n os  tizedes.

SVAKOJAÖKE NOVOSTI.
Kakov bude konec bója? Istinn, da 

joá nebnde m r, jerbo neprijatelji stopram 
vezdn se prepravhju к naj vekáam bitkam,

ali tuliko je véé videti zato, da boj poma* 
lem vomíra. Jói tri mesecov, ili lest meee- 
cov, mortig malo do2e bude jó l trajal, ali 
to vidimo i zoamo, da vezda se je zapoéel 
konec ovi krvoloénosti. Jeden diplomata, 
koj je videl vu Londonu, как médaja karte, 
ovak je govoril:

—  Eoglezija more jakla biti na morju, 
ali na suhom né, jerbo englezi na sahom 
jó l nigdar nikoga su né preobladali. Vidli 
smo, da na Gallipoli pol otoku i pri Ku- 
telamari niti tnréine su né mogli preobla- 
dati. Sommei bitka je naj kervaveáa bila i 
tu su najbolje biti bili, jerbo prék áeststo 
jezer vojnika su sgubili i nezmeruo muni- 
cije potroéili.

Zatem pak je Eoglezija i na morju vu 
miáalovku doála, pokehdob poleg nemákih 
podvodnih ladjah за т о  vu trgovackih stva- 
rih éeterdeset milljun metercentov robe su 
kvarni. Ako jó l jedno lelő bude boj trajal 
lehko se pripeti, da némáké ^odvodne ladje 
jeden mcsec véé ladjih jim potopiju, как 
su jim do vezda sve skupa. Poleg toga vu 
Engleziji predi bude glad, как prinas. Tali- 
jani i englezi svega stroéka po morju do- 
bavlaju. Jeden metercent zrnja od Newyorka 
do Liverpola pred bojom za dvajetipet fran- 
kov su vozili, denes prék dvésto dvajsti 
frankov koáta. Za jeden-dva mesecov éuli 
budemo, как preklinjaju englezi od glada. 
Skim slabeáa bude Englezija na morju, elém 
bolje budo tarn gtaduvali. To je takodjer 
istina, da se svajuiejo englezi— ru*i, talijani 
— englezi i francuzi— englezi medsobom. 
Ovi su véé i pred bojom velike neprilike 
imeli med sobom. Joá jedenput naj sbijeju 
engleze, rusi opet takvo politiku budo tiralt 
skojom englezko imanje vu A2iji hoéeju do- 
biti, najmre pak Indiju.

Как se to pripeti, niti írancuzi nebudo 
tiho i mirni, jerbo oni pak joá od Napole
ons poCemái Egiptoma hoCeju.

To je segaт о ,  da ako Englezija joá 
jedno veliko bitku sgubi, jeni savezniki skup 
se budo nanjo navalili, koja ako áirom o- 
padne svakomu bude morala nekaj dati.

Englezija joá pre zelenim stolu mogla 
bi nekaj zadobiti, ali na bojnom poliu véé 
nikaj. Englezija bude s Indijom i Egipto- 
т о т  naplatila sve slroáke i svega kvará.

О vaj diplomatuá dugo vremena je 2i- 
vei vu Londonu, dakle imel je priliko vu 
to vra2u kuhnjo pogledati, videl je, как tarn 
kuhaio i как tarn karte premeéeju.

Rum unjski vojniki na zapoved 
robiju. Vu zadnjih b:tkah Stanescu rumunj- 
skoga generala jedna zapoved je doála nem- 
Skim vojnikom vu ruke iz kője vidimo. как 
érne dnáe su rumunjski zapovedniki. Zapo 
ved ovak glasi:

—  Divizonariuáom i brigadéroáom oá* 
tro zapovédam, da od prijetih neprijatelj- 
skim vojnikom zeti moraju Ci2me, So!ce, 
kapenike i sve druge stvari, da stém naáe 
vojnike oblééemo.

íz öve kratke zapovedi vidimo, как 
strahoviten polo2aj more biti med rumunj
ski vojniki.

—  Vu M oszkvu  nesmeju rum unj
ski begunci. Ru*ke novine piáeju, da vu 
Moszkvu iz Ju2ne Rusije i Romanije tuliko 
beguncov ie doálo, da je varaáki zapoved* 
nik odredíli moral, da véé nikoga nesmeju 
vu váráé nu^titi. Rumynjske begunce dalje 
tiraju vu Szibirin, ruske begunce pak siliju 
da nazat idejű dimo. Ruske novina zapo
ved su dobile, naj tiáiju naroda stém, da

oeprijatelj barem jako hitre napreduje, Itik 
zato Jo2na Rusija jó l  néje vu pogibelji.

Vo Pétervaru prefektul opomloa sva
koga, koj zloéeste glase bade med naródom 
reslirjaval, oltro ga badeju kaltigali. Slta 
Je bila sa ovo opomenu, jerbo vu gtavoim 
varain avaki dan je vile onih, koji tak ml*- 
liju, da je jako kritiéeo polofaj. Svepoacd 
takve glase je éuti, da centraloi orsagi ne- 
budo sadovoljoi aamo a Romaoium, neg 
kad sojom do kraja sgotoviju, na Jufoo 
Rusija bude dolel ted.

Kad bude m ir?  Jeden na veííkim 
glasu etojeéi orsaéki éinovnik, koj vnogo 
posla ima vu politiki, na pitanje, kaj misli 
kad bude mir oaatal, ovak je odgovoril:

—  Vleti bude mir naatal i to od toga 
vile, da na svakim frontu zaderZimo nafle 
pozieije.

Óva neltera réé to zlamenaje, da za 
vezda joä se nemoremo nadjati mira. Kak 
zato i to vnogo je vrédno, da i vékái éinov- 
niki se dan na dan od mira spominaju, 
né eamo narod. Antant jo l jedenput s cé
lom moéjom i to ' naprotuletje se bude na 
nas navalil. Ako na svakim frontu zadrlimo 
denelnje pozieije, antant i naprotuletje bude 
svojim probanjom propal. Antant da budo 
sve preprobal i videl bude, da snami nikaj 
nemore stvoriti, presiljeni bude snami se к 
stolu sesti i od mira se spominati.

Gréki k orm á n . Englezke novine iz 
Athena takvoga glasa su dobile, da gréki 
kormán na nekakvi ludni éin se prepravla. 
To se najbolje iz toga vidi i zna, da gréki 
kormán jako tajno i stiha odredil je rezer- 
vistom, da evako minuto naj priprkvni budo 
i kad zapoved dojde za jedno vuru véé se 
svaki pri svojem regimento mora prejaviti.

Francuzi i englezi opet terpeéeju, jerbo 
Konátantin kralj oéivestno jim je na glaa 
dal, ako Gréki orsag nebude mogel neutra
len ostali, к centralnim orsagom se bude 
preklopil.

Növi dohotok gazdum.
Vu naáim Magjarskim orsagu éeterde- 

set milljun metercentov kuruze zraste na 
leto. Ovu nezmerno svotu ali smo kakti 
zrnje ili pak kakti melu ponucali. Gospo- 
dari véé sdavnja se tu2iju, da karnza ili 
kuraznu melu néje moéi tak dugo dr2ati, 
как dugo zrnje ili melu, jerbo splesnivi ili 
u2okne. Svrho toga за то  tuliko kuruze sa 
n&vék mleli, kuliko je ravno za par tijed- 
nov dosta bilo. Kak se je zatu v iáé put pri- 
petilo, da se je tak kuruzna méla pokvarila 
da niti maráe je né átélő pojesti i tak na 
gnoj su ju morali hititi.

Moéi je tomu pomoéti. Kurusa ima 
jedno jako vrédno stvar, tak zvano: klica, 
koju svaki gazda pózna. Óva klica alje ima 
vusebi, koja stvar je jako vrédno blago vu 
ovim bojnim vremenu. Klicu melini moréja 
vun zeti i stoga ülje prédája, ostajuée zrno 
pak je ravno tak moéi ponucati, как smo 
do vezda ponucati, как smo do vezda po
nucali kuruzu. Ktomu pak bez klice zrno 
trdeáe bude i stakve kuruze napravlena 
méla se ne skiáe.

Poleg toga i kormán je imel réé vu 
ovim poslu i odredil je, da takvi melini, 
koji su na henger eloÉeni, satno tak sméju 
mleti kuruzu, ako predi klicu vun zemeju. 
Vutem poslu pak je to bil cilj kormanu, 
da vu ovim bojnim vremenu svako zrno 
Stalno bude i zapovedjom je odredil klicu



Csáktornya, 1917. 21-gi janoara. MEDJIMURJE« DrOJ 3

von seti, koja je tak na Skoda kurusni meli. 
Dragi cilj рак mo je to Ы1, da ova Depot- 
röboo etvar, koja aoaeb veliko céou ima, na 
ölje obrne í stem denes, kad uömamo dosta 
matte, sopana, ílrajsa, olje i glicerina, jako 
nam na pomoC bude. Ako samo polóvicu 
kuruxe, dakle dvajati milljun metercentov 
tak daino mleti, da kiicu predi vuu zemeju 
tristo jezer metercentov ulja dobimo. Kuiiko 
avööih, eopuna, glicerina i. t  d. dobimo! 
Ravno same takve stvari, kojih ga denes 
nöga. Najvatnede pak je to, da к dinamito 
potröbnoga glicerina prebavija i etöm porno- 
reju neprijatelja vunidtiti.

Kakvoga basna ima od toga gazda?
Najpredi melio zabadav mora mleti 

karosa, dakle pre metercento laki preSpa- 
ramo 3 К. 50 fillörov. Tuliko bi mlinara 
ifilo. Zatera melin ne*me zeti proceote, tojest 
zeme klice van iz kuruze, to ravno deset 
proceotov znese van, ali melin ove deset 
procentov po lakvi cöui mora nam splatiti, 
kakvo najvekdo cönu ima kuruza. Nadalje 
pak melin od svakoga semletoga metercenta 
tri korune mora povrnuti. Nazadnje pak 
takva méla nebude se nam skvarila.

To bi táj hasén bil gospodaru za kojega 
je  do vezda niflCi nö.zoal Svrbo toga sva- 
koma je vrödno, ako od rekviröranja 09ta 
jaöu karuza tak bude dal mleti, da predi 
kiicu vua da zeti.

Od toga joö jedeopnt vu jednim krat- 
kim Clanku spomenali se budemo.

Nemákih zarobljenikov trplenje 
t u  Francuzkim.

Zadnje vröme viäcput au doäli glasi, 
как neCimurno i proti avim medjunarods- 
kim zakonom dölajo francuzi s onimi za- 
robljeniki, koji jim dojdeja vu ruke. Ovi si- 
romaki pred prvom linijum moraju Sa nee 
delati, jerke kopati i monieiju voziti. Dakle 
tarn atojiju, kam nemei najbolie strölaju i 
drogaö tak nö po Cloveöjem baratujeju snjimi, 
da niti vu peklo ne terpi tuliko grö3na duda, 
как oni tarn.

Od zarobljenikov taki как jim vu ruke 
dojdeju, odmah sve porobiju. Kad je vu lo- 
gor ili iz logora proganjaju, neprijateljski 
vojniki i uarod pluvle nauje, ne sramueui 
reömi psujejn je, bijeju i spudkinim tudom 
tuöeju je po putu. Vifleput se pripeti, da ta- 
borske pse na hujslriiu na nedu2ne zarob- 
Ijenike. Francuzki officiri na mesto, da bi 
branili je, joä i sami je tuöeju i psujeju.

Zarobljenike s drotom obkoljeno mesto 
natiraju najpredi vu takve iz dröva naprav- 
lene kotce, koji nemaju krova i kakvo je 
guder vröme, nakli na goii zemlji moraju 
lezati. Jesti jako malo dobiju i to najviäe- 
put takvo hranu, koju niti рев neCe pojesti. 
Poleg toga vnogo jih sbeteZa i joä viäe jih 
od nevole pomerje. Ako pak se Steri proti 
tomu oglasi, jako strogo ga kaätigujeju. Vi- 
Seput se je pripetilo, da su takvoga vu takvo 
geljezno kerletko zaprli, vu koji stati nöje 
raoöi, jerbo je preoiska i opet tak kratka, 
da nöje moöi se leöti.

Vu ovib koübicah du2e vremena mo-j 
raja biti i kad je odovud drugam odtiraju, 
opet jim je nö bolSe. jerbo tarn pak vu Sá
tori moraju b ti vu koje de2d| curi i voda 
zvira. Nemaju se skim pokriti. nikakve po
krócé ue dobiju. Sve skupa za jedno öaku! 
slame dobiju na kojoj Ie2iju. Doktor zarob-' 
Ij'juike uigdsr nepogledne i nigdar je ne! 
previsitörs. Pofltu ali jim uedaju vu rukej

ali pak dugo vremena ju zader2ijn i samo 
za par mesecov ili za pol leta dobi on, koj 
se jako dobro вропава, i proli kojemn nig
dar nö ga tn2be. Takvih pak se jako malo 
najde, jerbo proti Hvakomu nekaj smisliiu. 
Poslane peneze nigdar jim nedaju vu rnke, 
iz paketov ako je ne zatapSaju, sve bolöe 
stvari von zeme ja.

Kad ie to nemdki kormán sluabeno 
poneutralnib orsagov na glas dobil, odmah 
se je pobrinil, da siromadki zarobljeniki dru- 
gafiko aivlenje budo imali vu Francuzkim, 
как su do vezda. Vnogo vide francuzkih 
zarobljenikov je vn Nemflkoj, как nemdkih 
vn Francuzkim. Nemdki kormán priliku ima 
sve to naplatiti francuzom i как öujemo i 
bilde. Nentralnim orsagom na glas je dal 
nemdki kormán, da ravno tak bude delal s 
francuzi, как francuzi déiaju s nemei.

Ali bude to povoli francuzom?

KAJ* JE NOVOCrA? 

Ljubav Domovine.
Glasa vam poäiljam v malo Medjimurje,
Gde sem ja  ostavil rodno mesto moje,
Ah»! Majka Marija z nebeske visine,
Oglej se ti na nas medjimurske sine!

Vnogi Otec, Majka za sina si misli,
Gda se budu oni nazaj skupa ziSli.
To vam morém reö i: bade doälo vröme,
Ova velka zalost, tuga, da prestane.

Pri Varasa Rrodi, ovdi ja  vojujem,
Pak za domovinu svoj zivot aldujem 
I rusa smo odvud dajle odtirali,
Nekaj zarobili, naj vi§e spoklali.

Sedemdesetäesti regiment je  ovdi.
Koj pak Rusu navök je  na velki Skodi.
Herr Major Bindera jako sc bojidu,
Kad mu glasa öuju, odmah odbeXidu.

Jedmi temnu uoöku bil sein na patroli,
Z desetemi ljudi. Rusa smo iskali.
Doäli su kozaki, vidli su patrolu,
Angrifa der2ati jesu meli volju.

Rila velka kmica, kaj bude zaceti?
Znam, da zadnja noöka, moral budem vmröti. 
Ar kozaka vnogo, a nas deset ljudi,
Anda dragi Boze na pomoö nam budi!

Gospon Hohman Laher ovo sn zeznali,
Joäce deset ljudi meni su poslali.
I kozáké odmah doli smo vudrili,
Od njih anda deset joäöe zarobdi.

Vnoge temne noöke jesem prezkoznuval,
I za Domovinu jesem ja  vojuval.
Vnogi dezgjek, rosa na mene opala,
Zato jesem ja zdrav: budi Rogu hvala!

Naä Herr Major Rinder öluvek miloslivni,
Oni z nami navök svigdi su terplivni.
Svi z veseljem njihvu zapovöd zversimo,
I njim z naäeg srea svi zdravje Zelimo.

Milostivni Ro2e ! Olcc sviju ljudi,
Daj, na nasu proänju dugo se nemudi!
Prosim te iz srea, podeli nam mira,
Ar od tebe Bo2e, sva buduőnost zvira;

Zvözdice vu zraku, vec sem lépő prosil,
Kad sem célé nőéi Zniehek ristung nosil.
Ah zvözdice drage! о vak sem govoril,
Pazite na mene, kaj me rus nej vlovil.

Zvözdice su meni vu snu znaka dale,
Da budu na dobro mene napeljalje.
Löpi svetel mesec ovak me pozdravil:
Ako budem veren nebu me, ostavil.

Zato Dragi moji medjimurski sini,
Budimo svi verni nasoj domovini!
Za naäega kralja makar zivot dati,
Za to dragi brate nedaj se predati.

Nego reöi: 2ivi! Zivi! domovina!
Ti Magjarska nasa löpa kraljevina!
S tem zapiram pozdrav mojemu orsagu,
Ar poStujem svoju domovinu dragu.

Na bojnom polju. Z a d r a v e cz  B álin t káplár, 
iz Bottomye.

—  H uguezta t cm cif a p o m o t. Vu ovim 
bojnim vremenu iedua n.tjbolöd dobroöineca 
naredba je Auguszta temelja hitra pomoö, 
koja József uadhereega uzviäene i dobro 
duSue 2ene, kakti braniteljice zapovedjom 
stoji i öini evője blagóslovleno delo siroma- 
kom na veselje. Svim onim, doklam boj 
bude trajal, koji ua bojnom polju ili vu 
Spitalu slavno smrt podoeseju, koji nevoljui 
ostaneju ili pak vu 2alostno su2anstvo pad- 
neju, osegurava od jezero, do Ceterdeaet je- 
zer korun. Vu ime toga regulaSki vojnik 
na leto sedemdeset, narodni gardist pak öe- 
terdesetpet koron plaöa, od svaké jezero 

I korun koju svolu na pet rate je moöi iz 
platiti.

Ako pak 09ögurjeni (sekulörani) vojnik 
9 bo2jom pomoöjom sreöno dojde dimo, 
plaöene 9V0te polovicu nazat dobi, ili pak 
ako nazat plati ovu polovicu, onda redovifa 
sekulaeija nastane, как je to vn mirnim 
vremenu navadno.

Auguszta temelj vu orsagu vise stol- 
n;ce ima. NaSega okruga sjediäte je vu 
Kaposvaru. Mjestui poslovnik je Horváth 
Pál C9áktomya varasa kasir. Auguszta te
melj i vu Csáktornya varaSu je iz platil je
zero korun. Ova sveöano9t pred célim ob- 
Öin9kim poglavarstvom ovoga meseca 16 ga 
dana popoldan ob dvema vurah na varsS- 
kih hi2ah se dogoddá. Dénes Béla varaöki 
notarijuS je prök dal ove peneze i skrasne- 
mi réömi je tolmaöil как va2na i potrébna 
stvar je Auguszta temelj, takodjer svakomu 
je preporuöal, koga to ide, da 9kim predi 
vu ovu dru2tvu stupi. Auguszta dru2tvo 
upoznaval je Gold Aladár patikar, fcapos- 
var9ki poslanik, koj je takodjer odmab iz- 
platil na bojnom polju slavno 9mrt pretrp- 
lenoga Horvath Ferenca rodbini. Izplatila 
pak se je evota pred onimi, koii orsaöku 
podporu dobavlaju s med kojih su opet 
vnogi eekulérati dali svoje na bojnom poliu 
stojeöe. Do vezda samo vu Csáktornya va
raSu prék öelerdeset i osem ьи dali svoje 
na bojnom polju atojeöe sekulérati.

Svakomu duSevno preporuöamo ovu 
sekulaciju od jedne strani za svoju dobro- 
tu. od druge strani pak za one, koji mesto 
nas na bojnim polju svaku minutu pred 
smrfjom ptoj*iu.

—  R u eí epraznlju Buhovtnu. Svaj- 
carske novine piSeju, ako nemei, bulgarci, 
turöini i nasi moguöni budu ruse do Pruth 
vode natirati, tojest ako i Galac propadne i 
rusi nebudu mogli Szerelh liniju zadr2ati, 
rueko soldaöko zapovedniötvo nebude öe- 
kalo, da jim Serege obkoliju vu Bukovini, 
nego odmah bade odredilo, da ovdi stojeCi 
Seregi vun se pospraviju iz Bikovine Ve
liko veselje je to vu neutralnih orsagov, 
najmre pak prinas i pri naSih saveznikov.

Veö smo dali na glas, rusi ostavili 
budu Bukovinu bez toga, da bi se jedna 
pUSka spro2ila. To pak je sad blizo.

—  n*öa falinga. Zaufali se mo- 
ramo i na daije vu ovim bojnim vremenu 
vu Boga, jerbo né smo mi krivi, da néje 
konec ovi strahovitni borbi. Zaufamo se, da 
svemoguöen Bog. koj je naSih vojnikov oru2je 
do vezda blagoslovil, niti od vezda nebude
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4. A  zárszámla beterjesztése és as e fölötti határozat. A  mérleg jóváhagyása. Az osztalék meghatározása és a felmentvény megadása.
б. Elnök, igazgató, 5 igazgatósági tag és a felügyelő bizottság megválasztása.
в. Esetleges indítványok.

Csáktornya, 1917. január 12-én. Igazgatóság.
33. g. A  tanácskozási és szavazati jogot a közgyűlésben minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja által gyakorolja, de ezen jog gyakorolhatás&ra megkí

vántnak, hogy a részvényes legalább 20 éves és részvénye a közgyűlés előtt legalább 4 hét óta a társaság könyveiben az 6 nevére legyen beírva és végül, hogy a részvény a köz- 
gyűlést 3 nappal megelőzőleg az intézet pénztárába letétessék.

Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki.

va g y o n . M é r l e g - s z á m l a .  t e h e r .

к Г1 “ “  “  * к ГГ
Péaatárkéazlet 67060 8ő Réaavénytőke . . .  300000 -
Váltók . 1405671 84 Tartalékalap . . .  200000 -

leírás 806—  1404866 84 Rendkívüli tartalékalap 18000 -
Adóalevelek: Betétek  könyvecskékre 1821761 88

kezeseitek . 81262*— Takarékblatoaltáai betétek 18699 —
bekeblezettek 189700 —  Gyűjtő éa előleg üaletág: befizetések 84006 —

— o7ívQrü _  Átmeneti kamatok . . .  16305 —
leírt» . . .  161;-  270791 -  y r « n s é g i  thoiat . . . M « ;2 3

Ériáknanlrok ----------------------  folyó eT1 nYereeí* 42207*24 51363 47
К 20000 n. é. Pesti Magy. Kér. Bank 4Vt*os záloglevél
á 76.— ........................................................................................... 16000*—
К 39900 n. é. 4*/a-os magyar koronajáradék á 70*— . 27930—
К 19200 n. é. 4ya*/»~oe magyar törlesztéséé járadék
á 80*— ...........................................................................................  15360—
К 13200 n. é. II. kib. 5VtVt*os badikölcsön á 90 -  . 1 1 8 8 0 -
K 100000 n. é. IV. kib. 6VaV«-oe hadikölcsön á 91*— . 91000—
К 160000 n. é. V. kib. 5 7 ,% -o s  töri. kölcsön á 96 — . 142600—
К 136460 n. é. 6V.-OS hadikölcsön á 95 -  . 11917750
különféle részvények és sorsjegyek 3700 —
Pénzintézeti Központ két üzletrészére befizette 1600 —  428147 60

Gyűjtő éa előleg üaletág kőleaőnők 63868 -
Ingatlanok . . . . . . .  47340 —
Adóaok Myóaaámlán:

pénzintézeteknél . . .  126594 83
fedezet folyószámla kölcsönök . 114193 42 240788 25

Oaatrák-Magyar Bank, Giró-aaámla• 1626 Ю '
Postatakarékpénztár 2015 80 \

1 Felaaereléaek . . .  3 0 0 0 — i
leírás . . . .  , 5 0 0 -  2600 -  j

' «  I

__________  _________ ______________________ l
2509014 35 2509014 1 35

i I í
v e sz t e s é g . V e s z t e s é g -  é s  n y e r e s é g s z á m l a .  n y e r e s é g .

* j -  -  к f
Betét kamatok: Nyereség áthozat aa 1915 évről  . 9146 23

az év folyamán kifizetett kamatok 1337 88 Érték papírok kamatai . . . .  12577 84
az I. félévben tőkésített » 42068*30 Kam atok:
а II. * * * 41139 44 84545 62 váltók, kötelezvények, gyűjtő és egyéb kamatok 172745 54

Vlaaaleaaámitoláai kamatok 762 34 Házbér    695 33
Gyűjtő csoport kamatoztatása 3956 —
Egyenes adó . . .  9688*85 I
Különféle adó 5313 97 .
Betét kamat adó 8464 56 1
Gyűjtő kamat adó . 395 60 23852 98
Flaetéaek . . .  21312 -
Költségek  . . .  7816 03
Lelráaok:

váltókból . 806—  j
adóslevelekből 1 6 1 -  !
felszerelésekből 5 0 0 -  1466 -  i

Tiszta-nyereség  51353 47

______________   195064 44   195064 44

Csáktornyán, 1916. december 31-én.

Rosenberg Reaaö e. k ., igazg. tag. Mósea Bernét a. k.f aligazgató. Baum ann Zslgm ond a. k .( főkönyvelő.

A mérleg- veszteség és nyereség-számlát átvizsgáltuk és azokat helyesnek, a fő- és segédkönyvekkel egyezőnek találtuk.

Csáktornyán, 1917. január 5-én.

ÜMMiianfi VIlmon a. k.. fel.-biz. tag. Dr. Viola Vilmoa a. k., fel.-biz. elnök. Roaanbarg Richérd a. k., fel.-biz. póttag.

Nyomatott Fiechel Fülöp (Strausi Sándor) könyvnyom dájában Csáktornyán.

СаШогауа, 191У. jinnár 21_______________________  .MURAKÖZ«______________________________________________ Ъ *Um.
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