
Jóvátétel.
A semleges államokhoz intézett, egy

szerű szavakban szinigaz tényeket felsoroló 
jegyzékünk fényesen bizonyiija békülékeny 
érzületünket, melyet az ellenség vérszomja 
miatt érvényre jultatni nem lehet. Eddigi 
győzelmeink és törhetetlen erőnk tudatában 
méltányosan senkisem követelheti tőlünk, 
hogy lehetetlen feltételek elfogadásával az 
antánt letiprási szándékát magunk mozdít
suk elő.

Szándékait jól ismertük már eddig is, 
anélkül, hogy azokat az antánt iélremagya- 
ráshatlan módon, hivatalosan bevallotta 
volna. Wilsonhoz címzett jegyzéke, mindent 
szemérmet levetkőzve, immár kétséget ki
záróan megállapítja az antánt hódítási szán
dékait és végleg tisztázza a kérdést, hogy 
ki a támadó, ki a védekező. Az antánt bé
kefeltételeinek elfogadása öngyilkosságunkat 
jelentené. E feltételek nem érdemesek a 
megvitatásra. Közülök csak egyet kell ku 
ríózum gyanánt leszögezni, azt, hogy Ro- 

Ja elégtéUUei. HrfóitéÉMl UrtCK 
zunk. Annak az ártatlan, békés szellemű 
Romániának, melyet —  ugy e bár? —  go
nosz indulattal megtámadtunk, s amely, sze
gény, ami indokolatlan támadásunk követ 
kéziében pórul járt.

Hallván ilyeneket, még akkor is, ha a 
háborúval torkig jóllaktunk volna, egy per
cig se késlekedhetnénk, azt a legerélyeseb
ben tovább folytatni. Vagy azt hiszik talán 
az antánt szószólói, hogy harci készségün
ket lelohaszthatják, ha győzelmük esetére 
minél több megalázást, szégyent helyeznek 
nekünk kilátásba?

Győzelmük esete! Hát van ilyen is? 
A fegyverekkel kiküzdhető győzelmük re
ménye épp oly beteges képzelgés, mint az 
a hit, hogy bennünket kiéheztethetnek. Bár
mennyire is igyekezzünk ellenségeink fel
fogásaiba illeszkedni, mégsem tudjuk meg
érteni azt a logikájukat, hogy jobbnak tart
ják a háborút kinyújtani, mint méltányos 
feltételek mellett mielőbb békét kölni. Cso
dára várnak, gtóriózus véletlenre. A kettő- 
kettő négy igazságával végső győzelmet ki
számítani nem képesek. Csek ábrándozhat
nak róla. Arra a kérdésre, hogy hogyan 
képzelik szétzúzásunkat,egyetlen antántbölcs 
sem adhatna más választ annál, hogy: »óha
junk erejével!«

Mindamellett tetszelegnek abban a póz
ban, hogy az antánt az Ítélet végrehajtója, 
s mi tehetetlen delikvensek kegyelmet aka
runk tőle kicealni. Az a mérlegelés, hogy a 
háború minden további napja francia, an
gol, orosz és olasz vért is követel, hogy a 
sikert épp úgy, mint a kudarcot, tengernyi 
emberáldozattal kell megfizetni, —  ez a 
JSSliSSlSW&Jf ellenségek, logikájában sze- 
repet nem játszik. "

Azt állítják, hogy a béke, melyet nekik 
felajánlottunk, nem csábítja őket. Még az se 
csábítja őket, hogy a béke az antánt orszá
gaira is nehezedett rettenetes nyomornak 
véget vetne? Hogy az élőknek jogot adna 
az életre —  Franciaországban, Angliában, 
Orosz- és Olaszországban is? Hogy nemcsak 
a központi hatalmak, hanem a saját sanyar
gatott, megkínzott népeit is megszabadítaná 
a kinpadtól, melyhez vezetőik politikai nagy
ra vágyása kötözte őket?

Az ellenségek logikája a hazárd játé

kos logikája, aki már annyit vesztett, hogy 
a játékkal ész szerint fel kellene hagynia. 
De a játékos rendesen a maga pénzével 
játszik, az antánt vezetői ellenben a reájuk 
bízott emberéletekkel és nemzeti vagyonok- 
kai űzik tovább őrült játékukat. Ha ész és 
logika szóhoz tudnának jutni és a fanatikus 
frázisnak el kellene némulni, úgy a bábom 
gondolata saját borzasztó abszurditásának 
súlya alatt rögvest és menthetetlenül öeese- 
roskadna.

Békejegyzékünk intő szózat volt az ész
hez és a logikához, melyeket azonban az 
ellenség táborában hiába keresett. Fegyve
reink kénytelenek az antántot felvilágosítani, 
hogy azokat a nagy igazságtalanságokat, mi
ket elkövettünk, igy a többi közt a Romá
nián elkövetettet is, egészen másképpen fog
juk jóvátenni, mint azt az antánt libegő bo- 
szuvágya szeretné.

A hazafiasságban rejlő erő.
A Haza fogalma oly nagy hátást gya

korol az emberek lelkűidére, hogy jeligéje 
alatt a legvéresebb áldozatokra szánják; a
leghősiesebb szenvedélyességre ragadtatják 
magukat és száz- meg százezer férfi megy 
érte a halálba. A hazafiasság érzésében 
mélységes, komoly erő rejlik tehát, élő va
lóság, mely a nép fiait megbonthatatlan kö
zösségbe fűzi, forrasztja egybe. A háború 
bebizonyította, bogy mindenki rang- és —  
mondhatni —  korkülönbség nélkül is a 
nemzethez való tartozandóságát nemcsak 
szóval, de tettel is beigazolni igyekszik.

A nemzeti együvétartozás tényleg több 
egyszerű képzeletnél. Ha még annyira is

A pilótm.
Saép m ájusi hajnal pirkad a kék égen,
A b éj királynője m ost tűnik el épen.
Ébred már а Пар is. Egy-к ét M se sugára, 
M ost kasaik aa égnek keleti Á lé r a . . .

Bömbölnek már Agyúk, géppuakák is s  a álnak, 
Rajnalpiroa égen sebrapnelMbók lógnak,
É s  e fbtbők kötött gépmadarak Járnak,
Poklok в nyilai ő  feléjük s a állnak.

Roskad le a a egyik, letörött a a a árny a,
H ol a pilótája ? . . . már a végét járja.
Saép m ájusi bájnál\ pirkad a kék égem,
A  haldokló m ár csak est aaaogja: „ Végem 
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Kelemen Ferenc.

A béke.
Irta: Lukács Lajos.

Világgá röppent a hir, a csodás, a hihetet
lenöl hangzó, sziveket megdobogtató, emberi vá
gyakat megvalósító, felszabadító isteni zsolozsma, 
hogy —  istenem — béke lesi — Az emberek, 
ezek a szegény agyongyötört páriák, sörfl tömeg
ben szaladgáltak öeere vissza, vad extázisbán, é- 
lénk, ideges hadonászás közepette magyarázták

egymásnak a nagy eseményt, amely agy bat reá
juk, olyan intenziven, mint a hosszá évekig elzárt 
rabra a felszabadítás órája. Levegőt, tiszta ozon- 
dús levegőt szívhatnak ismét vánnyadt tüdejükbe 
és kisüt az áldott Nap is és rájuk hinti áldott 
melegéti Hát lehetséges legyen ez? Álom-e ez, 
vagy valóság? A táviróhivatalok elótt életveszé
lyes volt a tolongás, mindenki szükségét érezte 
annak, hogy valakinek megsürgönyözze a nagy 
eseményt, holott nem volt ember, aki ne tndott 
volna róla.

Megmagyarázhatatlan, miképpen terjedt el 
oly hirtelen a hir. Hiszen a lapok még nem kö
zölték a publikummal és mégis a levegőben volt 
az a láthatatlan kis marconigram, mely a hihe
tetlen bírt azikrányi gyorsasággal továbbította. 
Vad, idegen emberek ösezeölelkeztek az utcán éa 
ki kívánkozott belőlük, talán már ezredszer is, 
hogy elujságolják egymásnak azt, amit már min
denki tudott

Nem lehetett bírni az emberekkel, öregsza- 
kálas bácsik csókokat kértek és kaptak asszo
nyoktól, leányoktól. Férjes asszonyok anélkül, hogy 
hüségi fogadalmukat megszegték volna, fiatalem
bereknek osztogattuk csókokat. Bájos médik kar
jai ólelésre hajlottak és az egész világ olyan lett, 
mint egy család. Nem léteztek ellentétek, dogmák, 
etikett-szabályok, társadalmi formulák, megdönt 
a hotvolé, arisztokrácia, pénz és szellemi kapaci- 
tásság, középosztály, a nép. Megszűntek az ellen

tétek és soha még a demokratizmus oly diadalt 
nem aratott, mint most. Mióta a világ áll a bol
dogság még nem volt olyan teljes, miot ezekben 
a becses órákban. Halleluját zengett minden ajk, 
kikból a megkönnyebbülés sóhaja szállt szerteszét 
és az is, aki a háború előtti időkben athéista volt, 
templom felé irányította lépteit A templomokban 
a boldogságtól kipirult emberek ezrei szorongtak 
és a búgó orgonaszóval öeszeölelkesett benséeég-
teljee imádságok szállt magasra,___ Glória...........

íme a rikkancsok, a lapok fürgelábú terjesz
tői, is megjelentek. Harsány hangon kiabálták a 
szenzációs eseményt, nem győzvén eléggé véde
kezni a publikum ellen, mely valöeágoa rohamot 
intézett ellenük ée a legvehemensebb erőszakos
sággal tépte ki kezükből a lapokat. Tiz-huas ko
ronákat dobtak oda az elárusítóknak példányon
ként. Ez mind kevés, hiszen az a bir, amit ma 
közölnek a lapok, milliókat éri

Az utcán hatalmas tömegek bullámzanak éa 
féktelen jókedvük megnyilvánuláaaként éltetik % 
királyi párt, a hadvezéreket, a hadsereget és a 
békét A házak lobogódíasben, csodás látvány, 
mintha láthatatlan gyors kezek működnének, mint 
egy varázsütésre diazlik, kivilágosodik minden. As 
ablakokban gyertyák, az utcák ivlámpái kígyóinak, 
hevenyészett tráuspárensek féoysugsrakat szórnak 
mindenfelé. A kávébázakban, vendéglőkben víg ze
neszó, dub^j, jókedvű, megittaaodoU emberek. 
Pezsgősüvegek durrogása, asónoklatok, tusa, énét,
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^karjuk magunkat áltatni ássál, hogy a ha
zafiasság nem egyéb elvont fogalomnál, lé
tezését mégsem tagadhatják és essmekö- 
rfinkböl ki nem küszöbölhetjük.

S mégis nehéz rövid szavakba foglalni, 
mi is voltaképpen a nemzet fogalmának lé
nyege, miben rejlik összpontosító varázsereje, 
amivel az egyes embert összefűzi az ország 
egyetemlegességével.

A nemzet nem alapszik feltétlenül in
dividuumainak vérrokonságán. Kitűnik ez 
sok nagyszámú nép fajvegyülékének külön- 
féleségéből. Ily fajvegyülék példája a magyar 
nemzet is, mely a legkülöofélébb néptörzsek
ből került ki. Még világosabb ez az észak
amerikaiknál, akiknek vegyes fajkonglome- 
rátumából rövid idő alatt egyöntetű haza
fiassággal érző nép keletkezett.

A hazafiusság teremti az érzések, élet
szokások, nyelv, erkölcsök és felfogások kö
zösségét és még jellemre nézve is hason
lókká teszi a nép fiait. A jellemben való 
hasonlatosság pedig annyira összekapcsolja 
a hazafiakat egymással, hogy még akkor is, 
ha egyesekre nézve idegenben kedvezőbbek 
sz életviszonyok, mindig vissza-visszavágyód- 
nak hazájukba.

A belső kapcsolatok, az együvétarto- 
zandóeág érzete az, amit hazaszeretetnek 
nevezünk és ez az érzet kölcsönzi a haza 
szeretetnek a legnagyobb cselekedetekre ké
pesítő erőt.

Tombolaestély.
Csáktornya úrnői f. hó 21-én délután 

a városházán tartott értekezletükön elhatá
rozták, hogy a beteg katonák és szegények 
javára f. évi február hó 4 én délután 6 ó- 
rától kezdődőleg Csáktornyán, a Royal ká
véházban »Tombola-estélyt« rendeznek. A 
belépti díj ezemélyenkint 1, családonkint 4 
К, a tombola jegyek ára pedig darabonkint 
40 fillérben állapíttatott meg.

Az estély rendezésére ezükebbkörü bi 
zottságot küldött ki és annak tagjaiul dr. 
Í80Ó Viktorné, özv. dr. Kraschowetz Ianácné, 
Löbl Rezsőné, Pethö Jenőné, Schiffer Re 
BSŐoé, Szilágyi Dezeőné, Székely Vilmosné, 
Wollák Rezsőné és dr. Viola Vilmosné úr
nőket kérte fel az értekezlet.

Elhatározta továbbá az értekezlet, hogy 
mozgalmat indít úgy saját hatáskörében, 
mint a »Muraköz« című hetilap és falraga
szok utján a vidéken is tombolatárgyak 
szíves adományozása érdekében. A tombola 
tárgyak február hó 3 án szombaton délután 
a Royal kávébázban vétetnek át.

Szilágyi Dezsőoé úrnő indítványára az 
értekezleten megjelentek maguk között azon
nal 32 К t gyűjtöttek egy tombolatárgy be
szerzésére. Elhatározta továbbá az értekezlet 
azt is, hogy a tombolatárgyak egy részét 
Schefler Rezsőnek a Főtéren lévő üzleti ki
rakatában közszemlére fogja helyezni.

Pénztárnnkokul: Polesinszky Emil és 
Bolgár Renő kéretlek fel. akik mellett egy- 
egy úrnő fog még segédkezni. A tombola 
számok kikiáltására Fejér Jenő kéretett tel.

Végül határozatiig kimondták a höl
gyek, hogy az estélyen egyszerű utcai öltő ; 
zetben fognak megjelenni, melynek követé
sét a megjelenők részéről is szintén kérik.

Táiékozásúl megjegyeztetik, hogy legal
kalmasabb, ha tombolatárgyakul kézimun
kákat, süteményeket, borokat, likőröket, szi
varokat s hasonló tárgyakat küldenek be a 
szíves adakozók.

A tombolaestély, azt hisszük, fényesen 
fog sikerülni. A Csáktornyái hazafias höl
gyek lelkes gárdájának mozgalma sok beteg 
katona fájdalmain fog enyhíteni s sok városi 
szegény könyeit letörülni fogja. Az érdeklő
dés a tombolaestély iránt nagyfokú. A höl
gyek adakozása nagy mérveket öltött. Nem
csak Csáktornyán vásárolnak ajándékokat 
és sütnek süteményeket a tombolaestélyre, 
hanem, úgy halljak, a vidékről is sok ado
mány érkezett be. Ennek következtében már 
előre Örülünk a fényes sikernek, melyet a 
hosszú pihenés után rendezendő jótékony 
célú estély eredményezni fog.

Az árdrágítás büntetése.
A belügyminiszter most már harmad 

Ízben rendeletet bocsátott ki a törvényható
ságok fejeihez, hogy az árdrágítókkal szem
ben kérlelhetetlen szigorúsággal járjanak el.

A rendelet következőképen hangzik:
A hadviselés sikerének egyik legfonto

sabb elöföltétele, hogy a hadsereg épp úgy

mint a polgári lakosság a közszükségleti 
cikkekben ne szenvedjen hiányt. Ez teszi 
elkerülhetetlenné az elsőrendű közszükség
leti cikkek igénybevételét (rekvirálását), az 
szókkal űzhető árdrágító visszaélések lehető 
megakadályozását és azt, hogy az említett 
cikkek egy részének megfelelő elosztásáról 
a hatóság gondoskodjék.

Az igénybevett dolgoknak lelkiismeretes 
bejelentése és beszolgáltatása, továbbá az 
árdrágítás meggátlására irányuló rendelke
zések érvényesülése ehhez képest a hadvi
selés érdekei szempontjából elsőrendű fon
tosságú és igy a hatóságoknak nemcsak hi
vatali. hanem hazafias kötelességük is, hogy 
az említett rendelkezések pontos foganatosí
tását szigorúan ellenőrizzék és azoknak min
den kijátszását vagy megsértését kíméletle
nül megtorolják.

A több oldalról hallható panaszok azon
ban arra engednek következtetni, hogy sok 
helyütt a rekvirálási és az árdrágítás meg- 
gállására irányuló reudelkezősek eme uagy- 
íontosságát sem a közönség nem ismeri föl, 
sem az a körül tapasztalt mulasztások vagy 
visszaélések súlyát a hatóságok nem mérle
gelik az azokhoz fűződő hátrányos követ
kezmények nagyságához méltóan.

Az előbbit, a rekvirálási és az árdrá
gítás megakadályozására irányuló rendelke
zések ellen elkövetett nagyszabású kihágás, 
az utóbbit pedig az a tapasztalat igazolja, 
hogy a rendőri büntető bíróságok ezeket a 
kihágásokat túlságosan enyhén bírálják meg 
és a visszaélések súlyos következméoyeivef, 
illetőleg az árdrágítás utján elért vagy elér
hető jogtalan nyereség értékével arányban 
egyáltalán nem álló csekély büntetésekkel 
sújtják; a vád képviselői pedig az Hyeo 
enyhe ítéletekben többnyire megnyugoaznak.

Amikor ennélfogva a rekviráló és az 
árdrágítás meggátlását célzó rendelkezések
nek a hadviselés érdekeire és sikereire ki
ható nagyíontosságát ismételten is nyoma
tékosan hangsúlyozom, figyelmébe ajánlom 
a kihágások megtorlására hivatott rendőri 
büntető bíróságoknak is, annak kiemelésé
vel, hogy hivatali és hazafiui kötelességeiket 
egyaránt megsértik, ha a rekviráláeok és az 
árdrágítások körül tapasztalt visszaélések
nek, amelyek a hadviselés érdekeit oly mesz- 
ezemenőleg veszélyeztetik, valódi súlyúknál 
sokkalta csekélyebb jelentőséget tulajdoníta
nak a megtorlásukra megállapított pénzbün
tetéseket, amelyeknek visszariaeztó hatásuk
nak is kellene lenuiök, a cselekmény fon
tosságával aráoyban nem álló alacsony mér
tékben szabják ki.

Fölhívom ennélfogva alispán urat, em
lékeztesse az első fokon eljárni hivatott ren
dőri büatető bíróságokat a rekvirálási és 
árdrágítás megakadályozását célzó rendelke
zések nagyjelentőségére és megszegésüknek 
a hadviselés sikerét veszélyeztető súlyos kö
vetkezményeire és ajánlja figyelmükbe, hogy 
a törvéayli izás intencióival jutnak ellentétbe, 
ha az ityennemü kihágások megtorlásaképen 
kiszabott büntetések mértékének megállapí
tásánál ezeket a tekinteteket szem elől té
vesztik.

Fölhívom továbbá az alispán urat, kö- 
zö!|e e rende'etemet a vád képviseletére hí
vatott ügyészekkel és ügyészségi megbízot
takkal is avégbő!, hogy az abban kiemelt 
szempontokat a vád képviseleténél vegyék 
goados figyelembe.

ridám éltetések hangzanak mindenfelé. A mozik
ban, a Hágában megtartott békekonferenciákról 
mutatnak be viharos tetszés mellett jeleneteket.

A háború minden nagyságát, Hindenburgtól 
kezdve ott látják. — Uj kép. — Milyen hatást tett 
a béketárgyalást megelő/ő fegyverszünet a front
beliekre? Lövészárkok, a fegyverek nem a kilövő 
lyukban, hanem gúlába rakva, ölelkező katonák — 
Viharos taps, lelkes éljenzés. — Édesapát láttam 
a képen, szólal meg egy vékonyka kis hang. — 
Hasonlít rá édes fiam, nemsokára megláthatjuk 
idehaza. — Hála a jóságos Istennek és azoknak, 
akik a béke megteremtésén fáradoztak.

Örömtől könnybelábadt szemek mindenfelé: 
hát mégis elérkezett, amire már oly régen vártunk I ..

A színházakban békét magasztaló prológuso
kat ezavalnak, a kabarékban alkalmi kis tréfákat 
adnak a megváltozott viszonyokról. A suszter is
mét hajlong a nagyságos úr elótt, hogy esik nála 
készíttessen cipőt és felidéződik ismét az a jele
net, amikor a cipész és szabó számlákat hozó 
inasok kidobatnak. A fűszeres alázatosan hajlong 
és újévi ajándékol egy vagyont érő árút ígér. A 
kofa, a háborús idők fejedelem «sszonva, a piac 
Rznverén uralkodónője, leszáll a piadesztálról és 
éppen olyan közönséges kofa lesz, mint volt. A 
hadiszállítók egytől egyig megsemmisülnek Minde
neit boldogságtól ragyogó arcok, epy új, egy szebb 
yllág hírnöke érkezett ma az emberek közé . . .

Lámpiónos és fáklyás zene az úttesteken, az 
fizietek mind zárva. Katonák jönnek felvirágozva, 
teljes felszerelésben, mintha a harctérről jönnének. 
A pályaudvarról indal vissza a menetszázad, visz- 
szaparancsolták őket, mert már nincs szükség rá
juk a harctéren. Ezentúl már idehaza kellenek a 
mnnkás kezek: békés munkára . . . .  Nincs az a 
paletta, melyen annyi szint lehetne keverni, ami
vel oly színesen lefesthetnék azt a jelenetet, ami 
most következik. Egetverö éljenzés, kendőlobogta- 
tás, virágzápor . . .  A töm^g a bandaszóval ma
sírozó katonákhoz tódul, elszedik puskájukat, ba- 
jonettjukat, kenvérzsákjakat, tnrniszterfiket és a 
derék katonák helvett viszik Felejthetetlen lát
ván v: kalapos, briliánsokkal ékesített asszonyok 
puskával a vállukon, tarniszterrel és kenyérzsák
kal oldalukon.

Ilyen vizsiókat látok, miközben lüktető, forró 
homlokomat az ahbkiiv'g jótékony hidegére bí
zom. Nincs az a színes fantázia, m*ly hűen be 

í tudna számolni arról a lázról, ame'Ivel a régen 
várt kedves vendéget; a »Pixnf« fomini fogják.— 

I Ezt elképzelni lehetetlen, de reméljük, hogy már 
I nincs m^sze az az idá. midőn szemlélői és részt- 
I vevői lehetünk eme gyönyörű ak'usuak.
j  Vvilvn я kapu. Igazi magyar vendégszeretet
tel fogadunk!
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Sárga téri/ . . .
SArg» levél hullott le a fűről 
Аж eperfk gyérlombu gályáról 
Ahogy láttam, gondolatom 
S  egy keserves sóhajtásom  
Elszállt kis falum Da,
Mikor tőled elbucaúxtam 
Ssinte őse volt és Így hullott 
A s  eperfá lombja.

Csakhogy ott az eper fának ága 
Kilombosott tavasz ujultára,
M i meg egymást nem láthatjuk,
Talán soha nem is látjuk —
Felsír szivem  rája 
Hulló levél, sárga levél,
De jó t  tennél, hogyha engem 
Itten betemetnél.

Zomborj Gjalm.

—  Halálozás. Grész Károly m. kir. hon
véd őrnagy í. é. január 20-án 41 éves ko
rában szívbaj következtében elhunyt. Grész 
Irnö Csáktornyái tanár az elhunytban uno
kabátyját siratja.

—  Adomány. Heilig József a hadban 
lévő Csáktornyái polgárok segélyre szorult 
családtagjainak segélyezésére 10 mélermázsa 
kőszenet adományozott, melyért hálás kö9zö 
netet mond a város elöljárósága.

—  Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál
landó mozgó színházban a mai 3 előadás 
fődarabja Az áldott napfény (dráma 3 felv.), 
a megfelelő kiegészítő műsorral. Az előadá
sok kezdete d. u. 4, 6 és este 8 órakor.

—  Ujoncozás. Az 1899 ben született 
népfölkelésre kötelezettek bemutató szem
léje február 1 én kezdődik s tart a perlaki 
járásban február 1— 3, a Csáktornyái járás
ban 4 — 6 napjain. Perlakon l  én az alsó- 
domborui, drávadiósi, perlaki, damásai, ko
torj hodosányi, ligetvári, —  2 án a kiseza- 
badkai, muracsányi, tüskeszentgyörgyi, —  
február 3 án a murakirályi, muravidi, mu- 
raszentmáriai és dékánfalvai jegyzöségek; —  
Csáktornyán február 4 én a belicai, dráva 
csányi, botlornyai, drávavásárhelyi, dráva- 
nagyfalui, murasiklósi, muraszentmártoni, —  
február 5 én a Csáktornyái, csáktornyavidéki, 
muraszerdahelyi, viziszentgyörgyi, —  február 
6 án a felsőmihályfalvai és stridóvári jegy
zöségek hadkötelesei soroztatnak. A Csák
tornyái sorozáson a polgári elnöki tisztséget 
Tóth István nyug. urodalmi tiszttartó, Per
lakon dr. Znkál Lajos ügyvéd tölti be.

—  Műkedvelői ozinielőadáo. A drávavá
sárhelyi áll. elemi népiskola tanulóifjúsága 
a Vöröskereszt egylet javára m. é. december 
31-én Drávavásárhelyen műkedvelői szini- 
előadást rendezett. Szinrekerült »Álom az 
erdőben« c. színdarab. A darabban szerepel 
lek Jagecz R., Madaras V, Magdalenics M, 
Novák M., Pintarics K., Prelozsnyák A., Ren
tes H., Rhosóczy Amália, Ella, Matild és 
Paula, Simán Mariska, Spiranecz M. s Ma
daras Ádám, Prelozsnyák Mihály, Rántes 
Kálmán és Rhosóczy József tanulók. A 
színdarab nagy tetszést aratott. A szereplő
ket a nagyszámú közönség megtapsolta. A 
mulatságon felülfizettek: Hrescs István 11; 
Frász Tamás 10; Kovácsics Mihály, Fiiipich 
Lajos, Márcziue János, Trajbár Antalné 9 — 9;

Meider Mór 7; Mayercsák Aladár (Dráva- 
nagyfalu), Marinovics Ferenc, LöwodsoIid 
Miksa 6— 6; Csakatburner Ignác 4; Keléti 
Aooaaka, Vreszk Vince 8 — 8; Marinovics 
Janka, Loparícs György, Novák Mihály, Si 
mán N. 2— 2; Glogovácz József, Spiranecs 
Jánosné, Pintarics Mihályné, Ivancsics György, 
Mayercsák Elvira (Drávanagyfnlo), Rántes 
Menyhért, özv. Szlovencsák Gézáné, Sober 
Cyrill, Bukovecz Ferenc, Ivancsics Mariska 
1— 1 koronát. A műkedvelői szinielöadás 
tiszta jövedelme 169 K-ra rúgott, ami a 
Vöröskereszt egylet Csáktornyái fiókjának 
küldetett be. A műkedvelői szinielőadást 
Rhosóczy Matild áll. iskolai tanítónő ren 
dezte, akinek a legnagyobb érdeme, hogy 
az előadás úgy erkölcsileg, mint anyagilag 
sikerült.

—  Gyászhír. Novák Alajosné, szül. An- 
tauer Mici, f. hó 21 én, 31 éves korában 
rövid szenvedés után Radkersburgban vá
ratlanul elhunyt. Novák Alajosnét f. hó 
24 én d. u. 3 órakor Muraszombatban te
mették el óriási részvét mellett. Az elhunyt
ban Antauer István alsódomborúi gyógysze
rész húgát siratja. Nyugodjék békében!

—  Adomány. Mesterich Aladár ura
dalmi tiszttartó ismételten 15 К-t adomá
nyozott a Vörös Kereszt Csáktornyái fiók
egyletének, melyért ez utón is köszönetét 
nyilvánítja az elnökség.

—  Ügyvéd törlése. A zalaegerszegi 
Ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr. 
Kemény Fülöp perlaki ügyvéd a kamara 
területéről való eltávozása folytán az ügy
védek lajstromából kitörültetelt.

—  A koronázási domb lebontása. A 
koronázó ünnepséget rendező bizottság a 
Hadsegélyző Hivatal és az Auguszta Alap 
kérésére elhatározta, hogy a koronázási domb 
földjét, amelyet a vármegyék és városok tör
ténelmi nevezetességű területükről gyűjtöttek 
össze, a háború rokkantjai, özvegyei és ár
vái javára a két hadi jótékonycélú intéz
ménynek adja át. Az ország minden részé
ből felküldött földek a koronázási domb ce
ment burkolata alatt eredeti csomagolásban 
volt elhelyezve. A vármegyék és városok 
csomagjait tizenkét zsákba gyűjtötték, ere
deti csomagolásukban leplombálták s a Had
segélyző Hivatal raktárába szállították. Ahon
nan azután áruba bocsátják.

—  Hadikölcettn. Az ötödik hadikölcsön 
eredménye, bír szerint, a negyedik hadiköl
csön eredményét nemceak hogy elérte, de 
valamivel felül is mulla. A négy első hadi 
kölcsönre a következő összegeket jegyezték: 
az első hadikölcsönre 1175 milliót, a má
sodikra 1132 milliót, a harmadikra 1985 s 
a negyedikre 1930 milliót, összesen 6222 
milliót. Az ötödik hadikölcsön a hozzávető
leges becslések alapján legalább 1930 mil
lió korona lesz és így az öt hadikölcsönre 
Magyarországon összesen nyolcmilliárd ko
ronát jegyeztek.

—  A vármegyei rekvirálás. A várme
gyei második rekvirálás eredménye 734 vag- 
gont tesz ki a vármegyére kirótt 1000 vag- 
gon gabona helyett. A közélelmezési hivatal 
ezért újabb szigorú rendeletet bocsátott ki 
a vármegyéhez, amelyben a harmadik rek- 
virálást is elrendeli a még hiányzó 266 
vaggon gabona előteremtésére.

—  RézgáliC. Lapok értesültsége szerint 
a földmivelésügyi minisztérium a külföldről 
300 vaggon rézgálicot szerzett be, melyből 
20 vaggon a zalavármegyei szőlőtulajdono

sok között fog szétoszlatni. A résgáiic a 
múlt bélen már meg is érkezett Zalaváf- 
megyébe. Egyelőre a nagykanizsai tárházak
ban helyezték el, de a szétosztást az egyes 
járásokban még e hó folyamán meg fogják 
kezdeni. A kormány ezen a szállítmányon 
kívül még negyven vaggon rézgálicot helye
zett kilátásba.

— A »Vasárnapi Újság« még egy művészi 
emlékét adja a koronásáénak: Révész Imre pom
pás festményét IV. Károly király megkoronázásá
ról. A kitűnő művész e képe kompozícióban, rajz
ban vetekedik egy elsőrendű történeti festménynyel. 
A többi képek harctéri jeleneteket matatnak be a 
ma legaktuálisabb harctérről: Romániából. Rapaics 
Rajmond a most irtásra kerülő nagy erdőt ma
tatja be cikkel és érdekes képekkel. Egy képsoro
zat Mazsvai Nagy Endre hadifestő képeinek kiál
lításáról matat be néhány érdekes darabot Szép- 
irodalmi olvasmányok: Pékár Gyula regénye, 
Vargha Gyula verse, Szőllősi Zsigmond novellája, 
Braun Lilly regénye. Egyéb közlemények: Mada
rász Viktor elhunyt művészünk arcképe és egyik 
legkiválóbb festménye, képek és cikk a tanulók 
cipész-műhelyéről egy fővárosi iskolában s a ren
des heti rovatok: A háború napjai. Irodalom és 
művészet. Sakkjáték, stb. A »Vasárnapi Újság« 
előfizetési ára negyed évre öt k oron a , a »Vi
lágkrónikáival együtt hat koron a . (Budapest, 
IV., Egyetem-utca 4. sz.)

—  A rekvirált gabona és tengeri ára.
Az Országos közélelmezési Hivatal rendele
tét intézett a törvényhatóságokhoz, amely 
szerint a legutóbb elrendelt rekvirálá9ok al
kalmával igénybevett búza, rozs, kétszeres, 
árpa és zabkészlrtért továbbra is a novem
ber 28-án érvényben volt maximális árat 
kell a termelő javára fizetni, k? igénybe 
vett tengerikészletekért, ha emberi élelme
zésre alkalmasok, a hivatalosan megszabott 
árnál hat koronával nagyobb térítést kell a 
termelőnek juttatni.

—  A ezámlabélyeg. Noha a bélyegská
lát felemelték, a számla alapbélyege ennek 
dacára a régi msrad. Eszerint a számlákra 
ragasztandó bélyeg 20 K-ig ezentúl is 2 fil
lér, ezenfelül 50 К ig és ivenként 10 fillér. 
A nyugta 4 К án alul ezentúl is bélyeg
mentes.

Nyilatkozat.
Tényleges katonai szolgálatom folytán legna

gyobb sajnálatomra nem tehetem búcsúlátigatá- 
saimat, miért is ezúton leghálásabb к őszön etemet 
fejezem ki a helybeli hatóságoknak azon jóindu
latú támogatásért, melyben engem vállalatom kö
rül mindenkor készségesen részesítettek.

Köszönetét mondok mindazoknak, kik őszinte 
barátságukba fogadtak, mindazoknak, kik jóindu
latukkal elárasztottak és mindazoknak, kik válla
latomban és nehéz működésemben támogattak.

Végűi hálás elismeréssel adózom gyermekeim 
tanítóinak.

Boldog leszek, ha barátaim, jóismerőseim és 
támogatóim rendelkezésére állhatok.

Kitűnő tisztelettel 
Székely Ferenc

szk fővárosi közgyám 
Bpest, VI. Podmaniczky utca 16.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen, 

szeretett férjem elhunyta alkalmával 
mérhetetlen fájdalmamat részvétnyilvá 
oltásukkal enyhíteni igyekeztek, nem
különben a megboldogultnak véghez- 
tességén megjelenni szívesek voltak, 
fogadják ez ufón őszinte és hálás kö 
szönetemet.

Csáktornya, 1917. január hó 27-én. 

özv. Mencsey Károlyné.
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Velike bitte síi se poCeie ve Rumunjskoj.
Blizo seststojezer kvadrat kilometrov zemlje smo odzeli do prvoga ja
nuara od nasih neprijateljov. - Nemske pod vodom plivajuce ladje su opet 
vu poslu. - Növi govori od mira. - Svajcarska nece dopustiti, da bi tal- 
jani prek njihovog orsaga vdrli vu nase zemlje. - Rumunjska vlada bude

se vu Rusiju odselila.

W  stojfmo na bojotn poljn?
(M . J.) Kaj se je znamenitoga pripe- 

tito va prodlun tijedou na bojnom poljn, 
to vu sljede&m dajemo na znanje naSim 
titateljem.

Nadi replani javiju, da se za hrbtom 
rumunjskog íronta jako pripravljaju ruski 
Seregi na veliku navalu, da bi si taboreku 
ereCu к sebi privinuti mogli. koja jih je 
ostavila.

Medtem njim nemdki, nádi, bulgarski i 
turCinski Seregi nisu mira dali Seregi gene- 
rala Mackensens navalili su 21 ga januara 
pri potoku Serethu na ruse, od njih vide 
jarkov oavojili, iz kojih su ruse vun iztirali, 
vnoge postMjali ob^r 600 vojnikov polovili, 
2 mad niste puAke i 4 dtukov od njih od- 
aeli. Nade i savezniCke Cele su pri Nanesti 
zvanom mestu jednoga, prek Seretha vodu- 
juCega mosta vu evője ruke dobile.

Nádi i savezniCki Seregi s najvekdom 
saufauostjom Cekaju rusku veliku navalu, 
ali more biti, da b ide nafla i saveznifcka 
vojnka predi preobl<dn!a ruse, как bi oni 
evoju navalu pofeli mogli.

IzraCunali su nádi vojníCki merniki, ku 
liko zemlje smo mi i nádi savezniki do 1- 
ga januara od nad h neprijateljov odzeli? —  
RtCuni ovak kagoju :

1 ) íz Belgium a smo odzeli 29,000 kvad 
rat k'lomctrov, 2 )  íz Francuzke smo odzeli 
22 310 kvutrat kilometrov, 3 )  íz Rusije э т о  
odzeli 280 450 kvadr.it kilometrov, 4 )  íz 
Rumnniske smo odzeli 100 000 kvadrat ki
lometrov, 6 ) íz Srh’j« smo odzeli 85 867 
kvadrat kilometrov, 6 )  íz Cmegore smo od 
seli 14180 kvadra» к 'ometrov, 7 )  íz Álba- 
ni je smo odzeli 20 040 kvadrat kilometrov,

To je svega skupa : 551 jezer i 847 
kvadrat kilometrov.

Nadi neprijatrlji su od nas i od nadih 
eaveznikov odzel», i Io:

1 ) Iz nemAke 900 kvadrat kilometrov, 
2 )  Iz Austrije M «g ar*ke 28 231 kvadrat ki
lometrov.

To je 9vega skupa: 29 jezer i 131 
kvadrat kilometrov.

Так on I nadi savczniki smo iraeli na

novo Ijeto в 522 jezer i 716 kilometrov vide 
odzetih zemljah, как nadi neprijatelji. Ov 
broj se je od prvoga januara povekdal, ar 
smo od onda od rumunjov opet vnogo zem
lje odzeli.

Na taljanskom fronlu je dugo trajuCi 
mir bil, ali 16 ga jaouara su nadi dtuki opet 
poCeli pukati i glasili se tri dni, onda su 
nade Cete na va lile na taljane, iz nekojih 
dekungov jib izlirali i zarobljenike eobom 
oduesli.

Na francuzkim fronlu su pri Serren 
zvanom mestu englezi 13 ga januara pet 
dni dugo streljali svojimi dtuki na nemdke 
Serege. Nemdki nekoji Seregi su svoja mesta 
ostavili i gda su nemdke prazue dekunge 
prevzeli i tarn se namestili, onda su nein- 
Ski dtuki poCeli na ostavljene svoje dance 
strahovito etreljati, vnogo englezov na drugi 
svét poslali i oranili.

Na morju su nemdke podvodne ladje 
opet poöele svoje delo i vnogo englezkib i 
taljenskih ladjah su predrle i vunidtile. Oao- 
b<to one ladje daju potonuti nemdke pod 
vodne ladje, koja za Englezku i Francuzku 
municiju, orudje i 2ivi2a vuziju.

Opet su se Culi mirni glasi vu prodlim 
tijednu. Ne zdavnja pustil je ruski car iz 
eludbe svojega miuistra za vaujske posle 
Stürmer zvanoga, kajli je ov za mir delal. 
To je za volja englezov napravil, koji как 
znamo, nedeju mira. Pred dvenii (ijedni je 
jeden ruski uadherceg vumoril Rasputina 
gvardiana, koj je na cara veliki upliv imel 
i koga je ruski car jako rad imel. I Raspu 
tin je za mir delal, zbog toga je moral vum- 
reti od oru2ja omh rusov, koji su za dated- 
nji tabor.

Smrt Rasputina je lak dirnulo cara,j 
da je opet pozval к sebi odpuSCenoga mi- 
nistra Siürmera, da ga irnenuje opet za svo- 
j^ga ministra. Ako su ovi glasi istiniti, onda 
se nadjati moremo, da bude rus popustil r 
pogadjati se poCel za mir. To se zna, da je 
francuz i tal|an, a osobito englez srdit zbog 
toga na rusa. Samo tuliko su donaäale iz- 
vanjske velike dnevne novine od toga. Ali 
i to je dosta znamenito. Bar bi gospodm 
Bog dal, da bi эе nasi neprijatelji med so-

bom posvadili! Onda bi se s velikimi koraki 
pribli2ili к miru.

Vu Svajcarskcj su vojniötvo na noge 
postavill, i na taljansku meju poslali. To je 
Svajcarska zbog toga napr&vila, ar je taljao 
veliko vojsku skupljal pri dvajcarskoj meji, 
da prek Svajcerske vdere vj Aueztriju—  
Magjarsku. Svajcari hodeju svoj orsag bra- 
nili, pak neCeju dopustiti, da bi taljan prek 
njihovu zemlju vdrl vu susedno Austriju. 
Svajcarska niti s jednim vojujudim oreagom 
nedr2i, i kajti je neodviden, neöe dopustiti, 
da bi se vu njegovim orsagu tabor vodil.

Rumunjom jako zlo mora iti, ar bode 
se vu Rusiju odselil njihov kralj i céla vlada. 
Vezda si iddeju kvartelia vu Kisenevu i vu 
Odessi, koji varaAi vu Rusiji lefiiju. S njimi 
be2ijn i drugi bogatedi rumunji.

Taljaneki vojniki su se vre jako navol- 
jiii tabors. To se iz toga vidi, kaj burao 
ovdi pripovedali. Januara 11-ga taljani, koji 
su samo 30 metrov daleko leZali pri Dober- 
don vu evojih jarkih, su limune hitali prek 
nádim vojnikom. Nadi su limune pregledali, 
na kojim su papiri bili i na njim bilo na- 
pisano: »Draga braöa! KriCite svi skupa, 
naj bu kraj taborul To bu znamenje i nam 
Ako budete vi kridali, onda budemo se roi 
iz nadih jarkov izdigli, vi budete takaj to 
napravili, pak bumo si prek drotnatih zep- 
rekov ruke pru2ili. FolitiCari naj dalje lajaji 
как stekli psi, mi bumo mir napravili roed 
sobum !«

Nadi vojniki su ovu ponudbu taljauov 
taki srdito odhitili i jod vekdom hrabrost- 
jom se vojuvali proli neprijalelju. Takvi s» 
nadi vitézi!

Razbojnikova osveta.
U Kisfalu, jednom malom selu zapadoe 

Ugarske, su u Jauuaru tekuCe godine peo- 
zioniranoga 2eljezniCkoga nadgledatelja 2el- 
jeznioke pruge, magjarskih drftavnih 2eljez- 
nicah Martona Qjuru na groblje oduesli. 
Osamdeeet godinah je taj 2eljezni^.ki veteran 
star bil, ali ga nitko nije drugaCkoga videl, 
nego je tu na odru lezeCega, mrtvoga videl, 
nikada nije drugöije izgledal nego sad tu
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usbuoil se bade t joS bole na glas bude 
zahtéval od kormana, da naj jedenput mir 
napravi. Po vekSlh varaSov au véé bile takve 
demonfllracije.

Csáktornya, 1917. 28 ga januara.

KAJ JE NOVOGA?-
—  Carp f itjcgyl prfjaUlji. Carp neg 

daSnji rumunjski minister koj je od poéetka 
proti boju bil, med evojemi prijatelji je sé
déi, kad ga je jeden amerikanski novinar 
pobodil. Carp doklam se Staki spominaju, 
neée nikaj od politike govoriti, ali zato itak 
je ovo pitanje predstavil novinaru:

—  Kaj mielite, как dugó bude joS tra 
jalo doklam nemei pretiraju ruse iz Moldave?

Ovi romani koji su Carpom ostali, tak 
mislijn, da Romanija pollam slobodna bude, 
razmi se pod drugim kraljom. To zuaju, da 
Dobrudeo i olah orsaga jedno st ran uebudo 
n in t  dobiti i da Rusija takodjerjeden falat 
CMbh orsaga bude zela, ali niti to nebude 
vélika ciéna, ako se Bratianca, Take Jones 
eda i kraljice réSiju.

— Neutral«! oreagi bojfju ec od 
Ötiglczljc. Vu céli Daniji straho su, da eng 
letki kormán jod svekfiom silóm bude zah- 
tötal od neutralnih orsagov, da nesmeju 
nikakvoga 2iveSa vu Nemdko pustiti Eng 
lelki kormán nikaj se stem nebrini, da to 
svaki neutralni orsag ima pravo poäilati kam 
hoée.

Ako to bude opet zahtéval englezki kor
mán od neutralnih orsagov, najmre pak od 
Danije, onda D ini ja lehko vu takov poloiaj 
dojde, da nebude mogla neutralnu ostali, 
neg boja poruéi Engleziji, как je tp véé je- 
denput skorom napravila, kad su engiezi 
prék Dunaje síeli vu Nemdko vdrti.

Onda su engiezi nazat potegnuli repa.
—  Zaba) naplnjaju rueí? Vei je ti 

jeden minul, da rusi podjeduoma juriSaju 
na nade pozieije. Rusi vu ovoj offenzivi 
opet su veliku cénu platili, ali s ovim pro- 
bánjom nikaj su né mogli postiCi. Sad je 
samo to pitanje, zakaj to jod i nadalje pro 
bája, ako vidiju, da nemoreju nade pozieije 
niti najmenje znihati.

Moramo znati, da rusi jedno vrémc na 
célim jezerodevetsto kilometrov dugoj liniji 
sveposud su probali, kakvu jakost imamo 
Так su probali od Riga doli sveposud. S*d 
pri Szeret vodi vdiraju, ali naj nidee ne- 
misli, da stém more biti Romaniji hm'eju na 
pomoé biti. Öve dlurme samo to znamenu- 
jejn, da antant na veliku ofTenzivu se pri- 
pravla i svrho toga su nabrslili ruea, naj 
on spregledne, как stvari stojiju na jednim 
ili drugim frontu. Samo dpijoniju sad, kakvu 
jakost imamo na ovim frontu. Zaslepiti nas 
hoéeju, da nebi mi tam spravlali éete, gde 
antant na protuletje veliku navalu bude po- 
Cél. Rusi svrho toga na mo9lo francuzov i 
englezov ravno tak zabadav krv prelévaju, 
как su i do vezda.

— Car jc pomoé obeéal rumunjom. 
Ruske uovine pideju, da ruski car pozval 
je к sebi na eoldaéko zapovedniétvo Brali- 
anu rumunjskoga ministerpredsednika i tam 
mu je obeéal, da s velikom jakostjom bude 
pomogel Romaniju. Bratianu videl je ruske 
plame i sveeeljom je oslavil rusko zapoved
niétvo.

— Vilikt bitbe budu na évajcareM 
granfcl. Vu Svajcu nikakvu éudu je né 
zrokuvala mobilizacija. Koji su mislili, da 
mobilize cijn uzbunu bude napravila vu Svajcu,'

jakc su se vkanili. Tam svaki élovek je 
znal, da kormán pred mobiliiacijom je to 
na glas dal svim orsagom. Mobilizacija néje 
niti proti antantu, niti pak proti centralnim 
oragom. Da su itak odredili mobilizaciju, to 
je svrho toga bilo potrebno, jerbo se napré 
vidi, da za kratko vréme na Svajcarskoj 
granici velike bitke budu i Svájc podteno 
hoée neutralen ostati, makar i s oruZjem 
bude moral svoje pravo braniti. Vu Svajcu 
véé zdavnja znaju, da francuzi vu Jura 
bregu 2mehke Stuke spravlaju dale i dale, 
takodjer da i talijani na Svajcarskoj granici 
svakojaéke tvrdovine i Sáncé délaju. Napri 
mer talijani na ovim meslu spraznili su 
С о то  obéinu. Svrho toga je Svájc mobili- 
zéral, da se oru2jem more braniti i da ne 
dojde na takov put, как je Belgija ili рак 
Gréka. Vu Svajcu bolc znaju, как se mora 
jeden neutralni orsag eponaSati, как vu Bel- 
giji ili pak vu Gréki.

—  Zahvalil ec je fiikitov mlnieter. 
Radovics minister predsednik, kad je Cet- 
tinje glavni varas propal, takodjer je epre- 
vodil Nikitu vu Fraucuzku, gde antant lak 
déla siromaSnim kraljom, как svakim robom. 
Vu Francuzkim montenegrovski ministri vi- 
Seput su vu jako zloéestim polo2aju bili 
poleg grobjanskih francuzov. Jedno leto je 
joS vrdil Radovic* Nikilove poale i sad se 
je zahvalil. Zakaj se je zahvalil i zakaj neée 
du2e slu2iti staroga zarobljenika, to neznamo 
toéno, ali lak si mislimo, zato se je zahvalil, 
jerbo je previdel, da nikaj nemore proti 
grobjanom. koji pod jednoma bantujeju reS- 
tanta —  Nikitu.

j — étörmer ruebí odevunaénjíb poe- 
lov mlnieter. Ruski mmiaterpredsednik je 
bit predi Stürmer. Poleg toga je propal jerbo 
on je glava one partije vu Rusiji, к ója poS- 
tenoga mira hoée sklopiti. Za njim je doSel 
Pokrovsky Englezke novine veselo su pi
sale célé arkuSe kad je Stürmer propal. Sad 
pak kad je car Stünnera za od>vuueSnjih 
poslov ininistra imenuval, neznaju kaj bi 
odserditosti pisale. Kak se vidi Stürmer mi- 
nistrom opet je oua partija preladala vu 
Rusiji, koja mira hoée.

— francuzi rellbo nemóbu offenzlvu 
échaju. Rousset brigádéról vu jednih paris- 
kih novinah piSe, da neme. na zipadnim 
frontu na veliku oííenzivu se pripravlaju 
Nemei na Somme frontu evakojaékim oru2 
jem probaju i Spijoniju. Nen.com zasegurno 
né je to cilj, da nekoju jezer vojnika aldu 
jeju, nemei sad jako Spjraju s Ijudstvom. 
Cilj je svetel: pred jednom velikom nepri 
jateljskom oííenzivom stojimo. Po tihim vre- 
menu dojde viher, lak bude i vezda se pri- 
petilo —  piSe táj francuzki brigadéroS

—  Rueba zabvalnoet. Vu Rusiji véé 
dugó vremena s cirkvenom sveéanosljom 
obslu2avaju i zahvalu davleju Bogu, da su 
1812 ga leta vun sbili iz »orsaga francuze s 
Napolenom skup Óva sveéanost navék bo- 
2iéne dane se obdráava. Lotos su lak Steli 
to odr2ati, da molili budu za svoje i sa- 
vezno oruije. Vu Petervaru jako su se éu- 
dili, kad je glas doSel, da po célim orsagu 
po staroj navadi su obdr2ali ovoga dana 
Vu Pétervaru Gonad e i Benjamin biSkupi 
takodjer po staroj navadi su ob9lu2ili ovoga 
dans, tojest zihvalnoet su dali Bogu, da su 
francuze vun zbili.

—  papáit vu evétnfm boju. Kató ja 
panski ргоГевзог vu Londonu govora je dr- 
2al od toga, как se spouaSa Japan vu evét- 
nim boju. Povedal je, kad je'pohodi! fran-

cuzkoga fronta, vnogi su ga pitali, zakaj ne 
po9le Japan éete vu Europu na front. On 
je na to pitanje tak odgovoril, da Japan 
svrho toga néje poslal éete, jerbo je videti 
bilo, da to néje potrébno i videti je, da samo 
antant more boja zadobiti. Ako рак bi an
tant vu takvu silu döftél, da bi i Japan mo
ral svojim Seregom vu boj stupiti, onda ja
pánéi véé budu znali, kaj jim je du2nost. 
Do vezda vnogo su pomogli Rusiji, koja 
s korom svu municija od ojih ima, takodjer 
eve 2mehke Stuke japanci su poslali rusjm. 
Sve japanske fabrike rusorr. délaju munciju.

Engiezi su veruvali japanskomu profes 
sorú i né su isii gled, komu délaju i za 
koga délaju japanske fabrike municiju.

— Vetik* zima. Istioa ima magjarska
poslovica: pes ne poje zimu. Evő je zima 
na hrbto nam, ravno na preobrjeni Pavel 
jé dodla, kad bi véé iz zime vun morali it*.

NajjakSa zima vu Magjarskim ors;gu 
1830 ga leta bila. Pred Katalenjom je zopai 
snég, na Józsefovu pak su se joS veselo 
sanjkali. Zanemito je Io, da snég etoprarn 
april meseca se je reztalil, ali lakva let na 
je bila, kakve je predi niti pofiam joS nig- 
dar né bila. Na veliko zimu, plodna leb na 
je doSla, ktomu pak velika kolera. Seetslo 
jezer osobah je vumrlo ovo leto vu Magjar- 
skim orsagu, jedna sedmina célcga naroda. 
Néje imel Sto po2eii lépő silje, jerbo kosce 
po2e)a érna smrt

Strahovitna zima je bila 1849 ga И й, 
kad su Stuki pokali od zime. Onda smo né 
éutili zimu, svi smo vu ognju b li, da od 
dved slranih na naa juriSanoga neprijalelja 
vun zbijemo iz orsaga. ízbili sir.o ga Ta
kodjer niti vezda neéuttju naSi vitézi zimu, 
kad je vlahe treba .dobro napokat*. Denes 
ravno takov ogfmj gori vu svakim vitézo, 
koj domovinu brain.

Grozna zima je bila 1893 ga leta, ali 
как da bi leto bilo cigani su vuni pod Sá
tori etanuvali i samo kad je Stcri glavu vun 
porinui nad luknju je rekel: uhl как je 
zima —  vuni. 1709 ga leta lakva zima je 
bila, da i vu Talijanskim su vode s debe- 
lim ledom bile obleéene Ravno vu ovi grozni 
zimi XII. Károly Svédski kralj dvé jezero 
kilometrov dalko je lírai vu Sziberiju Véli- 
koga Petra ruskoga сага. Mi smo sad ravno 
na ovim putu.

— Bulgare! vdrlf eu vu Ruelju. Malo
glasov dobimo od Hindenburga, joS menje 
od Mackensen a, koj pri Szeret vodi ili pak 
véé prék öve vode tira pred sobom ruse. 
Takodjer neznamo, как se je  pripetilo, samo 
toliko znamo i moramo veruvati jerbo to 
je Ludendorff nemSki general javil, da bul- 
garci prék Dunaja su doSli tam gde se vu 
С т о  morje stéée i vdrli su vu Rusiju. Ru
sija tam ima najßneSe zemlje, najplodneSe 
mesto. Vnogo znamenuje to za nas vu ovim 
boju. Nezmerno zrnja se moéi odonud nad- 
jati, ako bulgarci i nadalje budu mogli nap- 
reduvati.

— Bitit* prt 0örzu. Na talijanskim 
frontu je véé dogo mir, smo patrole i Stuki 
se bijeju. Minuéu srédu javil je Höfer gene
ral, da naSi pred Görzom iznenada navalili 
su se na talijane pretirali su je  iz jarkov 
i öve jarke su zadr2ali. Vu ovi bitki polo- 
vili su trinajst ofíicirov i stotridestiéetiri pros- 
tiii vojnikov, takodjer prevzeli su tri madin- 
puSke.
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— Jtanéltf kánont vu (Vlldoavt. Zad 
nje bitke vu Romaniji jako va2ue su bile. 
Ruai vu velikim snegu jako Cvrsto navalu 
so poóeli, da nazat sadobiju s gublene po* 
zicije. Ali как su do nemdke linije doflli, 
takov ogenj su dobili iг bregov, da odmab 
su se rezbej2ali koji su 2ivi ostali. íz toga 
ее vidi, da nemei barem je jako zloCeslo 
vréme itak su moguCni bili svoje velike 
dtuke med brege spr&viti.

Neznamo oCivestno, neg samo mislimo, 
da nedbei takve nove elefctriCne maäine imaju 
skojemi jako lehko i na naj viäeäi brög 
lehko spraviju 2mehke dtuke.

— 8oldaiha uzbuna vu Ittarectlli. 
Glas je doöel, da vu Marseilli francuzkim 
morskim postajaliflöu velika soldaCka uzbuna 
je bila. Oni vojniki koje su vu Szaloniku 
Stell prevoziti su se sbunili i né su Stell 
zapoved posluhnuti. Izrekli su, da nejdeju 
na ladie, jerbo nikakvoga posla némaju na 
Baikanu i ravno nikakvo volu nermju za 
erbe harcuvati vu Maccdoniji, gde svaki dan 
na stotine ljudstva pogine vu tifusu Uzbu 
jene vojnike nazat su poslali na nemSki front

Gda te bu zgledala, hitro opita:
Reéi meni dragi, gde moj sin ostal?

Onda joj novinu straáno odkrij ti,
Da sem opal v ognju, v krvavoj bitki.

Da sem s tobum verno za dom vojnval, 
Kuglja me predrla, na zemljn opal.

Nigdar vu svoj dom se povrnul nebom, — 
Te si zavriskaj i pojdi к domu svom.

Cula tvoj vrisk bude susedova kéi,
Hitro dojde pred te suznimi oCi.

Povej joj, da v krilu érne zemlje spim, .
I pozdrav poSiljam njoj i takaj svim.

Zahman su joj bile prisege njéne.
Nigdar, nigdar nebu vidla veö mene.

Na rumunjskom bojnom polju.

K lobucsárics Ferencz  őrmester 
iz Királylaka.

HÁZ
pékműhely- és nagy kerttel

eladó.
Csáktornya, F estetics-u. 15. sz.

JEDAN BIK
14 meseci star za rasplod 
finoga fajta je na prodaju.

Poblize upitati se i pogledati 
u DRAŐKOVCU (LIGETVÁR) na

Izldses kiállitásD FI NOM L E V É L P A P Í R O K  dobozokban és
íz  rumunjskog bojnog polja.
V jutro se bude grom Stukov razlegel, 
Tam prek slraánih planin hudi boj poéel.

Morti takaj mene pobere viher ? —
Morti me ostavi 2ivog do veéer? —

Oh Bo2e! Ői zulra se to dogodi,
Da me v boj nőin polju kuglja pogodi '

Prijatelj moj dragi, koj bu5 kre mono, 
Vojuj i dalje. naj se plakat za me.

Naj ne teée suza z oőih pajdag moj,
Nego idi naprej za mili dóm sv o j!

Gda se vrneö dimo vu svoje selo,
V radosti oko ti naj bu plavalo.

Vu radosti 2aril se bu tvoj obraz,
Zmisli se iz mene, koj nam videl vas.

DeneSnjeg dneva se sporneni doma,
I к hi2i mi idi, zna§ gde je ona.

' Tam vu sénci lipe, slaroj, ko§natoj,
Pred na£oj hi2i£ki, malo ti postoj.

Na klupi bu draga mati sedela,
Ka bu tebe s tu2nim licem gledala.

Suznate óéi bude brisala,
Za menőm na izhod bude gledala.

mappákban (Envelopes) пару választikban kaphatúk

Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyv- és papirkereskndésáben
Csáktornyán.

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

Bővebb felvilágosítás laká
somon helyben.

özv. Tomka Györgyné.

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

Viáe pozvediti moői je  na 
mojim stanu u Csáktornya.

Dovica Tomka Gjure.
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na akolkah: dugi i mrflavi, aíedom bradomJ 
a na glavi guste i siede Vlaai. Ved dőlje od| 
petdeset godinah je Marton isgledal как pod- 
páni etarec, akoprem je prije petdeeet go- 
dinami bil tekar trideaet godinah star, а как 
je to dofllo, pripovieda ae u okolici Kisfala, 
gde je Marton bil a obée poinata oaobnoat.

Marton Gjura je bil как i otec ma, 
kovafi, i bad je bil к tomu apoaoban táj 
évrsto razvinjeni mladié. Kad je dodlo do 
aaaentiranja, aamo si je komiaaia poflmrka- 
vala jedan drugomn ík d  tim liepim i évre- 
tim deékom, a regimentaki lieénik je aamo 
ónak pro forma, lobot, vizitiral deéka, dók 
je iarekel avoj »tauglich.« Marton je bil kíné 
jednoga magiarakoga regimenta, a kojim je 
godine 1859 u Italiju izmardiral. Oode ae 
je hrabro i juoaéki borii, dók ga kod Ma- 
gente jedna kugla neobori. Kad je poelie 
nekoliko mieaecih izlieéen ostavil vojniékog 
dpitala, dobit je odmah i odpustnica iz sol- 
daéije, jer je poslie one teíke ozliede pos
tai nespoeoban za vojnu. Oo ae je povmul 
domov, gde je iza toga véé njegov atariji 
brat preuzel kovaénicu od otca, te je tu 
na9tavil svoju medtriju, ali nije idlo pravo, 
jer on je svojom boleetju izgabil onu ja- 
kost, koju ta medtrija zahtieva, a jer nje- 
govi i опак шэи imali nikaj zvidnjega, nije 
njim hotel na trh pásti, véé ai je iakal 
drugu nieku zasluflbu. I nadel ju je, i bad 
takovu, kakova je za takvoga na pol inva
lids bila najprikladnija: on je postal nadgle 
datelj 2eljezniéke pruge, ili как mi velimo 
»Bahowächter.« Kakti takov je dobil malu 
kuéicu, u kojoj je atanoval i pred njom 
vani atal, kad je vlak mimo juril. A u sta 
novita vriemena je imel med vrieme- 
nőm prugom prolaziti i íeljeznim kla- 
divom po traénicah klop&ti, za da se 
osviedoéi, da njihov spoj nije nigde po 
pastil. To je bil как za Martona stvoreni 
namiedtaj, pák jer nije imái te2ko dielo, to 
je na hitroma к sebi dodel tak, da je za 
kratko vrieme posve ozdravel, a od veselja 
nad tim je odluéil —  o2eniti ae. Gde ée si 
najti zaruénicu, za to mu ae nije bilo pót 
riebno akrbeti, jer prvo, Marton je bil liep 
coviek, a drugo, bil je dobra partija, jer 
kuéu je imái, —  da je ta kuéa bila vlaet- 
niétvo 2eljeznice, to nije nidt éinilo, —  a 
svaki miesec prvoga, bil mu je iz mimo ju- 
reéeg podtaujskog vlaka hiléeoi 2aklec, u 
kojem su эе nahadjali trideset forinli —  
posve do9ta za jedan zakonski par ljudih, 
и Kisfalu, gde je za skupifí vremen par pid- 
éanec trideset krajcara kodtal.

Po^to Marton nije bil pijanec, как mnogi 
od mlad h ljudih, to se je svaki otac za 
sreénoga dr2al, njemu svoju kéer povieriti, 
te nije dugó trpelo, da je Marton kakti za- 
ruénik liepe Lendva Roziké pred domaéim 
gospodinom plebanudem stal, pák je od toga 
vriemena dr2avne 2eljeznice dru2tvo imalo 
u 2eljezniCkoj stra2arnici br. 58. izvan 2el 
jezniékog sta2*ra jód i 2el|eznu atraflarku, 
koju su madinisti i kondukteuri mimo &tra- 
2aroice jureéih vlakov prijazno pozdravljali.

Marton; koj je do sad bil z»dovoljan, 
cutil se je od sad presretnim Pomoéju svoje 
mlade 2ene uredil si je okolo kué'ce mali 
vrtié za povrtelj, a po zidu kuCice se je 
bpinjala zeleua vinika, i tu su obodvoie 
sretnici eedeli u veéer kod veéerje, gledali 
su dole na 2eljezne traónice, a kad je vlnk 
sa zeienim evietlom od straga mim > proäel, 
kaj je znak, d i je za dauas posliednji, idlo 
se je spavat. O.tolo éetiri sata je Marton ili

opet van na prugu, jer u pet aatih je ftaflel 
brzovlak, a tu ae je prije dolazka morals 
pruga aa traénicami toéoo pregledati, sa da 
se nebi neareéa dogodila.

Nekoliko godinah je proftlo, Marton je 
bil otac dvijuh évratih deékov te je bil evő- 
jom sudbinom posve zadovoljan. U to je 
doflel glas о niekoj éeti razbojnikah, koji 
po okolici baraée. Nieki konjaki aluga iz 
nieke puste, Fehér Midka, bil je vodja te 
éete, koja ne aamo da bi robila, véé joj je 
i éovjeka ubiti bila aamo malenkost.

Jednog zimskog julra ae je Marton, 
kad je brzovlak odjuril, povrnul aa lámpá
som u svoju kuéicu, i bad kad je do vratah 
dodel, zaöuje kriku i viku iz sela. Culo se 
je pucanje pudakah a pai su lajali i tulili 
u2asno. Bez dvojbe je Fehér Midka Kisfalu 
pohodil. Marton odmah skine iz stiene padka 
te uzprkos prodnjah prestradene 2ene od- 
bie2i prama selu. Na pol puta au ga easta- 
jali mu2i pocrnjeni u obrazu. Marton je od
mah videl, da au to tö tolvaji, koji eu aelo 
napali, pák im se junaéki suprotstavi, a kad 
je jedan od njih svoju pidtolu u njega tía- 
peril, odmah ga je is evője pudke na mi- 
estu atrelil; oatali au se razbieflali, jer au 
véé i Kisfaludani za njimi idli aa avojimi 
psi. Nastreljenoga tolvaja su u aelo donesli 
i tu su u njem prepoznali, kad su ga op 
rali, da je to iz bti2njega sela deéko, ime
nőm Horvath Janku, a stim selom su Kis
faludani véé vide godinah zavadjeni bili radi 
oekakve medje. Teiko, na amrt ranjeni 
bude po lieéniku povezan, a onda na kolih 
pod 2andarskom stradom u varad odpeljan.

Zaalo pák se je iz pripoviedanja, da 
j e , razbojnik Fehér Midka vrlo osvietljiv, 
pák su ae avi bojalL jijegovoga ponovnog 
napadaja, pák zato au naredili aa 2andari 
zajedno poodtrenu noénu stradu, ali kad ae 
nakon dva tjedna о tolvajih nikaj nije éulo, 
prekinuli su tu 9trogu stradu. I Marton ae 
je prahom i olovom obskrbel, te od onda 
véé nije bez pudke nikada id l̂ prugu vizitirat.

Jedne tmiéne nőéi, poklamkam bi stra- 
dar prugu previzitiral, vratil se je svojemu 
donau. Na jedan krat je poéutil év re te tedke 
ruke, kője su ga iz nenada pograbile i prije 
nego se je mogel u obranu poetaviti, véé 
su ga na zemlju oborile. Napadnuti stradar 
je zakrié&l, ali vide kriéati nije bil moguéi, 
jer su mu usta odmah skupzmotanim canj 
kom zatrpana bila. Bez da je od napada- 
éah tko jednu rieé progovoril, svezali su 
lopovi —  bil je to najme Fehér sa svojemi 
pajdadi —  Martona u2etima ruke i noge 
mu tak, da se nije mogel genuti te su ga 
metnuli popreéki na deljezne traénice, po 
kojih je za kratko vrieme imái brzovlak 
dojuriti, a onda su lopovi otídli; jedan od 
njih je u odhodku nesretnomu Martonu do- 
viknul. To ti je osveta za Janku-sl«

Tu je sad Marton ledal, nemoguéi se 
gennti, eiegurnoj smrti izloden. Véé za pol 
ure ée brzovlak dojti, kotaéi madine i svih 
vagonov ée morati preko tiela neeretnika 
projti. Stradan strah popadne ga, le bi ho 
tel u pom é zvati, ali canjki zatrpana usta 
nedadu glas; on se je pokudal sa dinjah 
dole skolurati, ali nije idlo. Lopovi su ga 
od vrata do p°t t*ko sadnirali, da nije bilo 
mogiiée genuti se. Svaka pomcé bila je ne- 
moguéa, jer ovtida niie nitko hódit, kői bi 
ga mogel najti i iz tog stradnog poloínja 
osloboditi, a minute su samo lefele, iz túrna 
domaée cirkve pák su mu udnrci nre po 
zvonu na glas davali, kako dugó mu je jód

íz  tiveti. Zdvnjtjofli jé  Martai tú lakai i 
mialil na ivója öoma, na Rozika óvója pre- 
dobra flenieo, koja ée aaéa paatati vflovi- 
com, na svoju diecu, koji 6a aad potaN 
airotead. IM o  saéuja njegovo, bak na traft" 
nici IsM e  voho flam is dalaka dohaéMn- 
éegt vlaka i u latom hipn fuflkanja mait ne, 
kojim ja atraflara aval is ancica. Vas zdvo- 
jen obrne óéi na deano, odkuda vlak na 
savója dojti mora, i eto,— véé aa pokafln 
dva érlena véli ka oka na maftini. Smrt jo  
tuj I —  Marton u amrtnom atrahn saflmiri 
—  U to poéuti, как ga nekaj trgoa is traft- 
nicah dole i brzovlak pralati mimo niega 
kraj traénicah na zemlji lefleéega. Kad jo 
za tim óéi odprl, vidi polag sebe tanú n  
Roziku koja je odveznvala i rezala iz njega 
spone kojimi je bil evesan.

Nieki nutarnji nemhr ju je mnéil, kad 
joj se mu2 nije о  pravo vrieme domov po
vrnul, pák je neeraéu aluteéa idle na pruga 
iskat ga, i bad u sadoji éas ga ja naflla, 
komaj da ja imala jód vriemena sdvojnom 
jakoatju ga iz diujah dole potegnuti. Jód na- 
koliko sekundab . . . .  i bilo bi prekaano. 
Muéuim napiojanjem vlekla ja na pol omeg- 
leuoga muta u slraflarnicu te ga ja poapra- 
vila u postelj, gde je prividno u doboki aan 
opal . . . .

Kad je 2ena onda u jutro dodla к ma- 
2ovoj poslelji, videla je zaeupujena siedoga 
starca u postelji letati. Strab, kojega je pro- 
trpel posiedel je Martonove lsei, i takov ja 
ouda ostal eve do smrti, kad ja isbilja pót
tal starac, te su ga sahranili na grobljn, 
gde ga je véé nekoliko godinah njegova Ro
zika éekala.

Fehér Midku, vodju razbojnikah pako 
je dostigla sasluflena plaéa véé jednu go- 
dinu poelie tog zloéina, jód sa Martooovog 
tivota. Bil je u Ssegedinu sa svojimi dvemi 
pajdadi obieden, a oetali polovljeni is nje- 
gove bande dobili su, svaki po zaslugi, de- 
set, petnajst ili d vadeset godinab zaba ve u 
Mankácsu ili Temesváru ili gde drogde.

Em. Kollfty.

Kaj hoéeju neprijatelji?
Dugó smo éekali, doklam emo poive- 

dili, kaj hoéeju nádi neprijatelji vu íme mira. 
Nado ponudbu su odhitili i zrekli so, da 
znami nikakvo rezpravu od mira neéeju. 
Wilson, amerikanski predsednik popital ja 
ave vu boju stojeée dr2ave, da naj povöju 
vu íme kakvoga cilja tiraju dalje bója i 
kaj hoéeju postiéi atom neéimurnom krvo- 
loéjostom. Na ovo pltanje su véé obfliren 
odgovor dali.

Vu ovim odgovoru Eogleiija, Rusija, 
Francuzka i Talijanska izrekle su, da evője 
pravice aamo onda budu povedale, kad vura 
dojde za to. Zavezda samo toliko zahtévajn:

1. Belgiuma, Srbiu i Montenegro nasat 
dati i svega kvara platiti, kojega je boj sro- 
kuval.

2 Romaniu sprazniti i njoj svega kvarm
platiti.

8. Zavzeta mesta fraucazom i rusom 
nazat dati i njim céloga kvara platiti.

4 Ausztria MHgjareka prék mora dati 
ona mesta, koja su va suaedstvim Srbijom, 
Romanijom, Rusijom i Talijanskom.

5. Osloboditi talijane, slovéne, románé, 
éehe i tóté s pod magjarakog i nemdkoga 
jarma.

6. Svakojaékoga naroda oslobodtti apód
turakoga jarma. и
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7. Turtine is Europe pretirati.
8. Polska nasal epadne pod Rasija.
To sa one stvari, kője odnas sahtévaju

neprijatelji i koje postiti hoteju i s bog ко- 
Jih se dalje prelflva krv. Dakle nikaj drogo 
neteju, neg eve seti odnas, kaj smo do vezda 
sadobili s vun toga jofl i eve penese, koje 
bi montenegrovcom, arbom i rumnnjom mo
ral! dati.

Bes svakoga srama sahtévaju eve to 
odnas ravno vesda, kad na evakim froutu 
smo je preobladali, tetiri oreage vunifltili, 
polake oslobodili. Mi emo vet previdli, da 
nas nemoreju is svflta epraviti, previdli emo, 
da némaju vet nikakov cilj Jofl du2e svflta 
vn plamou driati, ravno avrbo toga smo 
jim ponndili mira.

Stem né eu sadovoljni, neg rezdeliti 
hoteju naflu monarhijo, flirom boteju rez- 
Irgati tak Aneztrio, как i Magjarako, da ei 
snaflim imanjom maetijn zube srbi, trno- 
gorei, rnmnnji i evi drugi neprijatelji. Na 
radefl pak nasat hotejn roai podjarmiti Pol 
sko semljn, koju emo mi e nafiom krvjom 
oslobodili od ruske nevole.

Как se vidi kaétigal je Bog nafle nép* 
rijateljé, sei jim je pogleda, da ravno vezda 
zabtévaju to od nas. Ne vidiju, da né au 
oni vu nádi zemlji, neg nádi vitézi njih pro- 
ganjaju po njihovi zemlji.

Ako pak eu né elépi i tistu vidiju ka* 
kov je denes poloSaj na bojnom polju, onda 
moraja znati, da néga takvoga magjara, 
nemca, bulgarca ili turtina na svéto, koj bi 
ovo bedtijalno zabtévanje preneeti mogel. 
Takvoga kipa su pokazali od sebe iz kojega 
se céli evét sméje, najmre pak Amerika i 
drugi neutralni oraagi, koji vidiju vu как* 
vim poloSajo je antant

Jofl ako bi mi sgubili bója, niti onda 
nebi dopustili, da nam reztrgajo orsaga i 
rezdeliju med svakojatkami krvoloki i iz- 
dajniki. Nedamo mi ovu zemlju nikomu, 
koju su nádi preddedi pred jezero létmi nam 
preskrbeli.

Vraía misei je to, sve zeti odonuga, 
koj je do vezda sve zadobil. Nekaj takvoga 
samo norci moréja zahtévati. Iz toga opet 
se samo to vidi, da oni su Stell bója, oni 
su ga zapoteli labors, mi se samo branimo 
proli zlotestim neprijateljom.

Mi smo svojega cilja postigli, jerbo mil 
né smo flteli niCje imanje, mi smo nade 
granice branili. Kad smo to postigli, ponu* 
dili smo jim mira. Ako na ovu podtenje 
neprijatelji takov odgovor su dali, da nam 
sve hoteju zeti, onda i mi samo jednoga 
odgovora imamo.

—  Hodite aim, pak nam zemite, ako 
morete! —  Jerbo to vet vidimo, da snjimi 
nikakvo pogodbu nemoremo imeti. Ako oni 
na svaki natin dalje hoteju tirati bo ja, onda 
i mi smo presiljeni du2e vojuvati. Ali i to 
jim damo naznanje, da ovoga dalje traju- 
tega i nanas presiljenoga boja jofl svekflim 
vitefltvom i jofl vekflom odudevnostjom bu 
demo tirali, как smo ga do vezda. htinu 
ima IV. Károly nafl kralj i Vilmos cesar, 
da neprijatelji ovoga cilja nigdar nebudu 
postigli. Svaki magjar, nemec, bulgarec i 
túréin jofl svekflim veseljom bude vojuval i 
takvo zadatu budu dali neprijateljom, da jim 
odide vola nafle oreage reztrgati i med krvo
loki resdeliti. Takve dobitke budemo jofl 
imeli, da presiljeni budu za mir prositi, samo 
onda i ml vifle budemo cenili, как smo vezda.

Vu ovim boju snami budu derflali ne
utralni orsagi, jerbo svi vidiju, da antant

Ihotonce sili se dalje в bojom i poleg njega 
Inemore mir biti vu Europi.

Neprijateljski kormani minuti tijeden 
opet su veliko rezpravo imeli vu Rimu, na 
kojoj su odlutili, da na avakim trontu snaj- 
vekflom motjom budo poCeli vu jednim vre- 
menu vdirati na nafle i savezne Serege. Dok* 
lam su rezpravu imeli, ov tas, tojest ovu 
vréme su nafli, nemflki, bulgarski i turflki 
Seregi potistili Olah orsaga i pretirali su tak 
rumunje, как i ruse prék Dunaja, koji su 
jofl jedenput postali pri Szeretb vodi, ^a jofl 
jedno veliko bitku sgubiju. Sad bejtiju do 
Búg vode, da se tam vu nove pozicije nas- 
taviju.

Gde je onda antant jofl od toga, da nafle 
oreage rezdeli medsoboml

SVAKOJAÖKE NOVOSTI.
Kralj na tirolskim frontu. Károly kralj, 

kakti vladar sad je pohodil onoga tirolskoga 
vojnoga sbora, skojim je kakti kraljit tuliko 
slavnih bitkah zadobil. Vu Tirolu vet vifle 
tijednov sve je pod snegom i vu ovim sné2- 
natim svéto lépő je bilo gledati kre pulov 
nastavlene zastave, svakojaéko cvétje i tirol- 
tane vu svoji sveteflni opravi. Oduflevno ve 
selje je sprevajalo kralja i on veeelo obho- 
dil sva ona mesta, po kojih je kakti vojnik 
i vodja hodil. Sveseljom se je spominal s 
onami glasovitnami vojniki s kojemi je skup 
vide mesecov vojuval vu kervavih bitkah

Kralj je ovoga meseca tetirinajstoga od- 
putoval iz Beta i drugi dan vjutro je doflel 
na soldatko zapovednittvo, gde ga je Jenő 
nadherceg general i zapovednik tekal, ko* 
jemo je za nagradu Maria— Terezia reda 
velikoga к rite ca dal.

Popoldan kralj i Jenő nadherceg vu 
Trieszt su odiflli, gde je Rahr general s offi 
ciri i civilekom gospodom tekal visoke goste. 
Dva metrov visokami stéöami iz snega idei 
je kralj na Piarra d Armi brég gde jeden 
vadaski regiment Ie2i.

Odovud po bregah i tuneli na sanah 
napravil je put kralj vu Folgariu, zatem 
pak na Teragnola okolicu. Sveposud sveli- 
kim veseljom su pozdravlali kralja tiroltani 
i tirolski vadasi.

Sedemnajsloga po Sibezano petinah vu 
Val Sugano je odiflel. (hemnajstoga Fleims 
dolinu je pogledal. Na putu sprevajali su 
kralja Jenő nadherceg, Roth general i Goi- 
ginger general.

Kad je na ovim frontu sve pogledal, 
odidel je vu Insbruck gde se je Zita kralji 
com ziflel. Popoldan pak je skraljicom skup 
nazat se odpelal vu Bet.

Rumunjski kormán vu Ruskim. 
Civilski stanovniki, soldatija i kormán silno 
se 2uriju sprazniti Jasi rumunjski varad, koj 
je od potlam как je Bukareflt propal, gl«vni 
varad bil. Rumunjski kormán vu Ju2no Ru 
siju tinovnike je poslal, naj idteju priliten 
stan za céli kormán. Brestas ali vu Kide- 
nev ili pak vu Odesau se budu preselili

Take Joneecu i vide ablegatov vet su 
vu Odessi. Так veliju, da februara meseca 
budu se rumuniski ablegati skup ziflli.

—  Ferdinand kralj i kormán —  véli 
Take Jonescu —  jofl né su sdvojili, jerbo 
tak mieliju, da rusi sve budo popravili. Ruski 
Sereg sgubitka namestil búdé i naprotuletje 
na célim frontu vu off'nzivu bude stupil

Poleg retirérnnja cél» Moldova i Ju2na 
Rusija napujenn jesbegunc». Rumunjski kor 
man prosit je ruskoga kormana, da sve one

rumunje, koji né su mobiliaérani, naj je vu 
Rusiji na stani. Ruski kormán svekflinoma 
rumunjske begunce vu Siberia poflila.

Iz Galaca od flestnajst lét starefle eve 
su pretirali, da mesto napraviju za francuzke, 
englezke, ruske i srbske tete. Zeppelini gus- 
tiput hiteju bombe na varad. Na Szeretb 
liniji 2urno délaju dance.

Lehko se pripeti, da Galac propadne 
doklam öve novine izlaziju. Rusi su vet 
pripravni na to.

Nove bitke na macedonsklm fron
tu. Na Szeret liniji podjednom traja stra- 
hovitna bitka i samo na bulgarskim frontu 
je mir. Mesto toga na macedonskim frontu 
su se nove bitke zapotele. Na célim frontu 
ruéiju fltuki i po vremenu menjfle flturme 
su pri Monasztiru, Cserna lakta, Mogleaa 
okolici, Vardar dolini i Strumi bile. Jedna 
nemdka patrola iznenada vu jeden talijan- 
ski jarek je vdrla i tam veliki kvar napra- 
vila. Od Csernavode na izhod na Moglenica 
okolici kanonereke i peditke bitke su bile.

Neprijatelji stém samo probaju gde je 
flteri slabefli, da bi mu tam fronta predrl.

Veliko eksplodiranje vu Londonu.
Vu jednoj fabriki londonskoj vu kojoj mu- 
niciju délaju strahovitno eksplodéranje se 
pripetilo. Na okolici svi varafli i sela tak 
su se stepla, как da je potres i vu zraku 
jód i drugi dan veliki érni obiak je stal. 
Eksplodacija na veliku daletinu je bitila 
gorete stvari i vnogo hi2 je poleg toga zgo- 
relo. Vnogo fabrikah takodjer je plamnolu. 
Toliko plezéranih je bilo, da su se né mogli 
hitro vu flpitale spraviti. Takodjer né su 
imali dosta doktorov, koji bi povezali bili 
plezérce. Eksplodacija vu jednoj minuti je 
vunidtila veliku fabriku. Do vezda Sestdeset 
mrtvih i blizu éetiri sto plezéranih su vun 
potegli iz rudevine.

Na okolici fabrike vifle hi2 su morali 
spodrti, da stém potifliju ognja. Ponoti na 
ladjah su odvozili plezérce. Fabrika i oko- 
lica jofl na fleet stranih gori. Eksplodacija 
jednoga deset metercentov 2mehkoga kotla 
pol kilometra dalko je hilila. Zemlja se je 
tak stepla, da vnogo hi2 je tak spokanih, 
da nje podreti moraju. Jód néje znati, как 
se je eksplodacija pripetila. Kvar je vu mu- 
niciji i vu drugim blagu neizmerno veliki.

Limonia i mir. Jeden oíficir je pisai 
iz talijanskoga fronta:

—  Vu jednim mestu, gde su nádi jarki 
samo na trideset metrov dalko od talijans- 
kih poteli su limonije hitati prék talijani. 
Nabrali smo nekoji tucet. Na jednoj limo- 
niji nadli smo jednu cedulo prevezano. Na 
ceduli je siedete stalo:

»Draga brata ! Zakriknite svi skup: Naj- 
bude jedenput konec boju. То i nam bude 
znamenje Как to napravite, mi odmah svi 
skupa vun peskatemo iz jarkov, vi takod
jer tak napravite, zatem se pred drotnatim 
plotu zrokujemo 1 mi dobra brata nastanemo 
opet, как smo i predi bili. Diplomatufli samo 
naj lajaju dale, как stekli psi, mi pak se 
ovdi na bojním polju pomirimo «

Как vidimo iz ovoga maloga lista, ta- 
lijanrm je ravno dosta bilo do vezda od 
bója. N-rod je vet vpeflal, neműre straho- 
vitne terhe prenaflati i rád bi se pomiril, 
samo nekoji ministri tiraju jofl siromaflkoga 
naroda na mesaru.

Néje dalko vréme, da talijanski narod
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VAGYON. M É R L E G - S Z Á M L A .  te h e r .

К f К f

P én ztá r ......................................  29977 75 Részvénytőke . . . .  120000 —
Giró számla az О. M. B.-nál 500 —  Tartalékalap . . . . . .  36500 —
Postatakarékpénztár. . . .  3329 54 Betét és heti betét . . 602821 62
Szabadszámlán bankoknál 1081 97 Helibetét kamattartalék 46 19
Folyószámla . . . .  1523 31 Fel nem vett osztalék . . . 470 —
Váltó . . . . .  620201 71 Visszleszámitolás. . 116769 —
Adóslevél 148482 92 Lombard kölcsön 42412 —
Heti bet. adóslevél 3061 — Adomány . . . .  32 —
Értékpapír . . . .  112372 —  Átmeneti kamatok . . 10217 93
Áru ü z l e t ...........................  461 88 Nyeremény . . .  21251 40
Előleg értékpapír mellett . 12905 38
Felszerelés . . .  2137 54
Óvás . . . .  307 44
Telefon letét . . .  . 5 0  —
Különféle követelések 2186 27
Hátralékos kamatok 10872 60
Értékpapír függő kamat .__ .______ 568 | 73 __________ ___________________

950020 04 ' 950020 04
I

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 e r e m é n y .

К f К f

Betét k a m a t ...................... 24086 40 Kamatok és dijak . . .  63303 01
10 % ’ os betét kamat adó 2408 64 Áthozat 1915- évről . . . .  4623 22
Visszleszámitolási kamat . 4518 05 Részvényátirás . . . .  23 20
Adók és i l l e t é k e k ................................................  2787 37
Tiszti fizetések, drágasági pótlék, tiszti lakbér 5913 | —
Költség, irodabér 3902 82 j
Tiszteletdijak........................... 2841 — j
Biztosítás betörés lopás ellen . 140 75 |
Nyeremény 21251 40 j

67849 43 67849 j 43

Stridóvár 1916. december 31.

KelUgyelő-bizotUág .
Danitz Sándor s. k. Stern Miksa s. k. Zoclmolstor Viktor s. k. pít t| | (  k U f M d  Lászlé t k.

elnök. igazgató ig- Qf y|,|, y|||M | Иквпут»16.
KrwMtlci J iz s t f  s. k.

Csáktornya, 1917. január 28 _____________________.MURAKÖZ«__________  ,  4  « im
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MEGHÍVÓ.
A Csáktornyái Gázmalom és Villamtelep Részvénytársaság

1917. f e b r u á r  2 5 -d n  d é lu t á n  2  ó r a k o r  t a r t ja  m e g  s a já t  h e l y i s é g é b e n

IX« évi rendes közgyűlését
m e l y r e  a  t . r é s z v é n y e s e k  e z e n n e l  m e g h i v a t n a k ._ Gél

Tárgysorozat:
1. A közgyűlési jegyzőkönyvvezető é9 2 részvényes kijelölése a jegyzőkönyv hitelesítésére.
2. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentésének felolvasása, a zárszámadások előterjesztése és határozathozatal a 

nyereség hovalordítása iránt.
3. Az igazgatóság és felügyelőbizottság részére a felmentvény megadása.
4. Határozathozatal az alaptőkének 300000 koronáról 460000 koronára leendő felemelése tárgyában.
6. Igazgatósági indítvány az alapszabályok 5. §-nak módosítása tárgyában.
6. Hat igazgatósági é9 4 felügyelőbizottsági tag megválasztása.
7. Esetleges indítványok tárgyalása. A z  i g a z g a t ó s á g .

20. §. Minden részvény egy szavazatra jogosít, de saját részvényei után és megbízás alapján is egy részvényes összesen csak 20 szavazatot gyakorolhat. Személyispu 
meg nem jelent részvényes valamely irásbelileg meghatalmazott részvényes által képviseltetheti magát. Kiskorúak vagy gondnokság alatt állók törvényes képviselői azonban anélkül 
is lehetnek meghatalmazottak, ha nem részvénybirtokosok is.

21. §. Szavazati joggal a közgyűlésen csak azon részvényes bir, kinek részvénye a közgyűlés előtt legaláb 30 nappal íratott át nevére a társasági részvénykönyvben 
28. §. Csak olyan indítvány tárgyalbató a rendes közgyűlésen, mely legkésőbb 14 nappal a közgyűlés határideje előtt Írásban jelentetett be az igazgatósághoz.
89. §. A felülvizsgált számadások a'közgyűlést megelőzőleg 8 nappal a részvényesek által a vállalati irodában betekinthetek.

A Csáktornyái Gőzmalom és Villamtelep Részvénytársaság, Csáktornya zárszámadása az 1916. üzletéiről. 

vagyon. Mérleg-számla. teher
. К j f К ....  I f '

I --------------- -------
Készpénz állomány . 4712 j 21 Részvénytőke . . . .  300000 —
Gyártelep: Értékcsökkenési tartalék . 26000 —

múlt évi mérlegérték . 116000 — I ez évi dotáció . . . 26000 —  50000 —
ez évi uj építkezés 13500— 128600 —  H i t e le z ő k ......................  . 371010 80

Vezetékbáló 114789 33 Fel nem veit osztalék . 570 —
Áramszámlálók . . . .  7000 —  Nyereség:
Gabona és őrleménykészlet 292090 62 múlt évi áthozat 3032 82
Villanyszerelési anyagkészlet . . 9130 61 ez évi tiszta haszon . 59898 28 62931 10
Zsákkészlet........................................... 52890 13 -------------------
Adósok (Haditermény, bankbetét stb) 118529 —
Hadikölcsön . . .  56870 ! —

I
_ _ _ _ _  ____ I __________
1_ 784511 j 90 784511 9(Г

I i -------------------------------

kiadás. Eredmény-számla. bevétel.
-ÜL— " к f B

A d ó ......................................  9364 26 Múlt évi nyereségáthozat . . . .  3032 82
B iz t o s í t á s ...........................  8123 12 Összjövedelem az összes üzemi költ-
Behajthatlan követelések 1246 08 ségek levonása után . . 103641 74
Értékcsökkenési tartalékra 25000 ! —
Nyereség:

múlt évi áthozat . . .  3032 82 I
ez idei tiszta haszon . . . 59898 28 62931 j 10

__________  106664 56 _________  106664 б Г

At igMff«tó«4g réeaérffl:

P á t k a i  J a k a b  Csáktornya, 1916. december 31-én. S z e r b T i e n r i k
tigyvazate igacfaM.

Megvizsgáltuk és rendben találtuk.

A felttgyaie-bisottaág aavAbaa:

P á l y a  M ih á ly
— - ______________ ______________________ ________  fb, eladk.

Nyomatott Fiachel Fülöp (Strausa Sándor) könyvnyomdájában^CsáktornTáa
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