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A z  OrOSZ fo r ra r la ln m  Violád., 0r0áZ forradalom hatásáról a há-j
A Z  o r o s z  i o n  a d a to m  h atá sa , .borúra m» még ennél kimerítőbben nem' U j m i l l io m o s o k .

Világfordulatot jelentő eseményeket lö -!toe,alkozhatunfr? c«ak kívánhatjuk, hogy az; 
megesen produkált a közel három év óla 1mie,öbb mutatkozzék. Ellenben érdekes O-í Az általános vagyoncsökkenés idejében 
tartó háború. Eseményeket, amelyeknek szén-|rOSZOrí<zág 031,10 Ü8Yeit közelebbről szem-jegyes, nem is annyira élelmes, mint inkább 
rációja hónapokra, évekre, sőt évszázadokra r 8yre veimi- lelkiismeretlen emberek nagy vagyonhoz ju-
is anyagot szolgáltat az érdeklődésre, okai-! Százhetv.-u millió muszka közül csak loüak'
nak kutatására és lefolyásuk felderítésére. je V̂ ön л világra, aki születésénél fogva a Béke idején is sporadikusan előfordult, 

Oroszországban dühöng a forr idMom! kosabb és a legderekabb közöltük. Ha hogy egyesek hirtelen meggazdagodtak. Gaz- 
és az elleuforradaiom. Anglia ftíllázítolln ъг j egylágyiFásbar», ha c^ndea butaságban szén- dasági tekintetben ez a köz kárára nem 
orosz elégedetleneket, felhasználta céljaira! value I», ő a legokosabb Ha masnik kel- vált, mert sz igy egyesek kezébe kertül 
az éhező és békére áhítozó néptömegeket. i íer.e is bén.;-, tagjait hordozni, akkor is ö a nagy vagyon, úgy mint általában a nagy- 
hogy hű szövetségesét, Miklós cárt, kit har-! legderebbb tábornok és mint legzseniáli *öke, szokott körforgásba került és szolgá- 
madfél év előtt Európa iángbaboritására j sabb hadvezér a hadsereg legfőbb ura. Wird laíába állott az iparnak és kereskedelemnek, 
bujtató;t f:i, most, mikor céléit nélküle ía legmagasabb papi méiló'ág viselője Isten »melyekből nagyrészt eredetét is vette. A 
jobban elérhetni véli, eltávolilsa utjából. D e'fö di helytartója az óhílü orosz katolikusok- háborús viszonyok kihasználásából keletke- 
vájjon el fogja-e érni céljait? inak. De 0 a legnagyobb államíérfiu is, ki- zett uj milliomosoktól ellenben a töke támo-

Minket természetesen az érdekel légin- nek kisujjában is több a kormányzói tehet- gatására most inkább, mint valaha rásso- 
kább, hogy az orosz forradalomnak mi l e s z í v  m'4t akármelyik minisztere koponyájá- rult ipar és kereskedelem e2t kevésbé vár- 
a hatása a háború folytatására és vájjon !ban- Ha nem *RY volna, lehetségese, hogy halja, mert ez aranycsinálók uj szektája, 
közelebb vezet c bennünket a békéhez? Százhetven millió ember során életre halálra mely a szélhámosság hágcsóin tolakodott 

Erre a kérdésre megfelelhetünk 0 ^ z - i reó legyen bizva? fel a pénzhegyek csúcsaira, a becsületes
ország belső zavarai erejét nem fokozhatják í . . , x M . If . . . munkától irtózik és mások szenvedései árán
ellenkezőleg —  bizonyos, hogy meghaaon-L Lehetséges! Megn^talla a cárizrous sok szerzet! vagyonát élvezni, de tovább gyű
l t e  pártokra--siSSSMSi csak e v e V ffC | iévs2Ü7‘ "doss a cá* «к* . ,ш01спМ М * t iM i . .»
hatalmát Bárrrr d x s h in n u s z o k a tT z e ^ r n ' Г8,Я ? 0nkén*es' c V88* P-Hanatnyi (szeszély mezőgazdaság l i fh a l ja t t i j í  1Л«!Жс fcrf*- 
az antánlsaitó az o r n « ? fn?™da о Г Д ? 1 "  !S!!ÍileménTc? Ezzel a kérdéssel eddig a százasának némi hasznát, de ezen ie kevés lesz 
»ín . . .  к ,W l  . . forradalomról, _ajhelven mi,|ió orosz kölü| egymk м т  Т0и !яа á|dág

? °8? a katonailag legerősebb S2t>*, ^zabpd foglalkoznia. Aki erre vetemedni т е - 1
vetséges ónonmagával küzdve a külvllen- rég2f;„  anr,pk a bakő ad(a m a v4lauf A tőkének nem lehet reodeltetéae az
ség ellen nem folytathatja csorbítatlan erő | Szjbéria ólombáDyaiban töprenghetett ^^rkózotUág. Hivatása az általános Jóllét 
vel a harcot. Meddig győzi még erővel, m i-ja cárj akarat mindenhatóságáról. előmozdítása munkaalkalom nyújtása által,
kor fog ellankadni, azt ma még nem tud-! A tőke gyűjtött é9 félretett munka. Igen el
haljuk; de hogy belé lelket önteni sem zz\ A forradalomnak két irányban lehet més értelmezése a tőkének. Dicséretére vá- 
inlnkus angolok, sem a maguk is elgyen- j üdvös a hálása. Megrövidítheti a háborút és lik a szellemes nemzetgazdáknak. Ebben a 
gült franciák nem lesznek képesek, az elő jelfúlhatja nz Európa civilizációjának annyira definícióban csak egyet felejtettek el meg- 
relálható. S mi lesz az antantból Oroszcr- j ártalmas cárizmust. mondani, hogy kinek a munkája az; kinek
szág nélkül? Erre még a leglármásabb há-j _ , . . .  .... ... . a munkája van ott az uzsorások, az uj mi l-
borurendezők is csak hátborzongatva gon- ■ Mmdaketlőnek csak örülhetünk. Hornosok, vasszekrényeiben összegyűjtve és
dolhatnak. | --------------  félretéve? Vájjon azok keresték e azt meg

. , 1 . . Megszakítás nélkül csörögtek a borral télt csak egy pár >reggelig kitartó* cimbora vitatko-
9 A Z  611 K i r á l y o m : Г  в  t a r  k r a l .] .  ! poharak; füstöltek a finom, illatos szivarok. A zott az átáztatott hosszú asztal mellett Háború- 

Irta: K elem en  F eren c. nagy szoba csuk úgy visszhangzott jókedvű tisz- ról, politikáról vitatkoztak. Egy ilyen harcias
A falú legszebb házát, egy hosszúkás, zöldre lek knrjanlásailól, majdI mrg kedves, víg dal. klól, .m uri. után nem is beszélhettek volna másról, 

festett kőépületet, mely gőgösen terpeszkedett a táncolók sarkanlyupengéaélől. Az arcokra kiölt az Véletlenöl szóbakerOltn gazda is. Többen az 4 -  
hegyestornvú teiuDlom közelében —  a (ürírek alkohol jótékony pírja, a szemekben pedig pokoli mos tisziek közöl a kémkedés gyantával vádul-
foglalták le mag'nknok! A .S ch w er.. tisz^ M tt fény ragyogott, tjébekorb. fslM hangzott e*,-egy ták ■, mindig hal.gatag gazdát Májok v is z o u t .«
egykettőre fényes tiszti menázst rendeztek be s 'oaszt, melyet hatalmas . i i r io .  k követtek. A állfto ták róla, hogy Pelar királynak személyül jó  
esténként dúsan terített asztalok mellett, víg ének «вгв, nehéz füst már egészen . . .  •
és zeneszóval pihenték ki a szerbiai visszavonulás Az asztal fölött lógó lámpa már nem bírta szász- >Na már erre magam is kiváncsi vagyok,
rettenetes fáradalmait. A zöldház gazdája, egy jó - ezal в kétségbeesve sóhajtott egy kis tiszta levegő szólt egy snajdig hadnagy a gyors elhatárolással
módú »srem ac в egész nagyszámú famíliája egy A nagy füsttengerben már csak е' т о»<Мо‘ 1 az egész társasága a vén azerbián kis azobéja
sötét lynkba menekültek a kissé tolakodó tüzérek körvonalai látszottak a mnlató '^ 'ek n ek , kik elé vezette.
elöl s itt gyanús sugdosáseal töltették napjaikat. egyetlen esléb«_ akarták belefojtani lel- Hatalmas dörömbölésre csakhamar kinyílt az
A tekintélyes szerémségi falú, melyben az örökké kök mindemn bánaté*• W aát a P'“ kos к|® ^ иД ^ .п ajtó a az egész mámoros társaság belódúltagyé- 
felejthetetlen retabliroaáa kellemes perceit átéltük, pedig csendesen a uj t  a azoro3 n ö3, „ préeell ^  kie ,lnkba
közel feküdt a Szávához a igy a különben is szerb szerb család. Vagy talán nem te atuutaz t Nehéz faágyon feküdt az öaz gazda a kérdő,
nyelvet beszóló lakosság erősen a szAvántúli »test- Ki tadja ? nyugtalan tekintettel mérte végig a szokatlan ven-
vérek« befolyása alatt állott. Az ellenséges hun- fa lán ép arról beszéígettek, hogy mennyivel dégeket.
gulatot a hadi szerencse hirtelen váltosása csak volna a gyűlölt »svába« helyett, igazi szerb —  Állj fel öreg szólt a hadnagy,
megerősítette s igy érthető óvatossággal s körül- mulatságát tűrni. _  Mit akarss aram ? kérdé nyugodtan a
h Ä 1 érinlke.elönk a maidnem teIJesen meg‘  Éjfélntán lehetett, a mindig éber kakasok gazda.

hatatlan néppel. ццг.пЛ« ióhan- nagyot kukorékoltak a hideg éjbe, amikor a fárad- —  Ki a le királyod?!
? gT1Ld®ce.mber’ ^ ‘  ködöe «» ‘ ekUlCnösJóh«"- he« ltn4| faj jrtked,ö  (isitek, hetaBae dalra _  Tudod le aat arem l

j í s  :  ä ä ä  i .  « « j a  e r  í i + f t - ' , "  “ 1  -  в л а г а й  ж « . ,
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testi és ssellemi munkájukkal, kiknél össse- 
halmosv* fekssik, vagy tapad-e mások ve
rejtéke, mások vére is rajta?

Ha valamely kiváló egyén kiválóságai 
bármelyikének segítségével vagyont szerei 
s snnak egy részét, ahelyett, hogy elhará- 
csolja, félrerakja, hogy agg korában gondta
lanül élhessen, gyermekeit nevelhesse és 
örökségül hagyhassa: ezt joggal nevezhetjük 
gyűjtött munkának, mert tényleg munka — 
takarékosságnak, vállalkozási szellemnek az 
eredménye. Ez a becsületes töke.

De a háborúban szerzett nagytőkének 
nagyobbrésze nem ilyen utón jött létre. A 
törvények megkerülésével végrehajtott szé
delgések, az állam és az egyrdek kérlelhe
tetlen kiaknázása, uzsoráskodás és más ga- 
ládságok által óriási vagyon gyűlt össze 
egyesek közeiben. Ezekért tog szántani-vetni 
a zamatokat fizető földbirtokos, izzasztani 
munkásait az iparos Ezekért keresik majd 
a tenger mélyéből az osztrigát, érik majd 
a tokaji hegyen az arany nektár. Ezekért 
fog elmerülni a tenger hullámai alá a 
gyöngykereeö; fogja kockáztatni nyakát a 
kuli, hogy az ehető fecskeféezket a meredek I 
szikla faláról letörhesse. Ezekért fogja fonni 
selyemszálait a selymér. Ezekért fog fázni 
Kanada őserdeiben a vadász, hogy bundá
jukra a cobolyt ölje. Pénzpocsékolásuknak 
pedig még a fillérjeit is alig fogja látni a 
hasai ipar, melynek megerősítésén dolgozni 
azoknak a jóravaló hazafiaknak lesz a fe
ladata, akik a közjót szívükön viselik.

Sajnos, nincs elegendő eszközünk ah
hoz, hogy az ebül szerzett vagyonokat mind 
elkobozhatnánk. Igyekeznünk kell tehát le 
galább, hogy a pénzharácsolás lelketlen mód
ját ne engedjük tovább folytatni és tűzzel- 
vassal kiirtsuk a milliókra mohó uzsora- 
fajzatot.

Абакояяяяк яя elesett bősök бя- 
wegjei éa árvái Javára t

Hadaegéljemő Hivatal йбрётя- 
tára» Képviseiőkáa.

K Ü L Ö N F É L É K .
H om véd-robam -nóta. *

Fel, fél, honvéd! Viadalra!
Döntő, dicső diadalrя ! .  . .

—  A »Te« királyod I. Ferenc József.
Szikrázó szemekkel, ökölbe szorított kezekkel

rival! most rá a hadnagy:
—  Az én királyom____
—  A *te« királyod___
Az öreg megőezQlt »sremac«-ot laseankint 

Igő pir borította el. Fáradt, görnyedt teste re
megni kezdett, mélyen beesett élénk szemeiben 
pedig pokoli fény kezdett ragyogni. Hozzátartozói 
tővé dermedve bámultak a magából kikelt tisztre, 
imint ez njból ráförmedt a konok szerbre:

—  Mondd, vagy agyonlólek: »Az én kirá
lyom . . .«

Még be sem fejezte mondatát, mikor a hir
telen kiegyenesedő aggastyán, az izgalomtól fátyo
los, de azért határozott erős hangon felkiáltott:

—  Az én királyom: Petar kralj! s aztán 
tehetetlenül lerogyott az ágyra. Megtévesztett, fél
revezetett életének utolsó fellobbanása volt ez a 
vallomás.

Huszonnégy óra múlva már a bitóiéról hord
ta szét a zúgó téli szellő a fanatikus szerbién utolsó 
izavait:

—  Az én királyom: Petar kralj.
1916. dec. 31.

F I  királyéit! Föl hsáéért l 
Föl véreink Igssáéri / . .  .
Qolyé sissen  . . .  arénát robhsa . .
Cseng s  fülünk . . .  ssivOak döbben . .  . 
Segíts is te n ! . .  . Ossk előre! . . .  
Gondofjnsk s  esőbb Jövőre / . . .
Soram kM »  airask szánna.
Ágyéban is rétnJálss! . . .
Cask előre, mint s s  orkán!
S  hs s  m sg ysr  honvéd torkán 
Kiasslád s  rémes „R ejts !° —
Fut s  gyá vs oláh-fájta . . ,
Előre!

A  honvédnek nincsen párja :
Világ első katonája ! . . .
Galamb-aaelid: nyugalmában;
Tigris-dühödt: haragjában! . . .
Nincs, ki véle asembeasálljon,
Rohamának ellenálljon! . . .
Kicsinyeitek, nem ismertek:
Belénk kötni asért mertek!
De ismernek már asóta,
Ha felsúg a magyar nóta,
Ha félsúg a honvéd „Rajta !“ —
Fut a gyáva oláh-fajta . . .
S  ha nem csípnék nyakon hátúi:
K i is futna a világból! . . .
Előréi

Ha felrúg a honvéd „Rajta* —
Fut a gyáva oláh-fajta ! .  . .
S aki áll, hogy védekezzen:
Annak Isten kegyelm essen !
Annak, —  ahány átok érte, —
Megfizet a magyar érte !
Gálád vére hűli a rögre;
Ráemlékasik a s  ördögre t 
Ssás élete, hogyha volna:
Száa élete mind kifolyna!
Száz halállal úgy lakolna:
Lelke se ’ ju t  a pokolba !
Pusztuljon az oláh-fájta !
Rajta, magyar honvéd ! Rajta . . .
Rajta I . . .

Ferke Ágost.

* Egy halálosan megsebesült poéta honrédtisit hattyú- 
dala. A költő szerint »olajafogyott mécses, mely fel-felloboc, 
mielőtt kialszik örökre !<

—  Wolf dr. szabadságon. Wolf Béla dr. 
körorvos, egészségi okokból, négy heti sza
badságidőt kapott. Wolf dr. a múlt héten 
kezdte meg szabadságát.

—  A tavasz kozdoto. Már rég megszűnt 
minden rendszer a földtekén. A világháború 
felfordítotl mindent fenekestül. Életünk módja 
átgyuródott, megváltozott a természet rendje, 
megváltozott az évszak rendje is. Nincs nyár, 
nincs rendes tél. S ha kitör, tombol mértéken 
fölül 8 tart határon túl. A tavasz is március 
2 l én köszöntött volna be a kalendárium 
szerint. A tavaszi éjnapegyent megelőzőleg 
egy-két napig tényleg ragyogó tavaszi idő
járást kedveskedett. De maga a tavaszi nap 
ragyogó napsugarak helyett bokáig érő hó 
val mutatkozott be. A márciusi hó eltűnt 
ugyan még az nap, de azóta állandóan esik 
s közben változatosság kedvéért havazik is. 
A földes gazda pedig, a barátságtalan idő 
fizikai kellemetlenségeitől eltekintve aggoda
lommal latolgatja ezalatt a szomorú időjárás 
esetleges súlyos következményeit, mert a 
tavaszi munka késik s ennek kapcsán nö
vekednek goüdjaink s aggodalmaink a ta
vaszi termés honmentő kilátásai iránt.

—  Adomány. Mesterich Aladár uradal
mi tiszttartó ismételten 20 К t volt szíves 
a Vörös Kereszt Csáktornyái fiókegyletének 
adományozni, amiért ez utón is hálás kö
szönetét nyilvánítja az elnökség.

—  Adifelszilam lé bizottságok. A f. hó
'13*án megtartott rendkívüli vármegyei köz

gyűlésen a jövedelmi és vagyonadó, vala 
mint a nyereségadó megállapítására híva 
tolt adói elszól a mláei bizottságokat alakitól 
Iák meg. E célból a vármegye területén j 
f. évtől kezdődőleg öt bizottság fog működő 
és pedig Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Csák 
tornyán, Tapolcán és Keszthelyen. A közgyű 
lés mindegyik bizottságba három rendes éi 
három póttagot választott; a bizottságoké 
elnököt, valamint 3 rendes és 3 póttagot i 
zalaegerszegi pénzügy igazgató előterjesztő 
sére a pénzügyminiszter nevez ki. A köz 
gyűlés Csáktornyára Mesterich Aladárt, Pol 
Iák Józsefet és Szabó Eleket választotta meg 
A Csáktornyái bizottság a Csáktornyái, per 
laki és alsólendvai járás ügyeit intézi el.

—  Aliapánválasztás. Az alispánválaszK 
közgyűlést a vármegye törv. hatósági bízott* 
eága május 11 én fogja tartani. A választás 
a jelek szerint egyhangú lesz, mert az ed
dig felmerült ellenjelöltek bír sreriDt nem 
lépnek fel.

—  Köszönetnyilvánítás. A Csáktornya- 
Vidéki Tikarékpénztár 40, Gold Ferencné 
úrnő 10 К-t voltak szívesek a helybeli irr. 
nőegyletnek adományozni. Fogadják ezúton 
is hálás köezönetünket. Az elnökség.

—  Meghívó. A Csáktornyái Szépítő £• 
gyesüiet holnap, március hó 26-án délalán 
3 órakor a községháza nagytermében köz
gyűlést tart, melyre a tagokat tiszteletté/ 
meghívom. Csáktornya, 1917. március 20 án. 
Tóth István elnök.

—  Adomány. A Csáktornyavidéki Ta
karékpénztár a helybeli önkéntes tűzoltó
egyletnek 50 К-t, a szegényalapnak ugyan
csak 50 К t adományozott, melyért az egy
let parancsnoksága, illetve a városi elöljáró
ság hálás köszönetét nyilvánítja.

—  Pályázat. A Csáktornyái izr. nőegy
let a Schwarz Jakab rabbi alapítvány 40 
К-t kitevő egy évi kamatát egy Csáktornyái 
szegény izraelita leány- vagy fiútanulónak, 
aki akár Csáktornyán, akár másutt valamely 
közép- vagy felsőiskolát látogat, folyó évi 
április ő-án kiadja. Felhívatnak a pályázók, 
hogy születési s iskolai bizonyítvánnyal fel
szerelt kérvényüket folyó évi április hó 1-ig 
a nőegylet alulírt elnökénél nyújtsák be. 
Csáktornya, 1917. március 19 én. Wollák 
Rezeőné elnök.

—  Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál
landó mozgó színház mai előadásainak mű
sora: Hadi híradó; »Fonnyadt babérok« (társ. 
dráma 4 felvonásban; Schmidbüssler regénye 
nyomán); »A perfekt szakácsnő« (vígját. 4 
felv.). Jövő szerdán Jókai Mór híres regénye: 
»Mire megvénülünk« kerül színre, mely ér
dekes film múltkor, a mozi bezárása miatt, 
az előadásról lemaradt.

—  Nópfelkelök bevonulása. A hivatalos 
lap közlése szerint április 16 án be kell vo- 
nulniok a népfelkelő szolgálatból végleg el
bocsátott, 1867— 1899 ben született össaes 
magyar állampolgároknak, ha a pótszemléo 
vagy felülvizsgálaton fegyveres szolgálatra 
alkalmasoknak bizonyultak. Ugyancsak áp
rilis 16-án vonulnak be az 1872— 1891 
közt született azon népfelkelők is, a kiket 
a pótszemlén vagy felülvizsgálaton fegyve
res szolgálatra alkalmasoknak találtak.

—  A postai csomagfeladás korlátozása.
A postaigazgatóság elrendelte, hogy a postai 
csomagküldemény torlódásra való tekintettel 
a postákon, csütörtöki napon, a magáncso-
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magok (elvétele szüneteljen. Kivétel all es- 
nek a hivatalos, gyógyszert, sebészeti esz
közt, kötszert, élesztő, vetöMagvakat s kész
pénzt továbbító csomagok. A korlátozó ren
delet bizonytalan időre szól, mig a rendkí
vüli viszonyok tartanak.

—  Felvételi pályázat. A vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. Miniszter Urnák 8159. 
sz rendelete értelmében az 1917/18 iskolai 
évre a Csáktornyái m kir. áll. elemi népis
kolai tanítóképző intézet 1. osztályába össze* 
sen 38 növendék vétetik fel és pedig teljes 
fizetéses helyre 7, féldí as helyre 14, ingye
nes helyre 3, készpénzaegéiyes helyre 7, 
segélynélküli bejárónak 7 növendék. A teljes 
fizetésesek 60, a féldijasok 26 К-t fizetnek 
havonként köztartásdíj címén az intézet 
pénztárába. A készpénzsegélyes havonkint 
25 К ösztöndíjat kap A kérvényhez a kö
vetkező okmányok csatolandók. 1., születési 
bizonyítvány, 2., iskolai bizonyítvány a meg
előző évről é9 a f. é. értesítő, 3 , tiszti or 
vosi bizonyítvány a folyamodónak a tanítói 
pályára alkalmas voltáról, 4., segélykérés 
esetében hiteles községi bizonyítvány a szü
lék vagyoni állapotáról s a kiskorú gyerme
kek számáról hiteles családi kimutatás Csak 
oly éptestü és zenei hallással biró tanulók 
vétetnek fel, akik 14- életévüket már betöl
tötték, de 18 éveenél nem idősebbek s akik 
a polgári vagy középiskola 4-ik osztályát 
sikeresen elvégezték. A végleges felvétel az 
intézeti orvos véleményétől э az ének-hal- 
Jásbeli vizsgálat eredményétől függ. A vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. Miniszter Úrhoz 
címzett folyamodványokat az előírt okmá
nyokkal együtt 1917. május 31-ig kell a 
Csáktornyái m. kir. áll. el. népiskolai tanító
képző-intézet igazgatóságánál benyújtani a 
folyamodó lakóhelyének, az utólsó posta és 
vármegye feltüntetésével. Csáktornyán, 1917. 
március 25 én, Zrínyi Károly igazgató.

— Árdrágítás nélkül milliomos csak az osz
tálysorsjáték által lehet, ha a most kezdődő sors
játékhoz megrendeli 91562— 91565-ig 4 egymásu
tán következő szerencseszám-sorozatot, mely szá
mok kizárólag a MAGYAR BANKEGYESÜLET R 
T.-nál, Budapest, VI. Teréz-körut 27. kaphatók' 
Az egész sorozat ára 6 korona. Póstacsekket in
gyen küld a bank. Ezen sorozat számai eddig 
nagy nyereményt nem nyertek, úgy hogy most 
annál fokozottabb nyerési esélyük van, mivel a 
statisztika bizonyítja, hogy a főnyeremények min
dig más és más számra esnek. Egyes sorsjegyek 
is rendelhetők: у в= Г б О  К. V4= 3 -— К. \V=0 — 
К. V i= 1 2  — korona.

—  A siketnémák kaposvári Intézete l
osztályába az 1917/8 ik tanévben tizenöt si
ketnéma növendék vétetik fel. Pályázhatnak 
Somogy, Zala, Baranya és Tolna vármegyék
ben tartózkodó 7— 10 évee siketnéma vagy 
később megsiketült gyermekek. A kérvények 
legkésőbb f. évi május hó 20 ig a kaposvári 
siketnéma intézet igazgatóságához küldendők 
be. A szegénysorának ingyenesen vétetnek 
fel. Egyéb felvilágosítással úgy a községi ée 
körjegyzőségek, mint az intézet igazgatósága 
szolgál.

—  A nyári idiszámitás. A kormány 
rendelete szerint április 16 ától szeptember 
17 ig a nyári időszámítás életbelép. Az em
lített napoknak alább megjelölt órái közé 
eső időtartamra nézve akként módosul az 
időszámítás, hogy az uj időszámítás a jelen
leg általánosan használt egységes középeu- 
rópai időszámításhoz képest egf órával (60

percce!) előbbre lesz. Az uj időszámítás az 
. április 16. napjának — a jelenlegi 
időszámításban kifejezett reggeli 2 órával 
veszi kezdetéi, amely ehhez képest már 8 
óraként jelölendő meg és az 1917. szeptem
ber 17 ik napjának reggdi 3 órájával ér 
véget. Eszerint az 1917. szeptember 17 én 
a reggeli 2 óra megjelölés kétszer jelentke
zik, miért is az elsőt, amely az uj időszá
mítás 2 órájának fog megfelelni, 2 A-val, 

,a másodikat pedig, amely a jelenleg érvé
nyes időszámítás 2 órájának fog megfelelni, 
2 B-vel kell megjelölni. A rendelet hatálya 
kiterjed a magyar szent korona országainak 
egész területére.

—  Uj postabélyegek. A magyar királyi
posta ujrajzu 50, 75 és 80 filléres, továbbá 
1 és 2 koronás postabélyegeket bocsát for
galomba. Az uj bélyegek rajza keretből és 
belső képből áll. A kép keretrajza vonala
zott alapon magyar díszítményekkel kitöltött 
oldallécekből álló téglányalaku négyszöget 
ábrázol, felbő részén ivalakban hajlott sza- 
lagdlsszH. amelynek tőiét alapjáról a M. 
Kir. Posta, az alsó léc közepén levő táb
lácskának sötétalapu mezejéből pedig a Fil- 

! iér, illetve a Korona szó fehéren tűnik elő; 
I az alsó bal- és jobb-sarokban négyzetalaku 
j táblácskák sötét mezején az 50— 50 ,75— 76, 
180— 80 és 1— 1 és 2 — 2, a fillér, illetve a 
I korona értékét jelző arabe számjegyek fe- 
jhéren láthatók. A keretet betöltő kép az 
előtérben a Duna tükrét, hátterében az or
szágházat ábrázolja.

I R O D Á L O
— Irodalom. Nemcsak érdekes, de értékes 

füzet jelent meg a piacon, melyet Kelemen Ferenc, 
tart. főhadnagy írt s Légrády testvérek kiadásában 
jelent meg a napokban Budapesten. Kelemen Fe
renc füzetjéről, mely »Az első tűz s egyéb hábo
rús rajzok« címen hagyta el a sajtót, felesleges 
dicsériádákat írnunk, mert lapunk olvasói előtt 
nem ismeretlen az 6 tolla. Számos tárcát és ver
set közöltünk már tőle, amelyeknek minden sora 
lapunk díszére vált. Nemcsak háborús vonatko
zásoknál fogva, melyeket a szerző átélt, hanem a 
ragyogó stilus folytán is, melyek Kelemen tárcáit 
úgy magyarosságuknál, mint élénkségüknél fogva, 
mindenkor kellemes, szórakoztató, lelkesítő olvas
mánnyá tették. Ez a hang vonal végig a könyvön 
is. A benne közölt 30 elbeszélés nem a fantáziá
nak, hanem az átélt izgató, heves események, épi- 
zódok világos előadásának a remeke. A hadiese
mények hazafias érzések megszemélyesítői azok s 
méltók nemcsak a megörökítésre, hanem arra is, 
bogy minél szélesebb körökben olvassák mint a 
magyar vitézség, mint a magyar hadi dicsőség 
trofeumait (A könyvnek 3 К az ára s kapható 
szerzőnél Belovár, Dimitrijeva u. 13. sz. a.).

C S A R N O K .

Mire megvénülünk.
(Jókainak filmre került regényének rövid ki- 
vonata, négy felvonásban, a mozi előadás alkalmából.)

Az Áronffy család minden férfi tagja Öngyil
kosság folytán halt meg. Áronffy Lőrincz is még 
beideIbergi diák korában amerikai párbajt vívott 
egy Sárvölgyi nevű osztálytársával és közeleg a 
határidő hogy végezzen magával. Egy éjjel csa
ládja holtan, átlőtt fővel találja szobájában. Az 
Özvegy gyermekeit pozsonyi rokonainál helyezi eL 
Loránd, az idősebb fia, Bátnokhásy tanácsosékhoz 
kerül, mig a fiatalabb Dezső, Fromm pékmesterhez. 
Fromm leánya Dezső helyére az Áronffy család
hoz kerül. Áronffy Loránd nemsokára a szerelmes 
Bálnokházyné hálójába kerül.

Loránd titokban az országgyűlési hírlapot

12. szám.

szerkeszti egynéhány diáktársával, kőstttk a pipSN 
köc Gyály Pepivel, ki később feljelenti őt ■ hatá
ságnál, mint főbünőst. Loránd a tanácsosáétól ér
tesül a feljelentésről és amerikai párbajt vív Pe
pivel. Dezső jelen van a párbajnál, de azt hissi, 
hogy csak ártatlan sorshúzásról van ásó. Loránd- 
nsk tiz év leforgása alatt meg kell halnia. De 
most menekülnie ke ll! A határon utoléri öccse 
és megígéri Lorándnak, hogy tiz évig nem teas 
említést hollétéről. Loránd menekülése közben egy 
öreg cigány támadása elől megment egy nőt, aki 
Topándybóz vezeti. Topandy távoli rokona és volt 
osztálytársa Loránd apjának. Nem is sejti, hogy 
barátja fiával áll szemközt ée Tátrai Bálint né
ven felveszi őt ispánnak. Bálnokh&zyék közben 
anyagilag tönkrementek és a volt tanácsosék leá
nya Melanie, Topándyhoz kerül. Cypra, akit Lo
ránd megmentett, tudja, bogy ha Melanie megér
kezik, Tátrai már nem törődik vele. Velanie tény
leg nem ismeri fel Lorándot és a két fiatal nem
sokára titkon eljegyzést köt. Topándy todja, hogy 
Loránd szereti Melaniet és végrendeletében min
den vagyonát Melanie bogára és annak jövendő
belijére hagyományozza. Cypra még mindig nem 
tudja feledni Lorándot és minden módot felhasz
nál visszahódftására.

Nemsokára megérkezik Bálnokházyné és fel
fedi Loránd kilétét Topándy előtt. A Melanieval 
történt eljegyzés természetesen felbontatlk, mert 
megérkezik igazi vőlegénye. Gyály Pepi, hogy fi
gyelmeztesse Lorándot a tiz év leteltére. Meghívja 
őt Szolnokra, hogy megünnepeljék elválásuk tiz 
éves évfordulóját. Szolnokon megjelenik Dezső is 
menyasszonyával, Fannyval és várják Loránd meg
érkeztét Már együtt van a teremben Topándy, 
Loránd, Dezső és Gyály Pepi, Gyály Lorándnak 
azt ajánlja, hogy próbáljanak meg töltött pisztoly 
csövéből bort inni. Sorsot húznak, ki igyék előbb ? 
Dezső most felmutatja a tizévelőtti két cédnlát ée 
megmutatja, hogy mindkettőre Loránd neve volt 
felírva. Pepi megalázva hagyja el a |ielye4get.

Ezalatt az ottbonmaradott Cyprához belo
pódzik egy cigányasszony és megmondja neki, 
hogy szerelmesének szive megint hozzá fordul, ha 
éjfélkor leszakítja és cserépbe ülteti azt az ágat, 
amelyen a fülemile dalol. Megérkezik Szolnokról 
Loránd is, hogy magával vigye Cypr&t. Éjjel Cypra 
kilopódzik a kertbe, hol a cigányok megtámadják 

I és saját apja —  az öreg Kandúr, ki őt az nton 
megtámadta —  szíven szarja őt. Heves lövöldözés 
támad a cigányok és Topándy emberei között. 
Loránd és Kandúr verekednek. Kandúr a báz vé
gén levő meszes gödör felé cipeli Lorándot. Rövid 
tusa в Kandúr minden izében égve, mászik ki a 
meszesgödörből és rohan Sár völgyihez, ki nem 
ereszti be. Bevallja, hogy Sárvölgyi hajtotta őt fel 
és mire a pandúrok Sárvölgyihez érnek az már 
önkezével végett vetett bűnös életének.

Topándyéknál, Loránd karjai között, haldok
lik Cypra és mikor az utolsó csókot leheli szerel • 
mese ajkára jön a hnszár és hirdeti Topándynak, 
hogy Sárvölgyi végzett magával. Dezső és Fanny 
pedig tovább élnek boldogan. Ki tadja mire vénü
lünk m eg?

Szerkesztői üzenet
V. I. Hlrtenberg. Utána jártunk kérdésének, bogy 

hitelérdemlóleg felelhessünk. Hát bizony kérdéses postahi
vataloknak igazuk van, amikor az élelmiszereket tartalmazó 
csomagokat nem továbbítják. Mert szigorú rendeletek van
nak arra nézve, bogy Idegen országba. tehát Ausztriába s 
igy Hirtenbergbe sem továbbíthatnak oly csomagokat, me
lyekben többek kOzt füstölt bus, disznóhus, szalonna, háj, 
liszt s az abból sQtött kenyér, bab, borsó, lencse, kávé, 
szappan foglaltatik, önnek valószinQleg ilyféle élelmiszere
ket szánhattak, mert másfélét nem is igén küldhetnének. 
Nem értjük tehát, hogy más postahivatalok továbbítják as 
ily csomagokat. Mert a kereskedelmi miniszternek erre vo
natkozó rendelete az egész országra azól —  kivétel nélkOl. 
Mert a rendelet igy szól, sehová sem fordulhat orvoslásért.

Z. G y . Margittá. A lapot újból rendesen megin
dítottuk. Bár nem tudom, nem fog-e ismét panaszkodni an
nak elmaradása miatt. Mert eddig is mindig küldtük. Az 
allegóriát kOzOljük. Üdvözlet I

SmereteiméomámjrkMt k ér  m Mmé- 
m egétjeaó Miwmtml t

A iréieH  küíömiimémje, JF . F i o i f -
m ié* 38 s s .
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Velika buna vu Rusiji-
Ruskoga cara su odtirali. - Ruski ministri vu restit. - Milialja nadher- 
cega, carovoga brata hoceju za cara postaviti. - Vu Petrogradu su 
izmed pobunjeuikov trijezere vumorili. - Cetiri jezero redarov su po- 
bunjeniki zatukli vu Petrogradu. - Vnogi staroga cara Miklósa hoceju 

nazaj, zbog toga su vu vnogih mestih nőve bűne.

M rÍ rBm »  kni«AM  N u lltt?  iSamo vu Felrogradu su ober tri jeicroV| Buna se nije joä dovráila vu Husiji.
> iv p w v  Re fV jRN R J W J i l  !|jUdi postreljaii. Kaj se pnpeCa vu toj velikoj zemlji, od toga

/ м  i\  i . b„  „ „ , „ i  i Zn.nrf ! Med tem se je najvekäa huncvulerija, nemrenr.o sigurne glase dobili, ar ruska vlsda
(M . l.)Jak o vakot i znameniti d®eed !k kv je 0 moguóa, napravila. Cda se rvkakve lisle niti br ojave nrCe íz svojfga

gladújuci púk pobunil, L i su na Ce.o orsaga vun pust.ti, da se nebi istmila pri- 
_* ^ a j  j é- * m. . ’ .* p pobunjenikov oni. koji su s vladom, рзк peCenja zeznala. Как je godcr, ah to je sveta

£  Ä  ЬШ, рек «ш  Л «  1 « м . ’ л  pri „ « i m  п ,р ,1 „ И ) ,т  i « .  .1.
Hadi . .  »irmán va svoje nike v « b ’ ied O i'situmiSko'*í  ' a,,du iuíeS* Púk» Proi' c ím , more III i de ra nos morli niti ni,e bei 
Jtran voiske a nohuniiniltom drii carsku Proli vIadi ' Pr0,i reda ' *#koau- A meS- haska, ako se naSi neprijatelji med sobom 
palaen su pobunjeniki prevzeli, Cetiri jezer | f  8Vlh ov'h Ы| íe c ° 8 '« ,  tejest nji- svajuju i ako se med s o b u m l a t M ® £  
redarov zakl&li jhov, vu Ruskoj slanujuCi minister, я г svaka bude se zbog te vclike, ruske bűne orze

4 _ I drZava ima evojega mioistra vu tudjib or- dokonCal ЬЬог?
0*a vaZna pripeCenja su se за то  l^*|38gov, kojim je duZnost posle svojega or Bar bi tak bilo! Ali za to smo mi i 

ga marciuSa zeznala, ar je növi ruski kor-1 saga vu |udjjnj braniti. 0 /  englezki minis jnaäi savezniki s naAom vojsbom vu redu 
man eve poSte vu evője гике vzel i nitijler Bachanan zvani, gda je videl, da se 'i na nve pripravljeni: puSke na§e su nabite. 
brzojave, niti pák liste nije iz Rusije vun||judi pobunjuju, pák da i vnogo ablegalahia banganeti odtri
pustil. Trgovci iz tudjih zemljah su nekak, dume g njimi drí>, i on se je pridru^il k> Na bojnih frontih nikaj znameniloga 
i .  Rusije pobegli, oni su nsjprvic glase do-1 pobunjenik0m i stiha njihov vodja postai. se nije pripetilo vu proSlim tijednu.
nesli, pollam za Cetiri dnevov je növi kor !Peneze Zi, vodje je e0g|e2 da|. Takv0 sam o! ---------------
man evője brzojave vu svet poSiljal, takve,: e Iez more napraviti. Eng|ez 8e je zbogi S (,p4a Dl an a
kakve su sa njega sposoboe i dobre b.le.]t, ga meSa| yu 9,var ar je 8lrahom bj| da C l ‘,u u -
íz ovib znamo, kaj zoamo od ruske bűne. j^ис|в rU3 g namj ра  ̂ 8 nemcom mir nap U prastara vriemena jo^, bila je klisura 
Ali kaj se je pripetilo i как se jc pripetilo? | ravj| bi se i na fr Skorna i pripetilo, ar nad selom Brand и Vorarlbergu najliepía 
í kaj bude se jo§ pripetilo? to si samo|sa giadujuCi pobunjeniki vu céloj ruskoj alpa na daleko i öiroko, glüsovita и cieloj 
premisliti raoremo, alt istina nebudemo jo3 jdr2avj za ^гиь \ za ríljr kricali zemlji radi svoje plodnosti iravoir. za paíu
naíridkoma znali. ge jz v jdj  ̂ p0bunjenike su za krave, kője onde kroz cielo lietno vreme

Buna se je 10 ga marciuSa poCela vujoni vu svoje гике dobili, koji s englezom ostaju gore na alpah, a teker и jesen dojdu 
glavmrn varaSu Rusije i to zbog toga, ar su dríiju i koji su za daleSnji labor. domov, gde ostaju kroz zimu. Anda je и
se car i ujegvi ministri navoljili tabora Pre ProSlju nedelju su glasi doSli, da se je MajuSu mnogo krava, veselo ro2dje^a. giz- 
vidli su, da nemreju dostigauti ono, kaj car moral zabvaljiti i da su za novoga cara davo svojim zvoncom na vratu &lupala vuz 
su hoteli, tojest podjarmljeuje naSe i nem njegovoga brata M.halja nadhercega posta- brieg gore и alpe, рак je do jeseni mnogi 
ike domovine, zavzetje Turske i KonStanti- vili. BivSi car bude moral iz orsaga od ti, cent sira i как zlato zutoga púira se do- 
oapolja. Pre vidli su, da oni zbog engleza ili ga zapreju, ili ga vumoriju. nesel и dolinu dole. —  Prema tomu su
peljaju avoje ljudi na mesnicu, vu tabor, Ali ovoj strahovitoj komediji i lopov- mnogi pastiri i pastirice, tako nazvane seh- 
dok doma puk gladuje Kajti je vekda strana Slini joS nije konec. GladujuCi ljudi nisu nerice и alpah postajale od godine do go- 
dome, tojest raskog orsaCkog epraviSóa za hoteli cara iztirati. Oni su Steli, da bi ta dine bogatije; all miesto da su SveviSnjemu 
daljeSnji tabor bila, car i vlada su rezpus boru kraj bil, pak da bi kruha dobili. Novi darovstelju za sve dobro bili zahv&lni tim. 
tili dumu i nekoje ablegate takaj i zaprli. car, pak nova vlada jim takaj nebude mogla da bi svojim izobiljem bili siromake podu- 

Medtem je vnogo jezer te2akov, koji kruha dali, tabora pak neCeju dokonCati. pirali, oni su razuzdano i nemertuCljivo 2i" 
so vu fabrikah delali i drug siromaSkeSi Ako bude pobunjeni narod previdel, da su véli a sirote proganjali: oni su svakog dana 
ljudi vu Petrogradu, vu Moekvi i vu drugih ga vkanili, bude se proti onim podigel, koji obslu2avali gostbe le su se opijali i obies- 
veksih varaSih, koji nisu mogli do kruba su ga zapeljali i onda bude strahovito na- tni postajali, dapaCe je njihova prevzetnoät 
dojti, su poöeli nemirni biti i pobunjavati platil onim za sve hunevutarije njihovc. t*k daleko isla, da su se sa kruhom, bo2* 
se, etacune i magalino rezdirati, vuiigati, Na novoma smo opet glase dobili, da jim darom nahitavali, loptali. 
rob ti. Redarstvo i vojniCtvo je  reda hotelo nadherceg Mihalj neCc carstvo prijeti. Vu Ovakovo grieSno 2ivljcnje ozlovoljüoje 
napraviti, ali pobunjeniki su se suprotsta- vnogih méstih Rusije su jofl za staroga cara, konsCno i predobroga nebeskoga otca, pak 
vili, oboru2Üi se, na vojniCtvo poCeli streb zbog toga ее ru9i med sobum tuCeju. Ceia si je on preduzel grieflnike izprobati, jeli 
jeti. Redarstvo i vojniCtvo je svoje oru2je voiska takaj nije za novu vladu, nego vnogi pak su svi pokvareni i kafltige vriedni. 
poCelo basnuvati, pak je na puka streljalo. 8 Miklodoro, starim carom dr2iju. Anda vzeme spodeb.: staroga bete^lji-
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voga siromaökoga mufa te se na jedan krat 
postavi sa dobolom batinom a alpah mod 
pastin' i sehnericami, sa drvenom maslen- 
kom privesanom u pojasu, как to ida po 
proönji siromadni ljudi, koji vide nemogu 
nikaj sasluziti, pák ide od köbbe do kolibe 
prosed u ime boZje Zlicu masla ili óira ili 
barem komadié kruha.

Ali ovi lebudikakvi, nemilosrdni, alpin- 
ski sluge i dekleee, vidivöi nevotju svojega 
bliZojega, nisu se pustili smesti u svojih 
bezboZnih vese licah. Umiesto da su mu 
kakvu i najmanju podporu pru2ali, hitali 
su za njim kameaje te su ga med divljem 
smiehu protierali od sebe. Niekoji izmed 
njih su dapaCe n&hustili divljega bika na 
njpg*, P*k niti onda nisu u se doflli, kad 
je to slradno ZivinCe, sluteC veliCanstvo bo* 
Zansko, na jedan krat pitomo как ovca pos
ta lo, te je tomu skrovnomu Gospodinu ruke 
lizalo, mie3to ga napadalo. Je, nieka pod- 
puno pokvarena dekla, je svoju zloCestoöu 
tako daíeko lierala, da je tobo2 iz railósr- 
dja, staroga prosjaka maslenku oeCistemi 
kravskemi odpadci napuoila, a samo gore 
tankom naslagom masla dopunila te mu 
onda med obcim izsmiehavanjem predala 
veleC, da si stari пека doma samo fine ко* 
laCe izpeCe

Dragi Bog, komu nikaj nije skrovno, 
je dakako táj pakleni Cin uemorutne dek- 
1езе opazival, ali nije niti rieöi rekel, samo 
ju je onak znamenitim рлпо govoreCim pog* 
ledom pogledal i dalje otiSel iskat, jeli рак 
na cielih alpah nebude niti jednoga dobroga 
Covieka na Sei

I izbilja, kad je do zadnje kolibe doSel, 
te je svoju skroronu proSnju u ime Majke 
ho2je izrekcl, naSel je milosrdne ljude, koji 
sa znali, da je bogatstvo za to na svietu, 
da se nevolji poma2e i na 9ve sfrane pot* 
rebnim milosrdnost izkazuje.

U toj kolibi je najme stanoval jedan 
staraCki par, koj je veC рано sniega na 
glavi imal, ali u prsih srdce toplo.

C m je taj siromaAki prosjak, za koga 
эй ga dr2ali, svniu proSnju izrekel, odmah 
su ga prijeli u svoju kolibo, nametali na s 
tol sve jestvine, koje je na alpah moguCe 
zmoei, to je mlieko, sir, pater, te su liepo 
uljudoo, prijateljski naaovarali i siromaku 
nudil», da samo ncka od svega u2iva i Bog 
mu blagoslovi, a к tomu su se trsili liepimi 
rieCmi ga iz zle volje, koju su mu pasliri 
i dekle zadale, u dobni volju spraviti i ba 
rem malo samo na smieh dotierati.

Starac se nije dal puoo nagovarati. Oa 
je junaCki posigal u xdelu, dakako samo 
za to, da ljubeznive starce neuvriedi, a kad 
se je nahranil te po miestnom obiCaju flicu 
u crvenimi nitjami prepleteni stolnjak obri- 
sah pripovieda! je, kako su po ostalih ku 
Cah i kolibah bezobrazno, bezobzirno i grubo 
Snjim postupali te ga izsmiehavali.

I nut, u pripoviesti s onom senericom, 
koja mu je n maslenku kravsko balegu met- 
nula i maslenku zamazala, navrele su slu- 
AajuCoj starici snze na ofti i ona neopa2eno 
oatavi sobu, te vzeme neöistu maslenku so- 
hom к zdencu, gde ju liepo opere, pieskom 
iz nutra i van izriblje te onda ju u pod* 
rumu napnni liepim finim maslom do g"re, 
koliko je samo vlezlo.

Kad pak je 2ena natrag u sobu doSla 
sa svojim darom u maslenki, dignul se je 
sa svog sedela slari neznatni prosjak u 
preko CovieCanskoj velicini, i na jedan krat

je tu stal pofltovani starac zaodenut crve- 
nim u zlato vesenivn kepenjkom, dugom 
iedom bradom te su es od njega odbijali, 
vrhunaravaki svietli traci, tak, da su se do- 
bri starci pred vrhunaravnom pojavom na 
koliena hitili i sklopljenimi u vis dignutimi 
rukami priCeli moliti.

Razsrdjeni pako nebeski starac veli:
»Miera blaznosti i zlodiela na ovoj alpi 

je danas svoj vrhunac dostigla i anda od* 
vraCam ja moje blagosIjivajuCe lice od nje 
poäto nieam na njoj naSel toplo CuteCa sr- 
dca. Kajti anda na cieloj visini nieam na-, 
fiel u senerskom puCanstvu srdca za siro- 
tinju, veC samo srdca zdena i tvrda kak ka
men, to onda neka ova alpa postane jod 
danas kamenom i ledenom pustarom na 
viekiveCna vriemena. Nikakov korenCek vide 
neka netiera na toj do sad bujnoj zemlji i 
nikakova travica se neka nezeleni, nikakov 
cvietek se neka ueveseli suncu i nikakova 
2ivinica neka tu nenajde paflu. Ova alpa, 
ua kojoj je 2ivot bujno uepieval tak, da se 
je na nevolju moglo i moralo zaboraviti, 
neka se od danas zove »alpa smrti« do 
kouca vieka.

Vas pako dragi starci blagoaljivljem 
sretnom i kriepostjom slarostju te poslie 
toga tielesnog putovanja ovde, nebeskim 
bla2enstvom, jer ste samo dobro Cinili siro
makom, a nikada se niste izsmiehavali iz 
nevolje sirotinjah.

BieZite od ovud, da vas pribliZavajuCe 
se skvarenje ovde nezateCe te skupa sa gri* 
eőnim ovdaänjim narodom neprogutne!«

To izrekavdi, nestalo ga je.
Aoda su starci sve svoje stvari poku- 

pili te su se zajedno sa svojom marhom, 
u sredini lieta, bilo je samo Jakopljevo, od- 
selili iz alpah gore, dole u dolinu. Alpinci, 
to jest seneri i senerice su je izsmiehavali, 
da sad, kad je paäa gore najsoCnefla, oni s 
marhom odhadjaju.

Jod su bili na putu u dolinu, kad sc 
na jedan krat digne u zraku strahoviti sum 
i meCava, a dole javkanje i pI&C, posvema 
crna noC prikrije cieloga briega, musikajuCe 
se striele samo su kri2 kra2 letele iz ob- 
Inka u obiak i straSnom grmljavinom opet 
u zemlju dole, как da je doälo vrieme sud- 
njega dana, konca svieta.

A i bilo je tak, za sve one, koji su 
jod gore u alpah bili; jer kad se je tmina 
poCela trgati te je za nekoliko urah se pri* 
Celo po malo razsvetljivati, onda je bilo vi- 
deli, da cieli finom padom ploden brieg je 
postal ledena snieZna pustara, gde ueraste 
niti cviet niti trava, te se jedan diel te pus- 
taré, od onda, pri svih ondeSnjih stanovoi- 
kih i po cieloj okolici naziva: mrtve alpe, 
a tim imenom je prikasuju sve veée mappe, 
pak se anda mogu videti i na svih zemtjo- 
vidih po Skolab.

Ogromni zimeki orijafl je alpe zaposed* 
nul. Odavle on razprostire svoje gospodstvo 
tiad punom naroda dobnom. Simo se sr- 
dito potegne, kad ga paslir protulietje i se
nor l eto napadnu i potuku.

Tu onda CuCi u samoCi, 2alo9tan nad 
gubitkom svojega gospodstva, pak Zalostno 
gleda iz ledene visine u plodne doline gde 
vlada gibanje, oranje, kopanje, sijanje i ve- 
selo ufanje na veselo pospravljanje.

Svaka okolica ima svoju pripoviest u 
puku, pak fiam ovu, koju sam Cul bafl u 
dolini od »T od ten — Alpe« kako sam ja ovde

na horvatakl prevel a »mrtvom alpom« evő 
ovde priobcil I CitajuCemu obCinstvn Ifed- 
jimurja.

Em. Kollay.

Jeden vitéz.
Bukovszky Ferenc, pri jednom kano- 

nérekom regimentu, vu fleatoj talijanskoj of- 
fenaivi, druge batrije sapovednik je bil. CftJa 
batrija od poCetka is Zest ötukov je atala* 
ali pred offensivom Cetiri dane tri Maki tak 
au veC znucani bili, da au je na popravek 
morali poalati. Poleg toga 1916 ga leta au- 
gustuéa 16 ga batrija je eamo stremi ätuki 
ostala.

Izmed ovib treju fltukov dvém je Te- 
meeváry Pál lejtinant bil sapovednik, komu 
je to sadaCa bila, da proti Podgori juriöane 
talijane is boka atréla. Tretji Atuk je odo- 
vud na sapad stal, tomu je Bokovasky »tűz
mester« bil sapovednik i on ga je ravnal.

Ov dtuk veC prvi dán offensive augoa- 
tu2a 16 ga vu najvekflom ognju bil, ali tak 
deCki, как i Bukovszky slavno i viteZki su 
zdrZali vu velikom ogoju pri svojom Stuka. 
Niti na jednu minutu au né postali s da
lom i neprijatelju velikoga kvara i zgubiCka 
su delali.

Kad je veC municija menjkala, Bukov
szky brinil se je, da municyu preskrbj, po- 
kehdob pak vu strahovitnom ognju niti réC 
je né mogla od toga biti, do odsaja stoje- 
Cega Stellunga municiju preskrbiju. Bukov
szky polovicu deCkov je к onim dvém Stu- 
kom postai, koje je lejtinant ravnal i koji 
su veC tak ZereCi bili da vise néje bilo moCi 
iz njih strélati. ViteZki deCki vu atrahovit- 
nom ognju bez postánjka su noaili muni
ciju. Kad su talijani spasili, da eamo ov je
den 9tuk je vu poslu, céloga ognja su proti 
njemu obrnuli

ViteZki »tűzmester« sad je eamo na 
to jako pazil, da nebi i njegov Stuk se pok- 
varil. On je moral sam braniti sad célú li- 
niju. SreCa mu je posluZila i kanon mogel 
je delati pod jednoma, к tomu pak je jó i  
nikakvoga zgubiCka imel. Как vaZna elvár 
je vu ovom nevarnom vremenu bil ov je
den kanon, to taki budemo vktti Potlam 
pred velikom talijanekom moCjom naSi pe- 
SiCki vugnuti su ее morali i poCeli su po- 
malem nazat se vleCti.

Ali tarn je bil Bukovasky tűzmester 
svojim kánonom, viteZki je sdrZal vu Stel- 
lungu i branil je peSicke, kad su poCeli na
zat iti. Rajfli bi bil emrt pod ne sei za domo- 
vinu, nego bi vu ovom nevarnom polotajn 
meato svoje ostavil bil, ili pak ae prédái.

Popoldan ob Sesti vari veC od tri strani 
jo obkoljeni bil kanon i veC se je tak vidlo, 
da svi skupa i s kánonom vu talijanake 
ruke dojdeju.

Bukovszky tűzmester ead je pokasal, 
da je céli Clovek. H tro je nekojega pefliC- 
koga, i nekoje officirske eluge ekup pobral 
i s njimi je nazat zbil talijane, koji su veC 
do kanona doSli.

Kanona pak je na aredin pata apravil 
i Cisto s bliza etrahovitno je poCel strélati 
vu talijanake Сороге, koji sn po putn proti 
kanonu Sturmati poCeli. Talijani ovdl néz- 
mernoga zgubiCka eu imali.

Vu ovom hipu jeden gránát potrl je 
lévoga kotaCa i elogo nakaj se cila. Bokov- 
szky joS je né Stel meato ostaviti. KotaCa 
hitro su nekaj popravili i opet au poCeli 
strélati как eu samo mogli. Samo lak je
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bilo moguée ueprijatelja zaataviti. Poldrugo 
▼ura je óva borba trajala, doklam au vite- 
£ki kanonári pomcé dobili. Kánonén do sad- 
njega granata au atrélali. Cév je véé tak 
vruéa bila, da granati au akorom véé vu 
cévi ekaplodérali i elém jód vu zloéeatom 
polotaju au bili viteaki kánonén.

Ali ead je véé neprijatelj odoemogel i 
popuatil je éturmanjom, к tomu pák 1800 
talijanov h tilo je doli oruSje i predali au 
ae. Veékakéestatu mrtvih lalijanov je leialo 
na pulu pred kánonom, kakti némi avedoki 
atrahovitnoj borbi i onomu poalu, kojega 
je ov dán Bukovasky lűsmeater uapravil.

Ovomu kanonu je moéi sahvaliti, da 
na veéer ob oami vuri nádi peéiéki moguéni 
au bili evője oatavlene étellunge nasat za- 
dobiti. Slavno au diéiü kauonére, najmre pák 
Bukovasky lűsmeetra. Po nőéi doala muni- 
cije ей prebavili i v jotro je opet kanon 
na avojem meatu atal i posdravlal neprijatelja.

Soldaéko sapovedniétvo néje se apósa- 
bilo svrho viteékoga lűsmeatra. Oktobra je 
denajatoga dobil je veliku slatnu medaliju. 
On je bil prvi, koj je vu ovom regi men tu 
prvu zlatu medaliju dobil.

Daj mu Bog, da vu zdrarju ju bude 
mogel nősíti.

Csáktornya, 1917. 25 ga marciuéa.

Ruska revolucija.
—  Car se je za h va lil. 1< Londooa 

je doéel prvi telegram, da se je с,\т zah
valil i Mihály Aleksaudrovié nadhercega au 
imenuvali za namestnika.

Protopova mioietra i Stürmer minister- 
predaednika au zaklali.

Uzbuna je svrho toga uaatala, da au 
nekoje tefaéke vodje vlovili i vu rről za- 
prli. Sad au véé kozaki i policaji ae zmé- 
Sáli po vulicah med uzbujeni narod. Kozaki 
au na narod atrélali, ali véé je né bilo moéi 
revoluciju sastaviti. V subolu Szentpétervár 
véé je tak izgledal, как hojno polje. Velike 
bitke au po vulicah bile i vnogo krvi ae je 
preljalo. Kosaki vu vifle meatah au napo 
moé bili narodu. Kozaki aami au zaklali of 
ficire как su jim sapovédali atrélati na na
rod. Stürmer i Protopov miniatrov mrtvo 
télo na falaéke au rezééhali.

Íz Rua<je takvi glasi eu doöli, da je 
car avojim dvoróm pobégel. Drugi glasi opet 
tak govoriju, da je na bojoom polju. O rica 
pod célom buoum je vu Carskoje —  Selo bila.

Miniatre eve eu polovili i vu reét zaprli.
Jóé néje znati, как ae je car zahvalil, 

aamo tuliko znamo, ako je trinajat lét star 
ein Alexej naatal car, onda doklam puno 
dobén bude, Mihalj Alexandrovié bude na- 
mestoik.

Mihalj Alexandrovié je brat II Mikloé 
сага i 1878 ga leta se je rodil. S bratom 
néje bil adobra i za mlada néje vu Rusiji 
atanuval. Pred éestimi létmi vu Beéu je 
jedno dovicu £enil i poleg toga car ga je 
satajil. Pred dvemi létmi au ee podobrikali.

Ruaki vekéi váráéi как je Moskva, Ode
ssa, Karkov, Kasan Kronstadt takodfer eu к 
buotarom preatupili. Cyril nadherceg, Brussi- 
lov i Alexejev generali abuntari dr£iju.

Minietri ravno au aednicu imali, kad 
je Sebeko general vu aobu atupil i sakriéal:

—  Soldaéija ae je sbunila. Velika re
volucija je naatala. Skrite ae nekam ili od- 
bejfitel

Komaj je öve rééi agovoril véé au bun- 
lari a revolveri vu rukah outer vdrli i mi- 
niatra vlovili.

Car protl S zan tpétervaru . Marciuőa 
sedemnajatoga telegrafirali au is Londona, 
da néje latina da bi ae car zahvalil. Car a 
velikom trupom i akanonéri proli Szentpé- 
tervaru ide. Nikolajevié Mikloé nadherceg 
vu Szentpétervár je doäel. Сага vu Carskoje 
Selo éekaju, kam au nekoji regiment kano- 
nérov spravili.

Buntari ultimatums au poelali caru vu 
kojem zahtévaju, da odmah se zahvali ili 
pák odmah naj podpiöe jednoga menifee- 
tuma vu kojem prepozna novoga reda i 
nőve zakone.

Svakojaéki glasi dojdeju iz Rusije. Svéd
eké novine naprimer to piäeju, da Galicin 
herceg bi vei ministerpredsednik se je stre- 
HI i da carica je plezérana.

Iz Kopenhage opet to piőeju, da сага 
buntari vu tauriai palaéi zaprtoga imaju i 
nitl to mu nedopustiju, da bi carici lista 
pisai. Carova mati takodjer s buntari der2i. 
Na zadnji eednici, koju eu hercegi imali 
tak su odredili, da car zahvaliti se mora.

Car svrho toga je moral korunu doli 
deti, jerbo antant se je véé né zaofal vu 
njega. Cara su englezi buktérali. Lehko se 
pripeti, da vu bli£njim vremenu jóé vekée 
bűne budeju vu Rus»ji. Narod zn kruh i z a 1 
mir kreéi.

Vu Engleziji veliko je veaelje poleg ru- 
ske bűne, jerbo to su englezki agenti nap 
ravili. Так mieliju, da to jako na Skodu 
bude centralnim orsagom.

Knorrlng generala su zaklali. Knor- 
ring general je zapovedoik bil vu Szentpé- 
tervaru i kad au buntari to zahtévali od 
njega, da ae knjim preklopi, Déje étel to za
poved poaluhnuti. General svojim alugom 
vu hi£u se je zaklenul i kad su buntari do 
stanja doéli, poéel je nad obiok strélati. Dva 
éloveke je na smrt strelil. Buntari potrli su 
vrata i Knorring generals alugum skup su 
zatukli, mrtva iéla pák su vu Néva vodu 
hitili.

Od vure do vure svakojaéki telegrami 
idejű i néje znati, kaj je istina, kaj né. Je
den telegram lak govori, da car je vu Pskovu 
i néje istina to, da su cara zaprli. Carica 
podjednoma je vu Caskoje —  Selo.

Növi kormán dalje hoée tirati bója i 
ravno sbog toga su pretirali cara i zaprli 
ministre, jerbo eu mir« ételi napraviti.

Mikloé car vu Krimu. Vu Haparand 
takov glas je doőel, da cara vu Krim od- 
pelaju i tam bude zaprti. Carske címere s 
veposud su dőli strgali i vnégali. Takodjer 
sve kipe na kojih je саг i njegova tamiliia, 
vuégali su ili pák vu biato shitali. Vu Szent- 
pétervaru veliki éopori hodiju po vulicah i 
svakojaéke popévke pévaju Veliko veselje 
je naetalo, kad je jeden kojeniéki regiment 
pred parlament doéel i na éerleni zastavi 
ovaj napis im el: »2ívila revolucija)«

Vu Poltavi, Uralu i Kursku neéeju spoz- 
nati novoga kormana, takodjer Kaluga i 
Bessarabia s II. Miklós carom deréiju. Takvi 
glasi su iz Turkeeztana doéli. Kuropatkin 
general neée novoga kormana poznati. Dü 
naburg featunga zapovednik takodjer neée 
novoga kormana zapovedi poaluhnuti. Sze- 
baaztopol featunga zapoveduik takodjer neée 
podloioi biti novomu kormanu. Svrho toga 
jóé atrahovitne bűne budeju vu Rusiji.

Mlkloi Nikolajevié. Kad ee je car 
zahvalil, Nikolajeviéa je imenuval célé voje- 
ke glavuoga zapovednika. Как ae éuje, Ni
kolajevié nadherceg néje étel to naae zeti. 

Vu Hadaparandu tak znaju, da Mikloé

car ravno je na pulu bil proli Szentpéler- 
varu, kad je na Pskov kolodvoru poéul, 
kakva revolucija je vu glavnim varaéu.

Néje dalje potuval, neg taki odonud 
je postal vu pismenim, da ее zahvali. Ta
kodjer ovdi je podpiaal ukaza vu kojem 
Nikolajeviéa imenuval je za glavuoga za
povednika, Lov hercege pák za miniater- 
predsednika. To je marciuéa 15 ga popoldan 
ob dvema vurami podpisal.

Jeden ruskiofficir nazoéen je bil revo- 
luciji i on tak povéda, da narod sveiikom 
serditosljom »kruánoga« minialra je iskai. 
Так zoveju zemeljskih poslov mi niat
ra. Так dugó su ga iskali, doklam je 
uzbujenomu narodu vu ruke doéel. Odvlekii 

lau ga na jeden dvor i tam su ga Zivoga 
jvu ogeoj hitili.

Dvanajstoga marciuéa od gardietov jed
noga regiments эй poslali proli buntarom. 
Ov regiment samo jedenput je strelil i stém 
se je к buntarom preklopil Zatem su Pav
lov zvaooga regimenta poslali, koj je ravno 
tak napravii. Za ovim regimentom pák su 
drugi regimenti zatajili zapoved.

S velikom silóm su vdirali na policaje 
i gde su jednoga naéli, odmah su ga za- 
íukb. Popriliki éeliri hiljada policaja su vu 
Szentpétervaru zaklali.

Vu Moskvi tak ee je revolucija zapo- 
éela, da jeden kanonérski regiment uéje 
étel zapoved po&luhnuti i na front iti.

Siedete su vu reát zaprli. Maka
rov hívéi odsnutraénjih poslov minietra, 
Kurlov generala, Stürmer ministra, Sisma- 
tov i Komissarov bivée ministre, Rein pro
fessors, Balk generala, Zabelin generala, 
Karcsev admirals, Giere i Dobrovolski bivée 
ministre. Sve je budeju pred soldaéki sud 
predstavili.

Malo glasov je doélo od pollam, как 
se je car zahvalil. To tuliko zlamenuje, da 
buntari jóé su né sve preobladali. jerbo ako 
bi se to véé bilo dogodilo, növi kormán 
2urno bi to antantu naznanje dal.

V éetrlek, tojest petnajstoga, kad je re
volucija poéela se, policaji zaprli su se vu 
svoju kaearnu i 9 maöinpuékami su atrélali 
na narod. Buntari juris eu napravili na ka- 
sarnu i do fundomenta su ju poroéili. Iz 
med policajov, koji au vu kaearni bili, niti 
jeden je né 2iv ostal.

Po vulicah vu Szentpétervsru jóé pras- 
kaju puéke, jóé eu né dosta krvi preljali. 
Soldati i buntari éerlene pantleke i zastave 
imaju, na kojih je ov napie: »Sloboééina, 
pri jatel jstvo i jednakost!«

Ruski] general i car. Jeden ablegat 
je povéda!, da Ruakij general koj ie takod
jer vu novim kormanom, Frederisk minist- 
rem vu Pskov je odiéel i tam ie reztolna- 
Cil polo2aja caru. Takvoga navuka mu je 
dal, da naj nepoöle éele vu Szentpétervár, 
jerbo tam svaki vojnik buntar nastane.

—  Kaj pak budem napravii? —  P'l*1 
je car.

—  Zahvalile se! bil je odgovor.
Po éaau aamo tuliko je rekel car:
—  Pokehdob teöko bi ae odru2i! od 

mojega sin a i vu njegvo ime se zabvalim.
Zatem je podpisal, da neée duée 

car biti.
Od poéetka car néje étel prepozn&ti 

novoga kormana i aamo v éetrtek na veéer 
ob éeati vuri je dal vun manifaatuma vu 
kojem ee je zahvalil. Vu Pekovu je to pod- 
pisai, odonud je vu Dünaburg odiéel, is 
Dűnaburga pak na front к Bruazilov generáló.



’и. Í! eWU e,opr*m vP*tek noga ne se je pripetilo, ali polotaj ta an- ttnka hofloju aim dopelaU, on ovdl jednoe-
t* nl ^  « *  «*•«. *  dana, od vore do tavno tu semljn prepadne. Ktomu pak ne- 

- «.»«rt i i n i  í r « .« .  USZj * Kad se je ?ore je oavaraefii. Macedooeki antant Serag koji varafli takodjer vn nemfiko lintju en opali 
пяНЬлглАвПе|т к <1 8?bo.m 8Vadlli nemore vifie jedoo veliko offenzivu napra- i ako francnsi pretirati hoéeju пешее, naj- 

^ |k° í í le iA Ä “ ? 8 ? obro Je karle mé* Vltii ako hoie, daga do kraja ne vunifitimo. predi evője varaié do fundofia moraja pó
tol. On j b I prvi, koj je саги telegrafiral, Antant poleg podvodnih ladjah nemore vn rufiiti.
laj 86 aa vaJ,i Jerbo tak zahtéva to domo- Macedoniju friflke öete, municiju i strofika Francosi nemoreju ei premialiti, sakaj
Г к  P k í8 Л  88 8 к Ч 7 1 т . k? rma? om i® V08iti je to Hindenbnrg napravil, Hiudenborg pak
idobra ml, koj ga kakti vojnika jako pofi- —  Zaprli eu rueltc mtnfetrc. Iz Sient- jim braCae nebude uaprfi povedaL 
ioje. II Mikiofl саги to je zadoje elufibeno pétervara telegraflraju, da vu glavnim varafiu —  propel Je ftanofxM honnan. Ta 
delo bilo, da je Nikolajeviéa za glavnoga velika revolueija je naetala. Cfilo vlaet po Francuskim je takodjer taker potofiai da 
B&povednika imenuval. prijet je jeden odbor, koj etoji od dume niti jeden kormán nemore dngo na meati

Na eevernim frontu Ruszkij je zapo- dvanajet ablegatov. Sve minietre eu polovili oetati. Sad eu elufibeno Javlli, da i Briand 
rednrk l bez evake rééi ebuntari ее je edru- i vu refit zaprli. Trideeet jezer vojnika e kormán ее je moral aahvaliti. To nfije in» 
gil. Oq je zastavil cara vu Pskovu i on ga buntari drfii. Egelhardt ablegata, kakti bri- nenada dofilo, jerbo véé nekoji den predi 
je preeilil, da se zahvali. gadérofia za varafikoga zapovednika ей poe- eu znali, da kormán vu lakov polofiaj je

Naprotivno pak na jufinim frontu je tavili. dofiel, da nebude mogel ae iz toga von a
Bruazilov general zapovednik, koj je bun- Vu Kopenhagu takov glas je dofiel, da kopati.
tarom ua jeden telegram ovak odgovoril: vun zrukovani vojniki na Neveki —  Profi- Najpredi ae je eoldaéki minister zahva- 
»Dobro znam, kaj eem dufien éiniti prama pekten placu preeiljeni eu bili maflinpufike lil, ali niti to je Briandu nikaj nfi na haaen 
carul« Dakle on s carom derfii. naetaviti i enjimi etrélati na buntare. Bun- bilo. RueWa revolueija i jemo je odtrgla flln-

Poleg toga joä nezmerne zmefiarije tari su polieije iz konjov doli etrgali i taki jaka. Predi je oetavil evojega barfionjakoga 
budeju vu rusiji. Lebko se pripeti, da ruski su je zatukli. stolca, neg bi na to dofiel, как njegvi kolegi
Seregi jeden proti drugomu budu ifile. Jedni Szentpétervár od potlam öisto je za- vu Szentpétervaru. Francuzi takodjer véé 
staroga cara hoéeju i nadalje slufiiti, drugi prti od svéta. Niti jeden civil nemore oeta- ofltro zahtévaju od kormana, naj kruba pre- 
su proti njemu. Po takvim putu sami med viti varafia. Pofita véé vide danov nikam bavi. To pak poleg nemflkih pod vodom 
sobom ее budu bili. nejde. Dovezda eu prék dvé jezero bunte- plivajuéih ladjib niti jeden kormán nebude

Rueka buna jako je nam na baeen i rov zaprli. Telegrafirali nikam je né moéi. mogel. 
to se véé pózna na svakim frontu. Ako Iz toga ее vidi, da puno vekfia je revolueija Talijani pak au vn ovim poalu jofi vu 
pak se Ruska soldaCija jedna proti drugi vu Szentpétervaru i Moszkvi, как to elufi- hujfiem polofiaju.
sbuni i jedna proti drugi bade vojuvala, beno prepoznaju. —  B om bardfralf eu L on d on s , tfar-
raski front prazen ostane. To se pak lebko Tefiaki jofi februara 27-ga su poéeli uz- crufia eedemnajeloga ponoéi nemfiki zrakop-
zgodi. Najglasovitnefii generali, vodji i zapo- bunu, kad iz okolice i svunefljih varafiov livei pol vure dugo an bombardirali Lon-
vedniki как je Ruszkij i Bruszilov véé su veliki éopori su fiteli pred parlament, iti ali doua. Zrakoplove iz evakojaékih fltukov an 
jeden proti drugomu. Ako se jofi i soldaCija eoldaCija néje nikoga pustila. Ravno tak je etrélali, ali niti jednoga eu né mogli pogo-
tak raztrgne, onda prinas hitro konec bu- i vu Moszkvi bilo, kam eu frifike kozaéke diti, barem su jako avétili zraka a elektrié-
de boju. regimente spravili. natami lampafii. Iz zrakoplovov velikoga og-

Daj Bog, da tak bude! Dosta je bilo Prva uzbuna se je minuéi tijeden po- nja eu vidli. Vu morskim postajalifiéu jedno 
do vezdat éela. Onda ga vu glavnim varafiu véé trohe veliko laoju su potopili. Zrakoplovi bei evake

--------------- mele né bilo. Peki eu evi fitacune zaprli i falinge su nazat dimo odifll».
T ía t  \n T a lííin a b A  stém su fileli vmiriti na rod а, da cedule dobi. ---------------bist iz laijansKe. Nat0 je gjaden narod poCel robjlj Kormen mladosa iunaka

Protuietje nam dohaja, siama domovina miia, ravno tak, как 1905 ga leta soldaCijum je ОШ11 UliUUUga jUUttHa.
Taljanu damo kr̂ ja, v Medjimurju si mi ataia, sle| re(ja napraviti. Soldati proli su se sta- Dragi krfiéeniki, poslohnite malo,
Kad eam iSel i* DivaCe, Vu kojem sam ee ja hraml, уц| j bantarom su gtupili. Как 8в jo to Od mladog jonaka jednu pésmo, milo.
К“ . ™ . Р̂ ь Ча,, priPetil°- *° 86 8ad P°lee bojnog. vremeo. Koj je moral Tmrtü TU tudjoj zemljic,
Vu ercu sam si zdihavai. Nemrem zpisati zadosti. nezna. Samo tuliko znaiiio, da taki od po- Sada se spriCava rodjenoj majéiei.
Tebe nezpustim zpred oöi, z» .oboiku «lt«  f.ru, M ka Boldati né su Steli na narod alrélati. Nigdar niaem ovo na pameü imel,
Dok»® bu mi Bo, » pomoti. Cde »m hodii j» к oii»ru. —  Dindcnburga f r o n t  Hindeoburg Dae si nebi TiSe majeica ja Tidel.
Talijanski grozni Stuki, Velika je tarn dolina, da 9je(]na î fr0nta i da malo krajfiega D8p . . . . . .  . D ..
V nô i stojim, как med vuki, S Bogom raoja domovina! • All da je dragi Bog tak fitel imeti,
M o r a m  s  ta t i  n a  T e d r in i ,  S e s t r e ,  2e n a  i  d e C ic a , » V I ,  p o t e g e l  J 6  S O l d a C l j U  m a l o  n a z a t  8  V U O  D a  ^  т о г а 1 а  2 е т Щ с а  p o k r i ü .

Kakti drivo na Cistini. Zmislim se takaj za brate*, toga pak jofi I to hasna 1ШВ, da nekoji VOjUl
Mladog kralja ja ve sluiim, balost poje sree moje, ЭЬОГ odOVUd drUgam more poslstl. One fitel-
Na taijana puflku sprozim, Ar se za te v6k zmisijuje, lunge kam su se sad vu Francuzkim nemei  ̂ ^
Kugije idu tak, как zrnje, Ovo ti d zaiosti pisem, spravili véé predi eu svakojaCkimi tvrdovi- Oj ti smrt nemila, kaj si voéinila?!
Tálján pada nutri v trnje. Kaj si sree . lobom tifiim. 8trahOVitnO ObjaCÜl. Sest i 09вт met- LiPiöa LoTreka léI°  ^ moriIa*
Mafiin-geven pucaiu, Cast, poätenje raomu otcu, ' . . .  . . . * . . . . . . . . . .  ,
Svéta jakost ga tiraju, Koj mi hrani drobnu decu. rov eu ovi jarki gliboki 1 snajoovefiimi та - Sürnajstoga Ijeta dvajstpetog novembra,
Zvézde v zraku sve su v kredu, Mort se nabum zruflii doü? fiinami napujeui. Nepri jalelj snikakvom moé- Zadnjiput je zdehnul, dufiica odifila.
Sveto nebo ▼ lépim redu. Za zenu me sree boii. jom \ 8j|om nebude mogel ove beton fes- Najpredi zahvalim vam pajdafii mili,
A zemljica pak sva gori, fi jom sam Zivel petnajst leti. jung0 j (yrdovine porufiiti. KtomU pak Hin- Ki Ste moje télo VQ grob eprevodili.
st^en^ud ^ ” еР̂ °аи,! Moi^da^mt^otiii, ’ denburg etém je céloga nepnjateljekoga plama Pravi med ^ a ü ,  ljubleni pajdafii,
Ve za gréhe se piakati Moju proiju Bog vusiisi. kojega eu za protuietje napravili, jako *mé- Pred várni sem zaprl svoje same oél
N. boinom »oliu. Novak Ferenc Sal Г п ьси й  céloga plama predelati budu g mi 08tante Ti pajdaji mili|

íz ririTadióia. morali I vifle meaecov 0, 1m bude treba, dok- Dajte mi na znanje mojoj dragoj majki.
-------  lam ae na onim funduflo naataoiti mogli,

—  R evolueija  vu p eru . Vu Juini kojega au sad nemei avojovolno ostavili. К Л 'Я о Т т а д е Ч П ^ о ^ и к . .
Ameriki Peru zvanim orssgu velika revo- Nemei strahovitno eu eve vunifitili na
lucija je nastala. Po célim orssgu jsko 2e- 0vi okolici. Kam зато око dosegne, nigdi Gdé su mi precvele modre öjolice,
reée bitke trajaju. Vu svakim varafiu krv je né videti jedno selo, jednoga marofa, a 9em vas 08 avi eT0J ,ce'
teée. Strahovitno vnogo mrtvih je véé do jedno stanje ili jednoga puta. Nigdi jednoga §ume, löpi vrti, travica zelena,
vezda. moeta, jedno fiumu ili samo jedno drévo Joä jedenput s Bogom majéica ljublena.

—  R a d ooz la vov  od  JUaccdotlfjc. Ra- néje videti. Gde su predi dume bile, tarn Ljublana maj<5ica, bratec i seatrica,
doszlavov bulgarski ministerpredsednik mi- su sad sami tréki. Nemei kad su fronte na- Zadnjiput ste vidli ma örlena lica.
nuCi tork na jedni ministarski sednici go- zat potegli. sve eu vunifitili. Iste zdence su ™ ™ ia VI1 mn;ni
vora je drial, kak etoji Bulgariin na boj- sve zaruflili. Nflga jedne pivnice, gde bi na- sn gP ^  yu J  J ‘ •
nom polju: prijalelj skriti se mogel, ka| pak je najvai

—  Ministerpredsednik najpredi povedal neSe, vu cflli okolici nflga falaCek drflva, bea Sunöece ti milo, nebofl mi sretilo,
je, da na moerdonskim fronlo nikaj odlufl- drflva pak dekunge néje mofli delati. Ako Niti moje ЫМо lice flrlenilo.

tttWorny«, 1917. 26-ga mtrcinto._______  »KEDJIMURJE« braj. 12.



Kod sem ee ja äet&T'do st« grlifice. Két IH$ lisztéin! É r t e s í t é s .
Lépi mili {jedm, da je malo dass, ,  Szíves tudomására hozom az igen tisz-
Kad 3« j« rarill. !épa ЦоЬат п Л  в Ы о  C s á k t o r n y á n  tell hölgyk(iZonségnek, hogy
Sada ti podajem svoju desnu ruku, о  T í á v á n v  4 7 f l 1 1 o -
Рак se ti povrnem то z.m|ju güboku. , Л  L  __________ IZ lM lU t RŰÓCi-tf. 20. SZ. llattl MSOIDM

DrávaSiklóa. O re h o v e c  P ave l. ш **£*£££• ( l a l l a l l «  .v-.yn
••л .............. .. ■ ■ ------ ‘ v ‘ “---------  _ tovább folytatom.

№ É É ! $ № l i s №  I iE  I  S I  t í  t f r  - L  vá la szték . M indennem ű nln-
АЬ Iл (пва1б.Лло\ Ь л л ,  >  ь . « ь  Egy ház P o lstrau ba n  (S te ierorszá g ) b ttá a ok a t jn tá n yos  ú ron  vAUnlok
&  j ó  ( c s a lá d o s )  k o c s i s  k e r e s t e -  a  vasú ti á llo m á s  k ö ze ié b e n  ü z-  1 &  koron A tg .
ü k  a z o n n a l i  v a g y  á p r i l i s  h a v i  le th e ly iségn ek a lk a lm a s,J u - . " ,  ,  .  . . .

,  , r  . .  А ^ I „  Л A . K ész  g y á szk a la p o k  ra k tá ron .b e lé p é s r e  tá n y o s  árban  e l a d ó !  j r
V ' B ő v e b b  fe lv ilá gos ítá ssa l szo lg á l: , A szives hölgyközönség régi pártfogását

K o v á c s  F e r e n c  g ő z t é g l a g y á r a  D i r e k t o r  A  K o s i  kéri
OT,_, Z a la e g e r s z e g — o ia .  ______ ^ ____________ P oistraű .__________________ Lukovnyákné ВеМвдгОп Aranka.

Meghívó.
A  C s á k t o r n y á i  T á r h á z a k  R é s z v é n y t á r s a s á g  közhírré teszi, miszerint folyó évi április hó 11-én d. u. 

3 Órakor Csáktornyán a társaság helyiségében

XXtf. évi rendes közgyűlését
tartja meg, melyre a t  c. részvényeseket tisztelettel meghívja.

Azon részvényesek, kik ezen megjelenni óhajtanak, kötelesek részvényeiket, a még le nem járt szelvényekkel együtt 
vagy a társaság pénztáránál, vagy a Festi Magyar Kereskedelmi Bank budapesti főintézeténél, vagy a Csáktornyái Takarékpénztár 
R.-T.-nál letenni.

Az alapszabályok értelmében a felügyelő-bizottság állal megvizsgált mérleg annak jelentésével együtt 8 nappal a köz
gyűlés előtt Csáktornyán, a társaság helyiségében betekintés végett közszemlére kitételik.

C s á k t o r n y a ,  1917. március hó.

T á r g y s o r o z a t :
1. Igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése az elmúlt üzleti év menetéről, 1915. évi mérleg bemutatása, a tiszta 

nyereség megállapítása s annak felosztása, valamint az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére a felmentvény megadása.
2. 1 igazgatósági tag választása.
.3. Felügyelő-bizottsági tagok megválasztása.

VAGYON. M é r l e g - s z á m l a  1916. d e c e m b e r  3 1 -é n .  TEHER.

I *  '  = = = 5 =  I *  j~"f

P énzkészlet...........................................................  1138 j 15 R észvén y tők e .............................................................. íj 280000 —
Ü zletberendezés..................................................  3822 i — Érlékcsökkenési tartalék........................................... || 10000 —
In g a tla n o k ........................................................... | 276313 62 Adótartalék............................................................. jj 5000 —
É r té k p a p ír ................................................................  18690 I — Veszteség- és nyeremény számla: j
Személyi adósok és hitelezők egyenleg . . . | 11560 I 93 Nyeremény áthozat múlt évről . . 827 23

_________   I___________ !____ Folyó évi n yereség ............................  15697 47 [ 16524 70

!j 311524 ! 70 311524 70
--------------  ---------------------------------:___  _______  __________̂______ !-------' ii !
VESZTESÉG. E r e d m é n y - s z á m la  1916. d e c e m b e r  3 1 - é n .  NYERESÉG._

j! k  j * I к  I t

• • • • • • .... .......................... I 1260 ! — Nyeremény áthozat múlt é v r ő l ........  827 | 23
Ingatlanok értékcsökkenési tartaléka . . . .  10000 I — K ezelés.................................................................. 2771 5*
AHrtta/ . la-iu • ............................................................Í 5000 , — F ek b ér ............................................................... 47213 04

,é k e k ...................................................... ü 2260 1 55 K araa t...................................................... 163 52Munkabér................................................................  716 60
■ K öllség ........................................................................|i 4 6 6 0  8 4

Személyzeti fize tések ..............................................Г 8450 60
Behajthatatlan követelések le írása ........................ j 2082 14 I
Nyeremény áthozat múlt évről . . 827 23
1916. évi tiszta nyereség . . . .  15697 47 ) 16524 70

50976 J 33 50976 33
В I I I ------------------ ------------------------

C s á k t o r n y a ,  1916. december hő 31-én.
Az igazgatóság nevében: H i r s c h m a n n  L e ó  s. k. A könyvelésért: S t ő g e r  B é l a  s. к

2__________________________________ Megvizsgálta és rendben találta: a  f e l ü g y e l ő - b i z o t t s á g .

Nyomatott Fiachel Fülöp (Strauaa Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

CattteniT*, 1917. március 25.________________________ .MURAKÖZ«_____________________________________________12  8züm
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