
A bolsevikiek céljai*
Az orosz kormányhatalom jelenlegi bir

tokosai, a bolsevikiek szándékainak tisztasá
gát kétségbe vonni nem lehet, — inkább 
lehet azonban vitatkozni szándékaik prakti
káé voltáról.

A bolsevikiek uek & béke megkötése 
ceak eszköz, mely közelebb viheti őket cél
jukhoz: a szociális államhoz. Szocialista ál
lamot megteremteni tán még lehet, fenlar 
leni azonban szinte lehetetlennek látszik. A 
kitűzött célból annyit tán mégis ei fognak 
*rm a bolsevikiek, hogy a földkérdésben 
igazságosabb elveket fognak érvényre juttat- 
imtni, az ipari szocialisták pedig Marx ta- 
mut fogják megvalósíthatni.

S ez nem csekély jelentőségű Vívmány
lm .

A mait században, 1872 ben, Marx Ká
roly és Eagels Frigyes kommunista kiált 
*Anyt intéztek a munkásnép millióihoz s 
ebben & világ proletárait egyesülésre szóli
s t á k  te i.

Ez a kiáltvány nem annyira кошта- 
líJfitfi, mint inkább szociálista irányú volt s 
az idők folyamán tévésnél bizonya;!, ke
vésszámú axióma kivételével, mindazonáltal 
egészben véve mégis nagybecsű mű. Marx. 
hit a mű értelmi szerzőjének kell tekinteni, 
bebizonyítja, hogy a gyár ipar hatalmának 
(eílendülése által túltermelés állott be, ami
nek végzetes következményeit egyelőre csak 
a protetárság sínyli meg A kapitalizmus 
központosításával nyomorba hajlott muGkás- 
nsziály bajai azonban hovatovább vissza

fogo&k halni a burzsoa társadalomra, mely 
a katasztrófát nem fogja elkerülhetni.

De Marx kiáltványában nem pythiai 
jóslással szolgált a proletárságnak, hanem 
okszerűen bebizonyító!!!, hogy a katasztró
fának feltétlenül be kell következni.

A burzsoa társadalom eleddig meg lett 
kiméivé az általános katasztrófától, de an
nál sűiűbben érezhette azokat az igazán 
végzelszerü csapásokat, amelyeknek romboló 
hatása alatt nemcsak a munkások, de a 
kapitalisták közül is soksn összercskadtak. 
Már a hírhedt 1873 iki bécsi »krach« is 
ré9zbeu — de milyen nagy részben! — 
igazolta Marx jóslását. Azóta pedig kisebb, 
de annál gyakrabban fellépő gazdasági vál
ságok mutatták & kapitalizmus betegségeinek 
szirnptomAH. A g*zdssfigi válságok legrefte- 
netesebbjét azonban a világháború hozta, 
mely nagy intője) a kapitalizmus részére.

Itt már most az ideje annak, hogy a 
kapitalizmus felocsúdjon: Elmélkedni kell 
Marx jóslásairól. Nem vagyunk ugyan haj
landók Marxnak elhinni, hogy i burzsoázia 
belátható időn belül meg tag bukni, de ta
gadhatatlan, hogy a bukás jelenségei már 
mutatkoznak.

Békében sem a szellemi, sem a kézi 
munkának nincsen érléke, csak silány ára 
van. Háború után ezt meg kel! változtatni, 
még pedig nemcsak a minden rendbeli mun
kásosztály, hanem magának a kapitalizmu* 
érdekében is, mert a töke nem fog kihasz
nálható talajt találhatni a teljesen kiszipo
lyozott, elernyedt proletárságon. Csak venni, 
egyre csak venni onnan, ahová mindig ke 
vesebbet adunk, mint amennyit onnan ve

szünk: annyit jelent, mint kiapasztani azt a 
forrást, mely nem a véghetetlenül áldásos 
természetből, hanem a véges tehetségű mun
kából fakad. A munkásnak, hogy dolgozni 
képes legyen, meg kell adni a tehetségek, 
hogy fentarthassa Önmagát, mi több: hogy 
övéit is fentarlhassa, hogy igy a jövő mun
kásnemzedék is biztosíttassák.

Ez keli, hogy egyik legelső tanulság 
legyen abból a világot megrendítő kataszt
rófából, mely a háborúval reánk szakadt.

Ha csak ennyit is ér el a bolsevikiek 
mozgalma, már ezzel is sok lelt elérve.

Uj kormány.
A hivatalos lap több királyi kéziratot 

I közöl, melyek a Wekerle-kormány lemondá
sáról s az uj kormány kinevezéséről szól
nak. Az uj kormány tagjai a következők:

jWekerie Sándor dr. miniszterelnök s ideig
lenes pénzügy- és fö'dmivelésügyi miniszter; 
gf. Appopyi A béri közoktatásügyi, br. Szúr- 
may Sándor honvédelmi, Földes В&кц gl 
Eszrerbázy Móric és hg. Wmdfschgraelz La
jos tárcanélküli,c gf. Z:chy Aladár Őfelsége 
személye körüli,* Tófh János belügy, Szteré- 
nyi József kereskedelmi, Vázsonyi Vilmos 
igazságügy és Unkeibäuser Lajos horvát 
miniszter.

Wekerle Sándor dr. miniszterelnök uj 
programot adott. Wekerle uj programja s 
uj kabinetje, mellyel ennek megvalósítására 
vállalkozott, egyformán és joggal számíthat 
arra, hogy a nemzet megnyugvással fogadja 
s hogy abban a megértő támogatásban ré-

Az erdei tél aestetikája.
Irt»: Kelemen Ferenc.

Elragadóan csodás c* a befagyott, dórpi к ke
ltekkel borított erdei tél Amerre a szem ellát, 
mindenütt ragyogó fehér p irns, mely úgy sirnűl 
az ösanyaföldhöz, mint egy habfehér fátyol da
gadó női keblekre. A kopasz faágak roskadoznak 
u rájuk tapadt csillogó dértől, mely itt-ott tenyér
nyi szélességben rakódott rájuk s most az egész 
erdő úgy fest, mint egy egzotikus növényekkel, 
fákkal borított óriási oázis, melyet szeszélyes Is
tenek jókedvükben dérrel telehintettek s aztán 
»tiudöklő jégtáblákká fagyasztottak.

S e tüneményes dérbárdokkal felruházott fa
ágak meg-meghajolnak a csodás teher alatt. Ág
ágra borúi s aztán az egész fa lomb széles ívben, 
mini egy a természet, utólérhetetlen művész lel
kére! megalkotott diadalkapú a hófehér főidre ha
jol Mintha csillogó, vakítóan fehér ruhákba öltö
zött tündérek karcsú teslmozdulataik, sikkee tán
caik közben hirtelen jéggé fagytak volna, hogy a 
véletlenül erre vetődő embert egy utólérhetetlen 
fenségességQ Álomlét varázsával elkábitsák !

Egyik diadalkapú a másik után borúi о kes- 
t't)uy havas útra, mely e n3gy erdei szép^égko- 
hisszúst a közepén átszeli. A* út közepén halvány
barna sáv. Erre vetődött emberek, lovak lábnyo
mai talán az egyetlen valóság ebben a mozdulat
lanságával, szépségével elragadtatást és félelmet 

álomban. Ez & barna sáv fürgén, a földig

érő Jalombokat jobbra balra kikerülve, szalad vé
gig az ősrengetegen, melynek dérrel rakott lomb
tengere egy grandiózus szoborcsoportozat imponáló 
merevségével hat a csodálkozó emberre.

Egy művészi tökéletességű allé ez a keskeny 
út, melyet a Nagy Természet a fegyverszünet első 
perceiben varázsolt jelentéktelen falom bek közé, 
hogy az ébredő Béke csókjától *lkábn!t katonák 
emelkedett lelkűkkel harmonizá’ó miliőben vonul
hassanak el a véres em'ékü raj vonalból.

Az út mentén apró, a földhöz szorított cser
jék, melyek ugyancsak roskadoznak a havasdér 
édes terhe alatt. Bokor bokor mellett gubbaszt a 
hópárnán, mely kissé távolabb sűrűn egymás mellé 
állított vékony fatörzsek barnás fehérségében a- 
k»d meg.

Es az az utolérhetetlen erejű, leírhatatlan 
szépségű színjáték! A változatos színek művészi 
keveréke, mely mint valami, a legellentétesebb 
hangnemeket egyesítő diskrét muzsika, felemeld 
színharmóniát varázsol a csodálkozó szem elé.

Mindenekelőtt az imponáló fehérség, az egész 
szemhatárt elborító, domináló fehér szin, mely a- 
zonban, mint egy valódi drágakő percről-percre 
változtatja szinét-fényét. A közelben vakító fehér, 
kissé távolabb diskrét lilába játszó, amott gyenge 
kékesbe átmenő, napfény mellett tündöklő, szik
rázó, esthajnalban szürkülő, de állandóan fenséges, 
imponáló.

A cserjék felett és az üres erdei tisztáson 
egy, messze elömlő, habfehér szántó, a sűrűn egy
máshoz bújt fiatal fák között barnás-szürkés ve-

gyülék, hómentes száraz lerelek élénkítő piros 
színfoltjába).

A földié taposott száraz ágak bántó barna
ság*, csupasz fatörzsek komoly szürkesége, karcsú 
nyírfák ezüstszinüsége, a havas lombok változó 
kéksége s a végtelen hótenger roppant fehérsége 
mindez összefolyik a káprázó szem előtt egyetlen 
szinkev érékké, melynek neve nincs. Ezt csak é- 
rezni lehet.

És a színeknek ehhez a csodás játékához, 
melytől az egész mozdulatlan merevségű erdő úgy 
csillog, mint egyetlen óriási brilliáns, lenyűgöző 
szépséggel csatlakozik az a hatalmas méretekkel 
is imponáló háttér, mely hol haragos kékségével, 
hol szelíd szürkeségével, hol pedig ezüstös tiszta
ságával, mint egy végtelen nagy fátyol az eget a 
földdel, a reálist az ideálissal, a valót az álommal 
összeköti.

Mintha az egész csodás univerzum egyetlen 
fantasztikus estelikai valósággá sűrűsödne Össze, 
melynek ünnepi tisztaságához a földi szenynék 
még csak az árnyéka sem jút e l !

Л dérsávokkal överett falombok pompás har
móniájához, a megszámlálhatatlan színek tetszetős 
játékához, a fenséges háttér imponáló erejéhez 
csatlakozik az újabb optikai panoráma, mely a  
végee-vétig letakart földfelület szeszélyes forma- 
változásaiból áll elő.

Itt roárványlaphoz hasonlóan sima a föld» 
olt mérsékelt hullámok szelik át a hótengert' 
Jobbra alig észrevehetően ereszkedik le a lejtő* 
balra hatalmas szakadék tátong, melynek sűrű
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______ _ mely elengedhetetlen feltétele an
nak, hogy Magyarország a háborúból kifor
rott uj világban is becsülettel megátthassa 
helyét.

Wekerle programja az összesége ásók
nak a hazafias törekvéseknek, melyek a mo
dern, demokratikus és nemzeti fejlődést biz
tosíthatják az országnak. A kijegecesedés, 
mely az uj programm és uj kormány körül 
máris megindult, ssemmellátbatóan konszo
lidálja politikai viszonyainkat s ezért Wekerle 
uj vállalkozása nagyhorderejű s a legszebb 
reményekre jogosító fordulat elé állította a 
nemzetet.

Az ország érdeke, hogy ezt a vállalko
zást a nemzet megértéssel diadalra segítse 
és gyümölcsözőre tegye.

Gyűjtés a hadirokkantait stb. javára.
Az érdeklődés a Csáktornyái hadirok- 

kautakat, özvegyeket és árvákat gyámolüó 
Bizottsága által megindított mozgalom iránt 
örvendetesen fokozódik. Dacára hogy a gyűj
tés még mindig csak a bizottsági tagok kö
rében folyik s a nyilvánosság elé még nem 
is került, állandóan növekszik a rokkantak 
részére adományok összege

Újabban a következő jegyzések történtek:

A d a k o z tu n k  a z  e le s e t t  h ő s ö k  ő z - 
v é g  j e l  é s  Á r v á i J a  v á ra  f

H a d s e g é lje z Ő  H iv a t a l  tő p é n z • 
tá r a , K é p v is e lő h á z .

lombjai fölött úgy átsiklik a tekintet mint egy 
pacsirta a búzaföldek fölött

S e szeszélyes földformák között mindenütt 
a megfagyott lombú erdő, a csikorgó hö, a csil
logó dér . . . .

Lélekemelő érzésekkel bolyong az ember а 
Nagy, a Rejtélyes Természet e csoda kiállításán, 
mely túlviiági erők misztikus szépségéről beszél és 
félve remegve gondol saját parányi művész leiké 
nek jelentéktelenségére.

És mégis hatalmas ez a lélek \
Rejtélyes hatalmak csodás ereje érzik meg 

benne. Egy óriási tükör, melyben a Természet 
fenségessége, művésziessége ragyog! Lám ez az 
egész csodás erdő egy üres, t&rta.matlan anyag
halmaz volna, ha az emberi lélek a maga színe
ző, világító erejével fel nem .fogná magához nem 
szívná f

A föld összes többi teremtésének ez a pá
ratlan estetikai hatású természetkép, egyszerű küz
dőtere a mindennapi egzisztenciának, egyszerű 
eszköze, feltétele a létnek, csak egyedül az ember 
képes a magasabb értelem, a fejlettebb érzés világ 
szemein át egy felsőbbrendü művészi erő csodá
latos megnyilatkozását látni benne, csak egyedül 
ő képes átérezni annak aestetikai jelentőségét. S 
a szubjektív megérzésnek ez a felsőbbrendűsége 
az, ami őt egy eszményi világ alkotó tényezőinek 
részesévé, birtokosává avatja

Ez a szubjektív megérzés az isteni elem az 
emberben!

K Ü L Ö N F É L É K .

— HCsI halát A Csáktornyái áll. ta
nítóképző intézetnek ismét gyásza vsa. Ta
valy buonult 18-éves növendékei közül 
Rádly Károly volt másodéves aővendék 
néhai Rádly Mihály nyug. körjegyző özve
gyének fia a Piave mellett folyó harcokban 
a múlt héten hősi halált balt Rádli Károly 
mint az intézet kiváló növendéke a honvéd
ségnél is szép előmenetelt tett. A tiszti tan
folyam elvégzésével hadapródjelölt őrmes
terré léptették elő s az áprilisra kitűzött 
tanfolyam elvégzésével a zászlósi címet 
kapta volna meg Hősi halála szegény özvegy 
édesanyjának hozzá méltán fűzött szép re
ménységeinek kérlelhetetlenül véget vetett

— Kinevezések. A ra. kir. posta 
és távirda vezérigazgató Seligmann Miksa 
és Wranna István Csáktornyái postakezelőket 
valamint Weller István ptakp. segédtiszt
jelöltet posta-és távirdasegétisztekké; Kozlik 
Irén és Wranna Mária posta és távirda ki
adókat pedig posta é3 távirda kezelőnőkké 
nevezte kt

— Eljegyzés. Schuiteisz J rönkét Csák- 
tornyáról eljegyezte Лигашсз Gyula Kaj- 
mádról.

— Kinevezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi ra. kir miniszter Koronczay József oki. 
tanítót Badacsonytomajra s Tálosy Ilona oki 
tanítónőt Tüskeszentgyörgyre nevezte ki ren
des tanítóknak

— Adományok Bore özvegyének. A hét
folyamán is »Bors bácsi özvegyének a nyil
vánosság kizárásával« kaptunk 5 К t, mely 
ösezeget az özvegyhez eljuttattuk Egyben 
pedig az özvegy hálás köszönetét tolmácsol
juk azoknak, akik az özvegy szaVai szerint 
»váratlanul bőven segítettek« rajta Legjob
ban szeretné mindenkinek megfelelő módon 
személyesen megköszönni az adományokat, 
de már nagyon meg van törve з ezért kép
telen ennek a teljesítésére. így egyebet nem 
tehet, mint a jó Mindenhatóhoz imádkozva 
kéri annak áldását azok részére, akik ne
messzí vü küldeményeikkel nyomorúságában 
segítségére voltak.

— A postacsomagok címzése. Általános 
a panasz amiatt, hogy a postára feladott 
csomagokról az azokra rosszul ráragasztott 
címlapok nagyon gyakran leválnak és így a 
csomagok kézbesítése lehetetlenné válik. En 
uek kikerülése végett a postaigazgatóság a 
közönséget, saját érdekében felkéri, hogy a 
külső címlapnak gondos alkalmazásán kívül 
belül is helyezzék el a címet, hogy külső 
cím hiányában a beiül elhelyezett címlap 
felhasználásával továbbíthassák a csomagot.

— Állandó mozi. A Rákóczi utcai ál
landó rnozgószinház mai (szombat) előadá
sainak műsora: Napnyugati hercegnő (vígját 
4 felv.), Ne ítélkezz (dráma 3 íelv.) Holnap 
(vasárnap) Éjfél utáa (detektivtört. 4 felv) 
s Bakfis napló (vígját. 3 felv.) kerül színre. — 
Február 6 án A Vengerkák című szenzációs 
darabot adják elő. melynek előadásához je
gyek elővételben kaphatók.

— Értesítés. Miután a Csáktornyái ka
tonai cs. és kir. tartalékkórház elmenetele 
febr. 15 ig elodáztatott dr. Frank Géza tar
talékos ezredorvos a kórház vezető sebésze 
is február közepéig rendel és végez még 
operációkat Wlassics Gyula-u. 23. alatt civi
lek részére berendezett rendelő és műtő in
tézetében.

— Ravasz cigínyatazony. Nem min
deunapi eset történt a múlt héten Csák
tornyán Ekklatáos példája, hogy a minden
áron férjhez menni akaró lányok hiszékeny
ségét és szerelmi vakságát hogy ki tudja 
használni a lányok kizsákmányolására utazó 
némely furfangos véuasszóny. Bizonysága 
ennek három pusztafai falusilány, akiktől 
egyeoként 4000, 760 és 360 koronát kész
pénzben, egy vég vásznat з egyéb értékes 
holmikat csalt ki egy, Csáktornyán lakó 
cigányasszony, hogy ezek fejébeu részükre 
szerelmesek szívét biztosítsa. Természetes, 
hogy a cgányasszony titokban keverte kár
tyáit a hogy bűnös manipulációi napféynre 
ne kerüljenek, rémítgette a szerencsétlen 
áldozatokat Hallgatásra kényszerítette őket, 
mert ha a titkot elárulják, nemcsak hogy 
szeretteidet veszítik el örökre, de maguk tg 
magsemmisüloek. Miután azonbuh szerelme
seik hozzájuk való érzésben nem változiaír, 
gyanút fogott egyikben másikban, hogy talán 
a cigányasszony hálójába kerüllek. Hoszas 
tanúskodás után egy csákfornyai ügyvédhez 
mentek hogy tőle a helyzet feltárásával 
tanácsot kérjenek. Az ügyvéd persze azonnali 
átlátott a szítán s felvilágosította a három 
hajadon! hogy a cigányasszony becsapta 
őket A lányok most az ügyvéd utján i  
cigányasszonyt csalásért feljelentették.

— Figyelmeztetés. A tisztviselők Szö
vetkezete tagjai február 10 étől kezdődőiéi 
még hátralévő egész évi lisztkészletüket 
egyszerre felvehetik. A szövetkezet igazgató
sága a tagokat figyelmezteti, hogy mindeak: 
azon a napon, amelyről értesitteni fogják, 
poülossaii vegye át a lisztet, mert ha arrót 
a napról lemarad, csak a kiosztás legvégén 
kaphatja meg lisztjét.

— A 18—24 éve« felmentettek behí
vása. A hadsereg rendes szükségletének 
pótlására legközelebb honvédelmi miniszter 
rendelet jelenik meg. melynek értelmében 
az 1899 és 1894 évek közt született egyé
nek felmentése megszűnik s a jövőben ezek 
az évfolyamok a most sorozott egyénekké 
együtt fölmentésben egyaránt nem részesít
hetnek Kivételek azok. akik a bányászat és 
a közlekedés teréu működnek s akiket ese
tenként külön elbírálásban fognak részesí
teni Az 1899, 1898 és 1897-ben születet
teknek 1918 március elsején, az 1896. 
1895 és 1894 ben születetteknek pedig áp
rilis 3-án kell bevonulniok. A mezőgazda
sági szempontból fölmentett egyéneknél el 
fognak térni ezektől az időpontoktól, ameny- 
nyiben nekik már február 1 1 -én be keíí 
vonulniok. de később aztán szabadságot 
fognak kapni.

— Közgyám választása. A közgyám 
lemondása tárgyában február 10 én d e. 
10 órakor a városháza tanácstermében tar
tandó közgyűlésre Csáktornya választó kö
zönsége ezennel meghivatik. Az elöljáróság

— Választójogi vizsga. Az irni-oivasai 
tudást igazoló választójogi vizsgálatok Csák
tornyán a városháza tanácstermében f é. 
február 18 án d. e 8 órakor kezdődnek Az 
írni-otvasni tudás igazolására bocsátható a 
férfinemhez tartozó minden magyar állam
polgár, aki 24-ik életévét betöltötte. A vizs
gálat ingyenes. A vizsgálatra a járási fő
szolgabírói hivatalban személyesen vagy 1«* 
vél utján a vizsgálat megkezdésének nap-, 
jáig lehet jelentkezni.

— Lóosztályozás. A jóosztályozás i 
Csáktornyái járásban április 15, 16 és 17
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lapjem tarUtik meg. És pedig április 15 «ültek, de a gyermeket már nem menthették vetkezik *,607.915 koronzeMzegben.Aeta- 
Murzszerdahelyen a vásártéren d. e 10 ó-meg A kis fiúcska olymérvtt égési pebeket tiaztikt, sajnos, csak számokat közöl, az 
rakor Jaraszerdaheiy, Muraretbát, Bocskai'; szenvedett, bogy három Ara múlva iszonyú adózók neveit pedig elhalgatja, ami elég 
ьл®Г UÄikÄDCibe8Â’ M n n s z e n lm im n ,  • k,ook kOrött kiszeovedeti kár, mert csak ilyenformán lenn a számok
kásd, Hétház, Lapáoy, Majoriak, Muraoyirad, j — A strekárek élelem cttapéizéte. tengne valónan tanulságos olvssmány. 
°хггпо®’ Szentmargithegy, Tundérlak, ..tridó Az Ausztriában a vasutakon s gyárakban — Az uj hadizegély reniMetet Most 
vár, Binnbegy, Erzsébetiek, Gáborvölgy, Ha- dolgozó muraközi munkások szokás szerint küldik szét országszerte. Eszerint a hadise- 
lárflrs, Kismagyaród, L ’gelfalva, Muraíüred, ellátták magukat annyi élelmiszerrel, hogy gélyes családokat minősítik vagyis egyes 
Piáczkamzsa, Robádihegy, bzentorbánhegy, azt a határon tűi busásan értékesítették, osztályokba sorozzák, hogy ki mennyit kap* 
tfashegy, Végfalva; április hó 16 án a csak- Eanek a révén nagy mennyisége az élelmi- jón. és aki eddig a jogosnál több segélyt 
tornyai vásártéren d. e. S órakor kezdődőleg szereknek jutott ki a külföldre illetéktelenül, kapott, azét csökkentik, de viszont annak a 
Csáktornya, Drávaszentiván, Drávaszentmi- Ennek megakadályozása céljából a közélel- családnak segélyét, mely az eddibiböl nem 
hály, Felsőpu9ztaía, Felsővidaíalva, János- mezési hivatal utasította a rendőri hatósá- tudott megélni, emelni fogják. E rendelet 
talva, Nyirvölgy, Százkő, Szentilona, Zalauj- gokat, hogy a külföldi dolgozó munkásokat értelmében, melynek a száma 480,000/1017. 
vár, Drávanagyfalu, Drávaóhid, Edeskót, Tót- szigorúan ellenőrizzék, hogy azok csak va- megalakítják a minősítő bizottságokai, és a 
falu, Zrínyifalva, Drávavásárhely, Viziszent- sárnap vagy hétfőn s akkor is csak egy felszólamlási bizzottaágokat, ahol az uj be- 
györgy, Gyümölc9Ía!va, Gyümölcsbegy, Kis- hétre szolgáló élelmicikket vihessenek ki a oszlás ellen észrevételeit és felszólamlását 
mihályfalva, Nyiresfalva, Drávacsány, Cse-i saját személyük számára. bárki megteheti.
resnyés, Drávamagyaród, Miksavár, Felső — A savanyított káposzta makazimá- — Az öreg nepfölkelök hazaboctátása.
raiihályfalva, Delejes, Farkashegy. Felsődom- láoa. A hivatalos lap maximálja a savanyu- A honvédelmi miniszter rendkívüli érdekes 
ború, Hétvezér, Károlyszeg, Királyiak. Már- káposztát is. Eszerint a savanyított káposzta és fontos rendeletet küldött szét a törvény- 
ionhalom, Zalabárdos; április hő 17*én a csak kiskereskedelmi forgalomban felszámít- hatósághoz, н az a legrövidebb időn belül 
bottornyai vásártéren d e. 10 órakor Bot- haló ára kilonkéut januárben 1.44, február. Nagykanizsára is megérkezik. A rendelet 
tornya, Alsóferencfalva, Muraszilvágy. Belica, márciusban A 54, ápril»9hóban 1 64 korona, szerint az összes 49 és 50 éves népfölke- 
Muragárdony, Murasikló9, Bányavár. Felső — Lesz mosószóda. Általános a panasz, lök azokba a városokba helyezendők, ahol
£>rá)yfalva, Kristóféivá, Muraszenlkereszt, hogy nincs mosószóda, niucs lugkő. Most a legutóbb hosszabb ideig laktak. A rendelet 
Zsedény községek lovai vezettetnek elő. kereskedelmi miniszter segíteni óhajt a bajon, részletesen körvonalazza, hogy az öreg nép-

— Pénzintézetek vagyonkimutatása ÓS Rendelet szerint a kereskedők rövid időn fölketök a legrövidebb idő alatt a hadtáple-
rmérlege. A Csáktornyán székelő Muraközi belül marónátrond és kristály ẑódát kapnak, rületről vagy a harctérről visszahozandók 
Takarékpénztár R. T. vagyona a beküldött — A vásárok redukálása, puh&kolódzós és beosztásuk úgy állapítandó meg, hogy itt- 
évi kimutatás szerint 3109618 82 К-t tesz történik a kereskedelemügyi minisztérium hontartózkodási helyeiken legyenek foglal-
m: ebből váltókra 1523378 77, kötelezvé- részéről, hogy amely vásárok nélkülözhetők koztatva. A rendelet előírja, hogy ha a ka-
nyekre 189631, értékpapírokra 924470. adó- 9 lehetséges e több napos vásárok össze- tonai parancsnokságok bármily okból elmú
ltokra 33348155 korona stb. esik A teher vonása? A beérkezendő jelentések alapján lasztanák az intézkedést, a népfölkelő csa- 
3109618 82 К ; ebből részvénytőkére 300000, hozzáfognak a vásárok redukálásához ládjának joga van közvetlenül a honvédelmi 
tartalékalapokra 224000 korona, betétekre — Papirbizottság alakítása. A keres- minisztériumhoz fordulni és ott kérvényez-
2457179 64, befizetésekre 60020, átmeneti kedehni miniszter a papirellátá9 biztosítására heti az áthelyezést, amit a honvédelmi mi
ll 5040 К esik. Az évi nyereség 44025 71 a papír, a faanyag, rong ânyag és a celiu niszter a lehetőség szerint teljesít
K-í tesz ki. A takarékpénztár részvényenként loze termelésének szabályozására, a nyers-j — Tizmilliárd évi vagyonadót vetnek 
3 5 К osztalékot fizet, a tartalékalap gvara- anyagok, félgyártmányok és a késztermékek j ki. A pénzügyminisztériumban lázas munka 
pHására 6000, jutalmazásokra 3900, jóié felosztására, felhasználására és árszabályo- j folyik. Dolgoznak az új adójavaelatokon. Az 
косу célokra 1000 К-t fordított az 1917-ik zására stb. vonatkozó tennivalók elvégzésére \ új vagyonadó ügyben a kormány azt ter
vben. Papirbizotlságot alakit. A bizottság az érde-jvezi. hogy az államot a békekötéstől szá-

— A cukoradag újabb leszállítása. Az kelt minisztereknek s a hadügyminiszter ki- mílott három éven belül megszabadítja a
?Jíspáni hivatal rendeletet intézett a járási küldötteiből, továbbá a keresked. ü minisz , háborús terhektől, hogy a megnyitott adó- 
iöszolgabirákhoz, amelyben a közéleimerési tér által meghívott tagokból áll. | források jövedelmeiből a normális szükség-
:aoiniszterium utasításából kifolyólag a cukor-! — Köszönetnyilvánítás. GostI Henrietta! leteket és az uj beruházásokat fedezhesse,
fcdagot leszállítja. A rendele t szerint a cukor-í úrnő (Zágráb) a Csáktornyái izr. nőügyiéinek A készülő vagyonadótörvény alapja az a 
adag személyenként és havonként egy fél j 50 koronát volt szíves adományozói, mely megállapítás, amely н megadóztatható ma-
ejtő™ szállíttatott le A rendelet azonban I nemes cselekedetért ez utón is hálás kö- gyár magánvagyoni, beleértve természetesen
megengedi, hogy betegek részére bárom ne- szünetet mond az elnökség. ja vagyon mindenféle faját, kétszáz milliárd
gyed kilót is engedélyezhet a járási főszol-; — Bélyegek érvényessége. A turulrna- j koronára becsüli. Ezen vagyonnal szemben
£ab:ró megindokolt esetekben. A rendelet, daras postabélyegek érvényessége m é. de- a magyar nemzet háborús kiadása a világ-
gyébként a helyi hatóságok fejelne* jogot cember végével megszűnt. A közönség bir- háború belejezéséig előre megállapíthatóan 

ad! г cukoradagok megállapítása tekintetében, j tokában lévő ilyen bélyegek azonban folyó eléri a harminc milliárd koronát A vagyon 
rulönösen a városi és falusi lakosság cukor-! hó végéig ráfizetés nélkül becserélhetők. E- 15 százalékos megadóztatása 30 milliárdhoz 
„énveit iiie(öieg zentuf ezek a bélyegek egyáltalában nem juttatná az államot. Azt tervezik, hogy há-

— Gvenoeelméiüek és gyengetehetsé lesznek értékesíthetők rom, évenkénti 10--10 milliárd vagyonadót
m ák  felvétele \  borosjenöt (Arad vm) -  A millió« jövedelmek. A pénzügy vetnének ki, ami öt százalékos adózást je- 
H’óffVDedasoffiai nevelő és foglalkoztató áll. I minisztérium most adta ki vaskos füzet alak- leotene. A mai vagyonadó mindazáltal ér-
intézetben az 1918__1  ̂ tanévre több gven-! jában az 1916. évi adókivetés alapján össze- vényben maradna azért, mive! az uj adót
-elméjű és gyengetebetségü növendék ‘ vé- állított jövedelemadóstalisztikát. Mint ismere- csak 3 évig vetnék ki
Mik fii 4 zegény^or9Ú8k ingyenes elhelye- les, a jövedelemadó, amely a hadsegéiyezés — Az utasok kenyere. A kozélelme-
x.*sl nvernek Prosneklust ingven küld az!céljait szolgálja, 1916 óta csupán azokat a zézi miniszter rendelele értelmében a szál- 

708fó^LaP személyeket terheli, akiknek összes jövedelme lók, vendéglők, étkezők és vasúti reslaura-
J L  a netroieumet Sklepicsja 20.000 koronát meghaladia. A statisztika ciók január 15 ike óta nem adh&tuak az

1 , . , u * . 1  ‘  H, V t „ ««’ipnfpheevi meséllapítja. hogv ilyen egyén a m»gyar idegen utazóknak kenyerei. Ezl tehát min-

“Ä r S l l S . «  aT Ä «  t « ?  S zerkesztő i üzenek
г ! . . . , ,  ha.hrtnar.os fi» a í *1.953 *00 koronái tett ki. A stat.sztika sze- Mi tlzennyolcóvee.k, N.m ы м м » . 

^heT/ meiletl a  ̂ voll. melynek Irint Magyarországon 1103 azoknak a száma . . .

Síj?4?  subából0 kimint mtűzet íogotT"Ajkoronát, ^zok a boldogok pedifi akiknek karban levő 1 1 * 0 Ц 0 | В
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Tabor mod Rusijom i Rumunjskom.
Veliki go vor i od mira vu Becu i vu Berlinit. - Nigdar nesmo bili na 
bújnom polju tak jaki. как smo vezda. - Predsednik amerikanskih via
dalt nije proti sveobcemu mim. - Franeuzka mirnese govori, как je 
predi govorila. - Vu Petrogradu je veliki glad. - Vu Brest-Litovskom 
su se opet rezprave poceli za mir. - Velike bitke med rumunjom i га» 
som pri Galaeu. - Njegovo Velicanstvo, nas kralj vu Budapesti. - Kaj

je kralj tezakom od mira rekelr

KaK stojimo aa bojttom polju?
<M. J.) Na bojnom polju je i vu pre$ \ 

lim tijeduu skorom svigdi mir b I. ali s tem 
vide su politicari govorili vu orsaCkk hi- 
2áh od Ubora i od aura. Так se vidi, da 
tabora nebudu na bojnih poljah nego vu 
oreaékib h 2ah i vu kancellárijait dovrSili.

Najznameniteái govori su se Cuii vu 
Beéu, gde je Czerniu gróf. minister izvanj- 
skih poslov i vu Berlinu, gde je Hertling 
gróf drzavni kancellár veliki govor dr2a!

Groj Czernin je rekel. da smo pripravni 
mir sklopiti ne samo s rusom, nego svimi 
nadimi i nemcovimi neprijatelji. ab dók ne 
bude franeuzka. pák englezka. tak takaj 
Amerika oéevidno izrazila. da s kakvom 
pogodbom hoée sveobCi mir sklopiti? nem 
remo predi о lom konaCno govoriti. M-re 
kel je grot Czertiin, — izdrdali budemo s 
nádim saveznikom do kraja s tem bolje, ar 
nigdar uesmo bili na bojnom polju tak jaki 
как smo vezda.

Kaj se skloplenje mira tiée s Rusijom, 
— rekel je grot Czernin, — od njega niti 
krajcara, ulti jedeu klaíter zemlje nepotre 
bujemo za mir i kajti Husija takaj na tem 
fundamentu stoji, mir bude se s nj m leh 
ко sklopil. TedkoCe su зато vu tem, kaj se 
Rusije tiée, ar je vezda ruska zemlja na 
vide falatov rezcepljena, pák se napoaeb 
moramo pogadjati s onom Rusijom, koja se 
iz Petrograda vodi i kormsni, naposeb, s 
Ukrajinom, s Fiaskóm i s Kaukazom. (Öve 
zemlje su pred táborom к velikoj Ruskoj 
spadale, ali vezda su se odtrgle, pák sa- 
mostalne postale.)

Ako smo s Rusijom skiopili mir, — 
véli gróf Czerniu, onda bude to za sobom 
vfeklo, da bude ее i sveobéi mir moral sklo 
piti, как bi goder hoteli drugi ueprijatelji 
natezati dalednji tabor

К toir.u mi jód dodajemo, da je Wdson 
predsednik amerilíanskih dréavah pismo po- 
slal к svimi vu neprijateljskim stalidu biva- 
juöim vlad&m, vu kojem je vu 14 punktih 
izpisal, pod kakov naéin bi se mogel mir

sklopiti. Na ie punktumé je gróf C??rn:n 
iakaj odgovoril i odmah po brzojavu vu 
Ameriteu svoj odgovor postal. Groí Czernin 
je izrazil, da vu najvide punktih je Austria- 
Magjarska s amerikauskim predsednikom 
Wilsonom vu jednim mnénju.

Mir nije moCi od denee do zutra sklo* 
p‘ti, — rekel je dalje na3 mioister gróf 
Czernin vu svojem govoru. Da se mir skiopi 
к tomu je vréme treba, za to treba, da mir 
no Cekanio pegadjanja, koja se vodiju vu 
Brest L tovsku

Grot Czernin je govoril i od onih Straj- 
kov, koji su vu Austrji i vu Budapesti bil- 
pred dvemi tijedni Rekel je, da átrajki sa- 
mo natc2eju skloplenje mira i koji to de- 
laju, oni pokvariju pogodbe za rnir, koji 
dlrajkuju, oni vu svoje meso reieju, ar ako 
neprijatelj vidi. da su pri nas nemin, onda 
se nebude 2uril s podpisaujem mira.

Grof Hurtling kancellár Nemdke zemlje 
je vq svojem govoru rekel, da Franeuzka 
vre negovori tak srddo proli NemSkoj, как 
je predi govorila Tj  je znarnenje как da 
bi se i oua premiáijavatt poéela od mira, 
ali ovo uakanenje joS nije izrazila. Izjavil 
je nemáki kancellár, da Elsas-Lotharingiju, 
koju je Nemáka 1871 og leta od Fraucaza 
odzela, neda nazaj, ar je ova zemlja i predi 
pod NemSku spadala. I nemäki kaucellar 
je vu svojem govoru spomenul i odgovor 
dal W.lsonu, amerikanskomu predsedoiku 
na njegove punkte, poljeg koje bi se mir 
sklopiti mogel. I NemSka je vu najviSeäh 
punktih vu jednem mnénju s Amerikom

Na koncu svojega govora opozval je 
francuzku vladu, naj ona na novo izrazi, 
kaj hoCe. da bi seaveobCi mir sklopiti т о  
gel bez toga, da bi NemSka ili savezniCka 
Austria-Magjarska zbog tabora kaj trpeti 
morala.

Ovi govori su 6 jednim korakom opet 
bli2e done3li sveobéi mir.

Vu Brest Litovsku se rezprave nate- 
zuju, ar Trockij ruski glavni izposlenik jo3 
nije nazaj doäel vu Brest L:tkovce, kajti su 
vu Rusiji opet nemiri boiäevikiovoj i raeujSe-

vikiovoj straoki i kajti su vei ke b tke med Вл» 
usijonj i Rumunjskom PnSeret i Prut zvau b 

í vodah su tn dni (fajúéi boji bili med negd&3- 
□jimi sHvezniki. koji su sa vezda posvadü , 
pak se med sobom koljeju Céli svét gfed 
ovu novu svadju i növi tabor, koj je vezda 
med dverni pnjateiji i savezniki. Ruska via- 
da je s*e rumuuje, koji vu Petrogradu i vu 
okolici stanuju, polo vili i zipréti dala.

Kerenski b'v3i gTava ruske vhde i n“:e- 
govi prijatelji opet nemire delaju To je do- 
bro za mir, ar bude vezda3nja ruska v!i«ia 
pr trucana, da frî feo mir sklopi, ako doiru 
reda hoCe napra vili.

Vezda vu Brest L:tovsku о tom vöd j x 
lezprave, bi se poäte, pak brzojavi opet зк»о- 
pili s uaSimi i s nemdkimi po3tami. Nadai^e 
govoriju i od loga. как bi se zarobljeo.k: 
premeaili i dirno posiali. To bude te2ko r.31o 
i dugo trajato, ar vu Raskoj пета  do)U 
ieljeznice. aiti рак dobre teste.

Kajti one zemlje. koje su se odtrgle od 
Rusije, neieju 2ive2 dati ostalim ruskim 
zemljam. vu Petrogradu i vu okobei je ve
liki giad med pukom.

Takvi glasi dohadjaju iz Ru3iie. da 
Trockij neCe mir i da zito nateie pogodbe 
ar misli, da budu vu Nemäkoj i pri na-* 
nemiri izbukauli, kaj bude nas i пазе за- 
veznike uasililo. da kakov goder mir skto- 
pimo Vu tem bude se Trockij jako vkaüJ 
ar pri nas. niti pak vu Nemökoj nebudu 
nemiri. Budemo vu dojduCim tijednu vidi, 
je li Trockij zaistino mir hoCe, all oe, ar 
budu se vu Brest L'tovsku opet poéele rez
prave. Groí Czernin minister i Kühimau 
□eméki glavni izposlenik su vre odputuva * 
vu Brest TJtovsku na spravi§ée.

Dobili smo vre glaee i od toga, как 
su prijeli govor groia Cüernina i groia Hert* 
linga, od koje govore smo malo predi pisaU-

Najviée Francazkih novinah tak pis3]^ 
da se ve vre slobodno к stolu sedeju svik 
neprijateljakih orsagov izposlaniki, da зе po 
gadjaju za mir i da je béli golub Wietel 
iz barke, как negda Noenov golub, b i m-f 
rezgiasi na lemlji Baske novine lakaj puz*
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dravljaju govor Cieruina i veliju, da néma 
vise jaké zapreke, da se mir 3klopi.

íz Berlina javiju, da зи зе ined Rue- 
kom i med Rumunjakom pri Gatacu i Bal 
grada takaj poéele bitke Nadaije iz Pelro- 
grada javiju, da за rumunjski Seregi оЬзеН 
Ungheni i Ktsenev zvane ruske varaée i da 
зи 26 ga januara velike biUe b le med rus- 
kimi i med rumunjskimi eetami. Rumunji 
dvé ruske regimente obkoljili i sve vojnike 
vu suZanstvu odegnali. Ov növi tábor je 
zato izbuknul, ar se Rumunjska neCe s 
nami, pák s bulgarom pomiriti.

Njegovo VeliCanstvo je 26 ga januara 
vu Budapest doSel iz BeCa. gde je vu kral- 
levakoj palaCi prijel miniatre i druge poli- 
tiCare. Na novo iraenuvani ministri su pred 
kraljem prisegu polozili. Dr. Wekerle mini3* 
terpredeednik jednu novu slraujku hoCe 
áloZiti iz drug h elranjkah, kojoj etranjki bú
dé gróf Andrássy Gyula pred3ednik, a vodja 
dr. Wekerle.

Njegovo VeliCanstvo kralj je drugi den 
nazdj odputuval vu Bee.

Blumaninski teZaki su ne zdavnja mól 
benicu poslali к kralju da зи odnoSaji vu 
njihovoj okoiici zbog meujkanja ZiveZa jako 
zloCesti. T^Zaki su od dvorske kancellarije 
pisrno dobili da bi poslaii izposleoike к 
kralja, d* Cuje iz njihovih vustah njihovu 
proSnju Njegovo VeliCanstvo kralj je depu- 
íaciju vu beCkoj cesarskoj palaCi prijel i 
obeCal je, da bude jim po mogucnoäli po- 
mogel I od mira je govoril kralj i eljedeCe 
rekei: »Verujte mi, da nigdo ne Zell bolje, 
da bi mir bil кэк ja. Oi rano jutra do 
kesne nőéi to je moja jedina briga.«

Kaj moramo znati od krvnt vusi!
Krvna vuS зато jaboCnomu drévi je 

veliki neprijatelj. More Z'veli i na hruSko- 
vim drévu ili na glogovim drévi, ali ovdi 
veC ne déla takov kvar. da bi ov kvar vu 
raCun mogel dojti. lzvan ove krvne vuSi i 
hru$ka ima krvnu vuS. ali ova зато na 
koreuju Zivi i to зато na hruSkovim 
.korenju.

Krvna vuS stém vekSega kvara déla 
na jabuCnim drévo akim je bolje plemenito 
akim je mlajSe, akim viée odprtih ranih ima 
skim je gusteSa koruna, skim guateSe je 
sadovoo drévo p03adjenó i akim je hajéi 
fundus

Krvna vuS зато po drévi se na3tani, 
зато drévo bantuje, i зато tarn зе pova. 
Listje i aada nebautuje, barem su naSli \ 
vu sadu krvnu vuS, ali to зе jako rédko 
pripeti.

Vu rahoj zemli, naprimer vu cepilnja- 
ku, ili pák ako drévo jako hitvalnu kora- 
nu im*, onda krvna vuS i na korenju se 
naataoi. tojest tijam tarn odvandra. Vnogi- 
put vnoZma krvne vuSi зе uapova na ko
renju tarn, gde naprimer teZik s motikom 
korenje orani, ili pak zajec ili mié oguli, 
takodjer ako iz korenja céli grm divjeCinje 
raste. Na divjeCinji stém vise krvne vuSi 
зе zapova, skim viSeput obreZemo. Ako к 
tomu joS okolo dréva gusta trava raete, 
joS v Sj krvnih vuS h ee zapova

NajrajSi i najveseleSe zivi krvna vuS 
na svakojaCkih ranah. Vnogo krvnih vu- 
Sih sionda zima, najmre pak one, koje na 
kiticah Ziviju, dotCas pak one, koje vu gli- 
bokih ranah, luknjah Ziviju, niti najmenje 
neznaju za zimu.

Na protuletje vu svakojaCkih ranah 
ili luknjah poCne se povati krvna vuS, odo- 
vud зе rezSiri pollam po céiim drévo, po 
céloj koruni. Jako rada зе nashni i vu ve 
likoj svoti Zivi vu koruni zrastjenom div- 
jaCini. Ove kitice negda tak zglediju, как 
dabi 3 pamokom ili vatorn omotane bile.

Gde je drévo jako na gustoma posad- 
jeno i jako je bűje, tarn je svaka kitica, 
avaka Siba puna s vußima.

Birem je krvna vu9 veliki neprijatelj 
jaboCnomu drévi itak je né tuk naravna, 
как je traovna vuS (ßloxera) koja zakole 
domacegi trsa. Krvna vuS зато onda to 
napravi s drevom, ako je drévo Cisto za 
риЭСепо, clovek зе nikaj s njirn ne brini, 
niSCi ga tie snaZi i poleg toga krvna vuS 
od léta, do léta se pova na njim i od léta, 
do léta velike raue déla na drévi. Razmi se

da takvo drévo predi ili potlam тога до 
vunifltiti, mora se posuSiti.

Iz toga to vidimo, da proti krvnoj vuáiv 
koja odzvuoa na drévi Zivi, leZe i faleáe a* 
moremo braoití, как proti fitoxeri koja 
vu zemlji na korenju Zivi.

Proti krvuoj vuSi sledeCe se moramo 
branitl:

Najpredi trsili ee moramo na takvoj 
okoiici gde ве je krvna vuS sapovala day 
na radovnom drévi skim menje ranih bade. 
Ako vre moramo ranu napraviti na drévi, 
onda nesmemo ju odprto oetaviti. Svaka 
rann, kakva je gud lépő Cieto tijam vu 
drévu moramo ju vun zrezati na gladkoma 
Takvu na gladkomu zrézanu ranu e takvim 
katranom (koiomajzom) moramo namazatii, 
kojegi smo barem jednu vuru topili. Ov 
katran more biti mlaCen iti rnrzel, зато  
neeme tak rédki biti, da bi iz raue dőli 
curel podrévi ili pak da bi se vu drévo 
scecal. Samo odzgora mora branili, da зе 
vide krvna vuS Um né zapova, ili pak ako 
je nuter vu rani, da odonud nemore vun 
dojti. Opel preveC gusti takodjer пезте 
biti.

Rane po z<mi moramo posnaZiti i i 
katranom namazati, doklam na protuletje 
drevje tirati poCoe i krvna vuS se poCne 
povati, gotovi smo s ovim poslom. Ako pot
lam na protuletje il po leli vidimo, da ove 
Crne krpe po drevju opet se beüti poCneju. 
némamo drugoga posla, riego joS jeden pct 
s katranom namazati.

Takodjer moramo posnatitt iz korenja 
rasCeno divjeCinu. Ove Sibe nesmemo samo 
ober zemlje odrezati nego moramo poiskati 
odkud rasteju, tarn lépő na gladkoma od- 
réZemo, rano pak s katranom n&maZemo. 
zatem pak zemljom nazad zagrnemo. Так 
po zimi, как i po leti prvo delo nam tu 
naj bude, da svaku ranu koje na drévi 
napravimo, poCistili i namazati moramo.

Takva rana puno leZi se zarsste.
Po zimskim delo, odmah skup moran i 

pobrati, kaj smo Iz takvoga dréva doli na- 
rezali, koje krvnate vuSi ima. Skup pobrano 
smetje i kitje skuriti moramo.

Zabav-д.
i

Turski brat.
NegdaSnje vréme зто  зе з oruzjem 

borili з turCinom. V:Se dvésto Ijet je tekla 
magjarska krv od tur3koga oruzja. Lépe 
naSe domovine v najvekSi alrani je turski 
pol mesec viadal

Vnoge majke sin je alduval svoj Zivot 
za oalobodjenje svoje domovine Gde je túr
óin zadobil bitku, tarn je onda on odmah 
sve osvojíl Stare ljudi spoklal mlade ljudi 
je zajéi, ki su joS za v oruZje dobri bili, i 
i dalko v svoju domovinu vu suZanjetvu 
poslal. Lépe devojke je takajáe akup spob 
ral i prodal. Ki su bolje nroguCneái med 
iurCiui bili, oni su tak ve iepe devojke spo 
kupili га avoje háreme Te dévojke nigdar 
ne su znale jeli bm!u zutra Zive. Kada se 
je koje turcin zadovoljil, bez svaké odgo- 
vornosti nju je zaklal. I deCkere je spobral 
cd onih ki nisu bili moguCi na nje hitjeni 
teZki porez plaCati. Z takve dece je nahra- 
□il straSno vileZke soldate Ki п зи nigdar 
v mkáem dobrom Ziveli Nisu znali, kaj je 
to obiteljski Zivot? Drugo пези znali, как

na zapoved na neprijatelja iti i tak dugó 
se borili, dók ili vumreju ili pak naviadaju 
neprijatelja. Zvali su se i janiCari.

Vnogo i prevnogo je Irpela naSa do- 
movina, dók je mogla hititi iz sebe tursko 
ga jarma.

Vitézi ki su borili za oalobodjenje naáe 
domovine su bili: Hunyadi János obedva 
Zrinyi Mik!ó3 i Dobó István Losonczy i 
vnogo drugih.

Od onoga vremena je tri i pol stoletja 
minulo. Sve se je preobrnulo. Negdaénji ne- 
prijatelji su deues najbolái prijatelji. Denee 
se skupa borimo proti skupnom neprijatelju. 
v Galiciji, na Crnom morju, v Kaukazkih 
gorah i na Svetoj zemlji.

Jeden drugomu smo na pomoCi Kada 
se je zapoCet vezdaáaji tabor, turCini su 
dobro znali, da mi ne samo za nas smo 
zdigli oruZje, nego i za njihovo dobro. Zato 
su se Zurili nam na pomoC od izhoda.

Hvalja Bogu, do vezda smo svaku bit 
ku zadobili. Daj dragi Bog se nam doCekati 
da budemo mogli svelkuvati s Cim predi 
onoga dana, kada budemo oruZje mogli na 
stran deti i turCinom na dalje kakti dobri 
brati Ziveti.

1L
S prevod  vojnika.

Rano v jutro je viteZku smrt podnesel 
sa domovinu jeden jód mladi oberster, kü 
je bil célog regimenta zapovednik.

Oberstera je bilo treba pokopati. Ofí- 
céri su dugó razgovarjali, kam bi ga poko- 
pali. Jeden oberlajtinand je rekel, da bi naj- 
bolje bilo tarn zkopati grabu, gde je vumrJ, 
gdé ga je zastigla smrtna kuglja. To nésu 
ételi drugi oficéri.

hkali su jedno takvo mesto, koje malo 
viéeée stoji i poslje tabora, ga leZi najde 
njegva familija. Najbolée mesto bi grobje 
bilo. Utina, da su vu susednom selu videlc 
groblje, ali Zalost, da seio je jóé v ruskih 
rukah

Svi oficéri su prijeli za svoje sablje i 
zkriCiju:

— Stiramo Je odnut!
Oficéri su odmah dali na znanje i za

poved, da za par vur je treba газа odnu: 
ztirati

OdveCer okolo tretje vure au bili prip- 
ravljeni 3vi za éturm i jedeoput na hitroma 
su navaljili selo i odnut zbili гизе.

Odmah su skopali groba i sveCeoik je 
molil Boga pred járnom.



Csáktornya, 1918 3 g» febroara MEDJIMURJE broj 5

Takvo drévo po zimi moramo i Spricati, 
da pokitju ÉiveCe vu9i vunietimo. Skim 
bole pe namoCiju vo9i, tojest takve kitice, 
kője su elém amradom napojeoe, Mim r s e  
t*e jih afonda. Spricati moremo sadovnim 
karbolinenmom, dendvidom, ili pák s pet- 
rcíeumemulzium Как se öve stvari moréja 
Xispraviti, da na hasén i né na skodu drévi, 
te svaki navuCitelj vám morc rezloíiti.

Koj ovdi spisane réCi posluhne i tak 
bade delal, on nemora sfraho biti, da ra- 
dovno dréVo krvne vuSi vuuifltile budu. Koj 
ве rád bavi sadovnom drévom, on navék 
diosta i Citovatoga sada ima. S ráy  F erenc

Peri sirota, peri,
Grfiha Iz dufie zperi.
Gda ti plaftu operefi,
I grfiha ei rezderefi.
Oda ti hu plafta bfila,
1 dufia ti bu iista.
Jezufi dragi pomozi,
Toj nesreinoj duiici!

Hodofiány. Mark&cs Antal

— pctdcect jtztr dclaonica je pr«e- 
talo. Íz jedne dtatistike Citamo, koju Statis- 
tiku je magjarski kormán von dal, vu ua- 
Sim orsagu pod ovim svétnim bojom do 
vezda petdeset jezer medtrijake* délaonice 
au prest&ie. I to v Aradu 392, yu Brassó 
398, v Kapoaváru 53, vu Komáromo 254, 
v Eperjesu 138, v Miskolcu 254, v Szabadki 
196, vu Abonyu 64, v Csongradu 101 me§ 
trijske délaonice.

— Ruet oetaviju fronta. Rjecs zvane 
ruske novine piöeju, da v ufanju da za 
kratko vreine mir, bude céli regimenti odidu 
fronta, poieg tog<i front na vaAueáih mestah 
bez vojnikah stoji. Nave Cete neCeju na 
front iti.

— Né francuzhim b jn o m  polju 
vezda sve antantske Cete vojuvaju. I tátiján- 
eke Cete su potrebuvali na ovim bojnom 
polju.

— N» granici od JVIckeikc. Wilson 
amerikanski predseduik vojsku skuplja.

— p u ö to se n jc ru  Londonu. Joá lani 
decembra 26 ga su nemSki replant Londona 
navalili, poleg kője novaié veC как 30 stanov 
se je vniätilo. 44 perfono vumrlo а 162 
рак oranilo. Jeden englezki morski replan j 
je v bitki doh bukóul.

— J td n a  fabrtfta je v  zrah tetela. 1 
Fabrika v Carangu je v zrak letela. Fabrika 
je ratne stvari fabricirala z*i antantske 
Cete

— JMeöto cete — itto . Amerikanski 
kormán, как novine piöeju bude mesto 
Cete 2ilo poslal v Europu. AmerikanCani 
neimaju dosla ladje niti za 2ito, niti za 
Cete preko mórja.

— Tbttjenje. Csillaux francuzkogs po* | 
litiCara, koj je mirne strani vodja bi Fran- 
cuzkom, je francuzki kormán j&nuar 14 ga

Olec naö, koj jesi na nebesi . . . .  Gda 
je do ta doöel: dojdi kraljevstvo tvoje . .. 
7, nenada su poCeli stradno ruski dtuki ruCati.

Jeden rnski granat je javka) ober njih 
j v cirkvu se zupoCil. Nitko se niti né gé
nül, eveCenik je stiha dalje molil.

Vojniki su posle molitve r&ku pustili 
xulri v jamu, zagrnuli i lépoga groba na- 
jravili.

Zatim su joä bolje zaCeli grmeti ruski 
ftluki. Jeden granat je med nie vudril, drugi 
po3eg groba a tretji kre grobja i dvoje dece 
zaklal, ki su gledali sprevoda. Cetrli pak na 
ttfdinu groba se zapoCil, я Si nije екзрМёга! 
nego samo se metal po grob i i na zadnje 
Bf osoviCki zapiöil v zemlju i kakli zna* 
meoje i spomenek stoji na grobu joä denes 
gde je pokopani v ite ti oberster

Zilim ie doöel, tojest oghsil se naä 30 
j pol centimeterni т о 2*г i s jednirn hitcom 
jf v tidil sve ruske Stuke.

Bodapcs'.a. Bukovec Elek,

111.

Najboljáa roba.
Na morju je jedna vehka ladja plivala 

* vnogimi putntki i » dragom blagom. Na

ladji su bili bogati trgovei, koji su vu Co-: 
portu stall i od toga se spominali, kaj je 
koj kupit, kaj prod *1 i kakov mu je hasén bil.

Na istoj ladji je putuval jeden Clovek 
vuCenjak. G.ia зи зе trgovei vre navoljili 
med sobom od trgovinu spominali, vu spo 
menek su se pustili s vuCenjakom, koj je 
siromaSko obieCeni bil i popitali su ga. ka 
kvu portéku vozi on i gde mu je roba? Vu 
Cenjak se z tiha zasmeje i mimo veli:

— Ja moju célú robu sobom nosim.
Trgovei su rezCudieno gledali na siro

maSno oblecenoga cloveka. Vu prvoj minuti 
su mislili, da zasigurno kakve dragulje skri- 
va pod opravom. Ali gda su bolje gledali 
Cloveka i njegvu tenku opravu, odmah su 
znali, da pod njegvom opravom izvan njeg* 
vog mráavog léia iiikaj neima. Bil je na to 
veliki sméh! SvakojaCke nezrelne i zban- 
tujuCe орайке su govorili na nevidljive kin* 
Ce Cloveka vuCenjak«.

VuCenjaka nije banluvalo izsmehavan* 
je Irgovcov, nego kratko se smejal i rekel:

— Iz nova vam veiim, da ja svu moju 
robu sobom nosim i da su oni vise vrédni 
как sva vasa roba.

Trgovei nesu znali, ie )i Ы se smejali, 
di pak se srddi na tem govoru vuCeujaka

vbitil i v tamnicu spravi! Na Caillauxa, po
leg trancuzkih zakona, smrtna kazua Ceka, 
jer se je neprijateljim baratuval.

— Ociteralf dfmo dojdu. Kuzmenet 
pjeSiCki general, Tamássy podmarSal i We
ber vodjamajor, koji su v rusku suianjetvo 
doöli kad je PrzemySI festung pred rusima 
kr ifuléral, su v Stockholm dolazili, odkud 
za kratko vréme dimo budu doäli.

— Möller UtcCi ofleer je vutnrt. 
Müller Mikda pruski leteöi leitinaud je poleg 
Cambraiu na irancuzkom bojnom polju svo- 
jim replanom doli buknul i vumrl. Replana 
motor ее je рок vari), i sbog toga je replan 
з leitinandom doli opal. Müller je vu evét- 
nim boju 38 neprijateljskih replauov vnistii

— N* taUjaneMm frontu se je je
den nad granat eksplodéral i Orlando t&li- 
janskoga minieterpredsednika sina na smrt 
oranil.

— Neéreéa v 6 ngUziji. Vu Halme- 
rend — zvanom rudniku je eksplodéralo 
Polag prve glas» sto rudarov su mogli oslo- 
boditi зато  nékoliko rudarov je vumrlo.

— ZeljeznlCfta neereca. Vu GalicijL 
na Trzciana zvanoj Stacsji se je jeden, dnei- 
eug s jednim stojeCirn dnelcagom stresuul. 
Sest soldati, deset varadki putniki i jeden 
2eljezniCki Cinovnik su vmrli, a petdeset se 
ih je oranilo.

— U zbuna vu S p a n jo lsk u . Stanov-
niki varaäa Barcelone su sbog dragoCe v 
ätrajk slupili grozne demonStracije зи bile 
po vulicah i Ijudstvo je kavane, veC teatre 
vnistilo i porusdo. 1 iz drugíh varasa je do- 
9el glas, da se je Ijudstvo isto tak pobunilo

— Srbija o£e m ir svezati. Iz Stock- 
holma javiju. da su vu Szaloniku je srbski 
krunski savjet bil nad predsedniCtvom kralja 
Petara Na ovim savjehi su odluCili, da bu
du ratu zakijuCili i mir svezali.

— Lenin se bude zahfalil. Vu pel* 
rogradu je takov glas, da Lenin predsednik 
vezdaSnjega ruskoga kormana oCe svoju 
Cast Trockiju prek dati.

Leninov k o rm á n . Antant, tojest nasi 
neprijatelji su L*ninovoga kormana priznaü. 
Ovo pismo su veC Petrograd poslali.

Niti vnogo vremena nesu imeli к tó
mű, ar na jenput stupito je na ladju jeden 
Coport morskih razbajnikov, koji su iz ladje 
odne3li sve, kaj je za odnesti bilo. Célú 
ladju su izpraznili. Svu robu su odnesh, ta- 
kaj i opravu putnikov i med njimi i on h 
Irgovcov, koji su se norca delali iz vuCen- 
jaka. Samo jedino ujihov 2ivot su jim os- 
tavili. Razbojniki su siabo obleCenomu vu- 
Cenjaku mir dali, ar su znali, da pri njem 
nikaj ne najdeju.

Razbojniki su odidli svelikom blagom, 
kaj su na ladji naäli, ladja pak je dalje pli
vala, dok je do suhe zemlje doäla i pri kraj 
mórja stojeCem varaäu postala.

Vu varaäu na bregu mórja siaia je 
jedna velika Skola. vuCenjak je к ovoj äkoti 
iöel. Vidli su s vuCenjakom putujuCi 2alos- 
tni trgovei. s kakvom radostjom i s velikom 
Castjom su doCekaii vuCeujaka profesori i 
vuCeniki ove ökole! Na obrazu ovih je \i- 
deli biio moCi как na visoko poStuju toga 
nebogatoga obleCenoga Cloveka.

Da su spaziti to trgovei, pred vueen- 
jaka su iéli, ponizno su se mu naklonili i 
oprost su prosili od njega. da su se iz nje 
ga na ladji norca de!*!5. Prosili su ga. da 
bi za njih vu varain opravu i jelo spravil
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— Obznana. Svrho toga, da soldaeka 

bolnica do 15 toga februara joS u Oáktor- 
nyi ostaue, ostane i dr. Gésa Frank ovde i 
svrduje operacije za civilne u njegvoj bol- 
nlci. (Wla88ica Gyula u. 23.)

Qmoretvo. Vu Szebaeztopoiu (varad 
V juznoj Rusiji na polotoku Krimu) je kroz 
dva dana etradna krvoioCnoet bila koju su 
boléeviCki marineri proti marinerekim ofici- 
rom narediii. Sestdeset oficére. med ojirni 
Oetiri admirale i jednoga generala su vmorili.

— Dubait je drazcát! Od januar 
15-ga su i pri пае cigarie, duhan i cigaret- 
iini draáteSi. Né зато jedini ljudi, nego i 
dr2ava тога svoje stvari, kője ima za pro- 
daii, draíeáe da proda vu ovim svétnim 
boju. Sve je drago, sve, зато CloveCji 2ivot 
néma cénu!

— Vbradjcnjc. Od dr Montagh Idtvana 
vlastelina su januar 13 ga odveCer na sze- 
gedskim vlaku jednoga paketlina vkrali, vu 
kojem su stojezer korun vrédnu dragulji 
bili. Montagh je vu velikoj stiski na cugu 
v jednim tretjim razredu dobit mesto, jer 
je cug napunjen bit s putnikom. Na dtacije 
Vec9ésa je mogel dobiti mesto v jednim 
prvim razredu, svojega pakleca s koferom 
pak je vu tretjim razredu ostavil. gde su 
na stvari dva nepoznati vojniki pazili. Kad 
ie cug v Szeged dolazil vojmka veC ga ne 
bilo pakleci su tol kajSe zginuli. Redarstvo 
vojnifce iSCe.

— Boj v zrabu. Vu proäloj 1917 
godini je antant vu replanih 2 jezer 647 
replanov i 2 ato 44 laftbalonov zgubil. Nem
eim su tani зато 4 sto 95 replanov i 34 
iuftbaloQOV vnidtili Antant je na francuz- 
kim bojnom polju 2 jezer 431 replanov i 
168 luttbaionov zgubil, na ruskim bojnom 
polju su nemei 2 sto 16 neprijateljake rep 
lane i luftbalone doli strelili.

— Mecava vu Galtcíjí. Med Krakó i 
Lemberg zvanim varasom je tak straöno 
vélik snég bil, d i su nekoji cugi na ovoj 
átreki ne mogli vu snegu od rnesta iti. Po
rnóé su njim morali poslati. cuge iz snéga

— lz druge volje, — rekel je vuCen- 
jak, — no vidite, da je moja roba ipák veC 
vrédna, как vaöa! Vaáa roba je bila, рак 
je vre néma, a moja roba je tu. Pak onda 
vaáa portéka nedonaáa navék dohodka. ali 
znanost vu svakom vremenu ima svoju 
vrédnost!

Vuéenjak je svoje Cestitelje zaprosil, da 
bi izrobljene trgovce vu svoju dobrotu pri- 
jeli. Tdki je svaki izmed nj h opravu, stan
i kostu dobil. I to sve su torna siromaSke- 
3eno obleéenomu vuCenjaku mogli zahvaljiti

III.
Z a  k r a t e k  c a s .

D e á k  F e ien co v  za jtr e k .  Od Deák 
Ferenca svaki zna, da je jako jednostavno 
Sível. Jaki i zdrav Clovek je bil. ali na den 
je 8amo jehenput jel i lo opoldne.

Jeden njegov mladi novt poznanec ;ga 
zapita jedenput:

— Kaj su navadni к veéerji jesti, dragi 
gospodine?

— Nikaj, odgovori Deák Ferenc.
— Kaj pak su navadni к zajtreku je

sti? — pita dalje Deákov mladi poznanec
— To, kaj mi od veéerje ostane, — 

odgovori Deák Ferenc.

iskopati. Na nekojih Staci&h je bura i kro- 
ve kolodvorskih stanov doli hitila.

— Ncercía na étaájt. Januar 15 ga 
odveéer na beckim izhodnom banhofu je 
jeden énelcug vu pridvorju jednoga baku 
pogazil. Vu nesreéi su se tri nemákih i tri 
naéih soldatov oranili. Od ovih je jeden, 
Brücker Bercat zvani vojnik v bolnici 
vurarl.

Bitka vu Earpatu.
Od julia 4-ga do 28-ga. 1916. 

(Dalje i koftec.)
Tam se vidi prav na bojnom polju, 
Gde jónak! padajo vu boju.

A sad éujte dalje povest ovu 
Govor dajem о karpatskora bója.

Véé su do§li, tu su ruski jarki 
NaSi hradri i zdravi junaki.

Bajunete bu na puäke deti. 
Komandira: napred bude iti!

Hura! hura! vsi kriéiju r  z gora, 
Prav vu prsa prebosti se mora.

Tamo do§li do ljute áivice,
Al glej samo badljikove dróté.

A kad tamo rusi su vre vmukli,
V druge jarke oni se povukli.

Sada opet nova muka áiva,
Ter na novo mlada krv preleva.

Rusi novu pomoé su dobili,
Z jakom silóm na nas navalili.

Opet bitka opet se to puca, .
Sada napred! snaga эе tu nuca

Puäka puca i topovi grme,
A srapneli kakti Ijute~ zmije

Ova bitka vi§e dana traje,
AU vojnik vite2ki postaje.

Jer se bori po danu i nőéi.
Z gvarmlinije nemre, da izkoci

Boj зе bije tako bez prestanka 
Od veéera vse do bélog danka

Ali £tuki novi sada doäli,
Koji ruse vu dekungih naSli.

Jedno jutro sreéno glas se javlja, 
Kako ruski dekunge ostavlja.

Sada napred napred valja iti,
Dobro spremni bili vse po nőéi

Zato rusi svigdi popustiju.
Jer эе oni straSno nas bojiju.

Gledaj samo, kako rusi beie,
AU sada na njih doSle mreáe

Sada brajko da ti je tam stati,
Ova öuda malo pogledati.

Zagrmeli Stuki как ti ЫЦш,
Od rile se vsi városi stiefelt.

Napred samo skrino mi Memo,
Da svu jakost rusom prevzememo.

Svuda naäi sada naprediju 
I junaéki ruse potiskqju.

Joá se ovo vu tóm boju zbilo,
Odseklo se jedno rusko krilo

Kad su rusi ovo opazüi,
Bojnopolje oni ostavili.

A za njimi naSa hrabra vojska,
S velkom kuraiom nje potirala

Gone ruse, da пат se ne vrate,
Gone musku oni kroz Kárpáté.

Tiraju jih ve kroz GaUciju,
Tiraju jih prad i vu Rusiju.

Vru Rusiju sada odegnali,
Vnoga mesta pjiva oduzeü,

Zadobiii njivu dikuslavu,
Osvojili njihovu Varáavu.

Pobödu podaj пат о ti Bóíe,
Da se vsaki obradovat rao2e,

Da prestane velkog rata vréme,
Ar je za nas bratja teíko breme

Kaj je bilo. da se nepovrati,
Dostoj пат о Boáé uiira dati I

Eto povest, od mene pozdrava,
A ti Boáé podaj vsakom zdrav(ja

Na bojnom polju K o c z iá n  M ih á ly
atari mali birov, vu Kieazabadlo

Vsaki svoje cipele naj ve2e,
I tornister na p[eca nateáe

Puáka puca, noz se na nju dene, 
CujeS h u ra ! s tem se naprej gene

Ide vojska, как bujica kakva 
Kad se zlije iz érnog oblaka.

Véé su blizo, őuje se tam hura * * 1 
Gála vojska kakti kakva bura

Prvi dekung ruski smo dobih.
Kaj je ovo, nikaj. nésmo znali

(ida su rusi joá ponoői éuli,
Da du na§i s velkom silóm doSli

Gotovi su oni nato bili,
Kárpáté su odmah ostavili.

Postai ogenj vezda se pak sprerna, 
Rusa vi§e vu Karpatih п ета

Svoje dekunge su ostavili,
Так se nazad oni potegnuh.

Nisu mogli dosta süni biti,
Na5u hrabru vojsku predobiti.

Infanterija je jaka bila,
Za rusi Sturmu je vuéinila.
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T  á  r  g  у  а  к  :
1 . Megnyitó.
2. Két részvényes kijelölése a közgyűlési jegyzőkönyv  hitelesítésére.
3. Az igazgatóság és a  felügyelő-bizottság jelen tése .
4. Az 1917. évi zárszám adások  m egvizsgálása; a  m érleg m eg á llap ítá sa ; a tiszta  nyereség  feloszlása.
5. 7 igazgatósági tagnak 3 év re  való m egválasztása.
9. N etáni indítványok. _______

F igyelm eztetésül k ivonat az  a lap szab á ly o k b ó l:
49. §. Minden egy—egy részvény tulajdona jogot ad a közgyűlésen való jelenlétre és itt a határozatok hozatalában való befolyásra.
Egy részvény egy szavazatra jogosít, két részvény kettőre és így tovább egész 50-igt melynél több szavazat egy személyben nem cgye&tühct, bármennyi részvényt :g kép

viseljen valaki akár saját, akár a meghalalmazója részvénye alapján.
50. §. A tanácskozági és szavazási jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen, avagy meghatalmazott ugyancsak részvényes által gyakorolhatja.
E jog gyakoroltatására megkíván tátik azonban, hogy úgy a megjelenő és a meghatalmazó, valamint a meghatalmazott részvényes is nagykorú legyen.
▲ szavazási jog csakis oly részvények alapján gyakorolható, melyek legalább 4 hét óta vannak a részvénykönyvben az illető nevére beírva.
A részvényesi minőség mellett a részvények tényleges birlalásának igazolása megkívánandó lévén, ez okból csakis a közgyűlést 3 nappal megelőzően letelt részvényét 

alapján érvényesíthető a szavazási jog.
51. §. A törvényes képviselők, vagyis a gyámok és gondnokok kivételével minden meghatalmazott szabályszerű meghatalmazással tartozik képviselői minőségét igazo!n-
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: Postatakarékpénztár 5109 23 N y u g d íja la p ........................................  4500
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Ileti-betét-adóslevelek......................................  8569 I — Elszámolás alatti tételek . . . .  35960 25
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< Hátralékos váltó-kamatok................................ 31239 ! 42

Függő szelvény-kamatok: az állami címletek után . 8448 | 98
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j 1 K orona ...  1 K orona
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