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Vértelen csaták.
A száz évvel ezelőtt lezajlott lipcsei 

csatát a történelem népek csatájának ne
vezi, mert egész Európa fegyveres ereje 
egyesült a békebontó nagy francia meg
törésére. A mai időben minden csata 
népek csatájának nevezhető nemcsak azért, 
mert a lakosság összes fegyverfogható 
ereje részt vesz benne, hanem különösen 
azért is, mert a háború végkimeneteiéhez, 
szerencsés vagy szerencsétlen alakulásához, 
az otthon maradottak az ö mindennapi 
munkájuk becsületes elvégzésével éppen 
úgy hozzájárulnak, mint azok, akik a lövész
árkokban a csatamezőkön véreznek a köz 
javáért.

Mert hiába küzd a hazáért a leg- 
hösiebb sereg, hiába halmoz győzelmet 
győzelemre, ha az otthon maradottak ölhe
tett kezekkel, vagy siránkozva ülnek; fel
bomlik akkor a rend, megrendül a köz
biztonság s elfogy a kenyér, tönkre megy 
az ipar és kereskedelem, egyszóval elveszt
jük a háborút a legvitézebbül küzdő had
sereg mellett is

Népek csatáját küzdi fél év óta a mi 
ezer éves hazánk is. Nemcsak azért népek 
csatája ez, mert lehet mondani az egész 
világ fegyveres ereje küzd benne, hanem 
azért is, mert az itthon maradottak vértelen 
csatáitól függ a háború sorsa.

Tegye meg azért mindenki a magáét, 
teljesítse mindenki szent kötelességét, a 

hivatalnok az irodában, a mester ember 
műhelyében, a kereskedő pultja mellett, a 
földmivelő a mezőn, hogy mindezek szép 
rendben folyjanak, különösen legyen élel
münk úgy, mint annak előtte.

Most különösen, amidőn elkezdődik 
lassankint a tavaszi munka, a vetés és 
ültetés ideje, nem köthetjük mindenkinek 
eléggé szivére, hogy iparkodjék mindenki 
földjét jól megmunkálni, ugy értékesíteni, 
hogy belőle egy barázda se maradjon el- 
vetetlenül, parlagon.

Igaz, hogy a föld megmunkálása elé 
nagy akadályt vet az a körülmény, hogy 
a férfi munkaerő nagy része hadba vonult, 
sőt a lovak egyrészét is elvitték. De hisz 
az őszi munkánál már láttuk, örömmel ta
pasztaltuk, hogy a gyengének nevezett 
asszonyok mily erősek is tudnak lenni, ha 
férjeik pótlásáról, kis gyermekeik ellátásá
ról van szó. A hiányzó lovakat pedig jól 
pótolják a tehenek.

A mellett minden faluban maradtak 
idősebb férfiak, vagy 19 évesnél fiatalabb 
legények. Ezek dolgozzanak most kétsze
resen, hisz ha még egyszer annyit dolgoz
nak is mint máskor, akkor se szenvednek 
annyit, mint amennyit szenvednek a lövész
árkok hősei.

Nemcsak hazánknak küzdünk, ha mi
nél több élelmiszert termelünk földeinken, 
ha minél több sertést, barmot nevelünk, 
hanem saját magunknak is mérhetetlen 
hasznot szerzünk.

A gabona és állati élelmiszerek mai 
nap horribillis drágák. Szerencsés akinek 
nem kell venni, de sőt el is adhat. Most 
igazán érdemes földművelőnek lenni, az 
szerezhet vagyont ma egyedül.

Ha meggondoljuk, hogy hány és hány 
országban maradt megmivelés nélkül a 
föld s pusztult el teljesen az állatállomány, 
akkor valószínű, hogy a jövőben is ily jól 
lesz értékesíthető a gabona és a házi állat.

Fel tehát Isten nevében a munkára I 
Vívjuk arcánk verejtékével mi itthon ma
radottak a vértelen csatákat. Hazánk üdve, 
önmagunk szerencséje és előmenetele 
függ ettől!

Háború.
Felséges Urunk és Királyunknak a magyar 

nemzethez intézett elismerő leiratát, szintúgy a leg
főbb hadvezetőségnek február 5-iki kárpáti harc
térre vonatkozó táviratait a közönség szives tudo
mására hozzuk :

Kedves gróf Tisza ! Az ellenfeleink ellenséges 
szándékai által reánk kényszeritett s immár fél
éve tartó harcon végigtekintve hálás szívvel emlé
kezem meg hű népeimnek ebben a nehéz időben 
tanúsított áldozatkész magatartásáról méltóságtel
jes komoly önbizalomtól áthatva méltóknak bizo
nyultak e korszak nagy kívánalmaihoz abban a 
nemes lelkesedésben, amelyben fiaikat zászlóim 
alá küldötték, a háborús idők igényeihez való 
készséges alkalmazkodásban s a harc áldozatairól 

; való odaadó gondoskodásban ősi hazafiságuknak 
és állampolgári erényeiknek újabb fényes megnyi- 
1' ■

TÁRCA.

A tótság és a háború.
Irta : Kolosváriné Skerlák Berta.

Az államsegély.
Az államsegély kiosztásánál a legemberba- 

rátibb módon kívánt a nm. belügyminiszter Ur a 
hadbavoultak családjairól gondoskodni.

Amennyire szükséges volt ez intézkedés a 
városi vagyontalan iparos- és munkás-családokkal 
szemben, ugy vált károssá a mezőgazdák részére.

Minálunk mindenki megélhet, aki dolgozni 
tud és akar ; sőt a mostani munkáshiány mellett 
kétannyit is szívesen megád a gazda, csakhogy 
munkája idejében meg legyen téve.

í)e ez őszön hiába ígért, kiába kért, könyör- 
gött; a munkásnép nem állt munkába.

Jár én nekem ellátás az én katonám 
után, csak nem állok napszámba!

Megjött az államsegély. Mint keselyiihad 
rohanta meg az asszonynép a kiosztó helyeket, a 
körjegyzői irodákat. Mindegyik keveselte, amit 
kapott, nem volt vége a panasznak, a sok sére
lemnek. És jöttek és újra jöttek az uiabb jelent
kezők, újabb igényekkel.

Idejében jött az újabb utasítás, amely véget 
vetett ennek a csúnya hajszának

Ez asszonyoknak még sohasem állt annyi 
pénz korlátlanul rendelkezésükre, kimerithetlen 
kincs gazdagságnak hitték.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.

Először is a boltokat rohanták meg:
Olyan szövet kell ruhára, mint a biró- 

nénak van, olyan selyemkendő, mint a biró lá
nyának !

Azután következett a vendégfogadó. Ettek, 
ittak, ami szivüknek jól esett.

Voltak, akik három nap is elmulattak Mura
szombatban, persze nem asszonytársaságban, végül 
bérkocsin vitették haza magukat. Szegény gyer
mekeik ezalatt módosabb társaik kenyérmaradékait 
keresgélték az iskolapadokban, sokaknak még de
cemberben sem volt lábbelije.

* *
Maradt itthon kettő-három nyomorult . . . 

Bevonult mindenki, katonák, népfelkelők. Ha temp
lomban avagy vásáron végig nézünk az ember
sokaságon. akkor látjük csak, hogy mind elvitték 
a legények elejét.®

Az a kettő-három nyomorult, aki itthon ma
radt, most nagy hetykén keni-feni. illegeti magát 
a lányok előtt:

Most már nekünk is felvirradt!
A lányok sem hagyják magukat, szeme közé 

nevetnek a hencegőnek :
— Zord tél után jön 

marad ott, aki elment.
*

a tavasz és nem mind

Derék népfelkelőinket
Egy kis tévedés.

Derék népfelkelőinket mint tudjuk, nem egye
nest a harctérre vitték, hanem előbb kellően gon

doskodtak katonai kiképzésükről. Az ország kü
lönböző városaiban nagy barakokban helyezték el 
őket. Mielőtt a harctérre mentek, mindegyikük 
szeretett volna még feleségével pár szót, pár cső
kot váltani. Mert a szabadságkérés katonáéknál 
sok nehézséggel járt, felkerekedtek az asszonyok 
és ők látogatták meg urukat. Ebben az időben 
sokat elnéztek az urak, itt ott azt is, hogy az 
asszonyok ott maradhattak urukkal a barakokban 
éjjeli szállásra.

A barakok környékén gombamódra termett 
a sok hevenyészett csárda. Izzó, pezsgő élet folyt 
ezen a tájon azokon a forró augusztusi éjszaká
kon. Hadbavonulók huzatták a cigánnyal egész 
éjjel. A barakokba behangzott a sok duhaj-nóta 
közt édes busán a búcsúzó: »Isten hozzád édes. 
Isten hozzád kedves, élnünk együtt nem lehet.®

Megesett néha-néha, hogy egyik másik asz- 
szonyka nem egészen jól érezte magát, kikiván- 
kozott a friss levegőre hüselni, ahogy visszatért, 
eltévedt a nagy sötétben. — Sok veszekedés, baj 
lett belőle, a végén 
barakok

kitiltották az aszonyokat a
területéről.

**
Szaporodási statisztika, 

kimutatták, hogy sohasemA 
születik 
egy nagy irtó'háború' után.

Hideg téli szél süvít végig nagy haragosan 
a tótságon. Messziről jött, a lengyel síkságról. 

statistikusok kimutatták, hogy sohasem 
Magyarországon annyi gyermek, mint
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íatkozását láthattam, ez a jóleső tapasztalat fo
kozza a most is annyi fényes haditettet dicsőség
től övezett hadseregembe vetett bizalmamat, kor
mányaimnak az a törekvése, hogy minden erőt 
mindnyájunk közös céljának összehangző szolgá
latába bocsásson, osztrák kormányom hasonló 
eljárásával találkozik, vezetése alatt a nemzet ez 
utón is készséggel áldozza vérét és vagyonát a 
haza oltárára, szives örömest hordozva mind vé
gig a háború terheit bízvást remélem, hogy az 
Isten segélyével kivívott békében veheti el a hűen 
végig küzdött harcerőfeszitéseinek szén védéseinek 
és veszélyeinek méltó jutalmát, megbízom önt, 
hogy ezt legmelegebb elismerésem és köszönetem 
tolmácsolása melleti hozza a nemzet tudomására. 
Kelt Becsben, 1915. február 4-én. Ferenc József 
s. k., gróf Tisza István s. k.

A mi veszteségeink.
Járásunkból a következők sebesültek meg: 

Bejek Sándor Petöfa, Bertalanics András őrvezető 
Vizlendva, Bokán Mihály Felsőcsalogány, Csurman 
István Hegyszoros, Dervarics János Márkusháza. 
A 18. honvéd ezredből: Sinkó Vince Dióslak. 
Unger Vince Seregháza, Kücsán Sándor Tót- 
keresztur. Lukács István Battyánd, Prélecz Ferenc 
Kismáriahavas, Bánfi János, Baranyai Antal. 
Bejek Sándor, Benczik János, Bertalanics András, 
Bertalanics Ferencz, Bokán Mihály. Borovnvák 
József, Csuzman István, Dervarics János, Hajdi
nyák János, Huber János, Kelemen Lajos, Poré
dos József, Santavecz József, Zsupánek János, 
Zsöks Ferencz, Zrim Ferencz, Kuzmics Károly.

Elestek: Benkó Lipőt, Benczik Kálmán, 
Bokán Lipőt, Kercsmár Károly, Kránvecz Mátyás, 
Leposa István, Sparas Kálmán, Vérén József, 
Wolf Kálmán, Zonik Miklós, Zsilavecz Ferdinánd.

Háború és a kertészet.
Ne csak azok szolgálják a hazát, kik az 

ellenséggel küzdenek, hanem mindannyian, akik 
itthon maradtunk s otthonunkat, kicsi vagy na
gyobb kertünket élvezzük.

A háborús események folytán tavasszal lé
nyegesen kisebb lesz a zöldségnemüek, s igy min
denféle friss főzelék behozatala. Ez annál súlyo
sabban fog érinteni bennünket, mert hiszen akko
rára a konzerv- és hüvelyes főzelékek, valamint 
a rizskása a hadbanállók nagy fogyasztása foly- . 
tán nagyjában elfogytak.

Hazafias munkát végzünk tehát, ha az élel
miszereket lehetőleg szaporítjuk. Mindenki, akinek 
kertje és alkalmas berendezése (üvegháza, meleg- [ 
ágya) van, kötelességének kell hogy érezze, hogy | 
ezeket főzelék termelésre már jókor kihasználja. I

Nemcsak hogy önmaga jut ezáltal friss foze- ; 
lékhez, amelyet különben drága pénzen kellene 

a lehelete. Bekopogtat a takaros kőházak, a 
bogárhátu kunyhók ablakán :

Van-e kenyér, van-e fa?
Itt-ott világos az ablak. Emilt kis fiát szop- I 

tatja az i.ju anya. Sürü könnye pereg a kicsike . 
pufók orcájára.

Mily örömmel várta ő a kisdedet. Még i 
onnét a sáros lövészárkokból is egyre kérdezle, I 
megszületett-e már. fiú vagy leány, szőke-e vagy I 
barna? Mikor végre megírhatták neki, visszajött ; 
a levél:

Kézbesithetetlen, elesett.
Amig bús gondolatait követi az anya, tele 

szopja magát a kis fiú, azután mint aki a sorsá
val nagyon megelégedett, elkezd mosolyogni. Öröm 
csillan a nő szemében, boldogan csókolgatja kis . 
fiát, aki már mosolyogni is tud.

Másik világos ablakon belül apró ruhát varr ■ 
a piruló menyecske, most végezte be, no még 
csak ezt a csokrot a réklire, a főkötőcskére, azu
tán kész a kelengye, jöhet már a kis ember!

Sok világos ablak között egy sötét. Pelyhes 
ágyában felriad a szép menyecske. Valami egé
szen uj. ismeretlen érzés ébresztette fel.

Végre ráeszmél.
Az a forró augusztusi csók ki virágzott, életre 

kelt Közben halkan csendül fölében a régi nóta: 
■Isten hozzád édes, Isten hozzád kedves, 

élnünk együtt nem lehet!. 
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vásárolnia, hanem még vásárra is küldhet, ami- 
által a közélelmezéshez hatásosan hozzájárulhat.

A következő főzelékeket lehet már mostan 
bevetni: kelvirág, kel, kalarábé, saláta, nyári- 
endivia és hónapos retek. Ezek a zöldségnemüek 
meleg, félmeleg üvegházakban és melegágyakban 
jól tenyésznek.

Sárgarépát, petrezselymet, hagymát, fekete
gyökeret, parajt kedvező időjárás esetén már feb
ruár hónapban szabad földbe lehet vetni.

Ha a borsót januárban faládikába ültettük, 
márciusban már bátran kiültethetjük a szabadba.

A kelvirág, káposzta és kel áttelelt palántáit 
márciusban kiültethetjük a szabad föld barázdáiba.

Burgonya könnyen csíráztatható és a kert 
védett helyeire kiültetve hamarabb használható.

Hogy lehetőleg korán nagymennyiségű zöld
séget termeszthessünk, főleg a meleg ágyakra kell 
különös súlyt fektetnünk.

Nagyon kevés fektetéssel itt nagy eredményt 
érhetünk el még kis kertünkben is. Akármilyen 
egyszerű deszkaláda ablaküveggel és elegendő ló 
és tehén trágyával, (amely továbbra is földünk 
előnyére válik), megfelel ennek a célnak. Az ablak
üveg helyett szükség esetén olajos vagy zsíros 
papírral bevont fakereteket is használhatunk.

Kertecskénk vagy kis földünk, mely eddig 
csak örömünkre szolgált, járuljon hozzá most 
családunk és ha lehet embertársaink megélhetésé
nek megkönnyítéséhez.

Előrelátó beosztás, szeretetteljes gondosság 
itt szép eredmények eléréséhez vezet.

Felvilágosítással és tanáccsal mindenkor szí
vesen szolgál a

„Női segély a háborúban" 
Gyümölcs és főzelék alosztálya 
Wien, IX., Boltmanngasse 12.

Budapest, II.. Ákos-utcs 16.

HÍREK

Szerkesztőségünk köréből.
A ^Muraszombat és Vidéke® cirnü 

lapot a választott dr. Czifrák János szer
kesztő Itadbavonulása folytán a felkért dr. 
Vályi Sándor a Vendvidéki Magyar Köz
művelődési Egyesület ügyésze volt szives 
vezetni, a ki ezen megbízás folytán a lapot 
hosszú időn át nemcsak önzetlenül, hanem 
páratlan ügybuzgalommal és szakértelemmel 
vezette, a melyért néki a hadban távollevő 
lapszerkesztő akadályoztatása folytán az 
egyesület háláját és meleg köszönetét tol
mácsolom.

A folyamatban levő nagy leszámolás 
alatt, — a mely államok, országok, nem
zetek sorsát van hivatva eldönteni, a 
magyar nemzet a királyhoz, az alkotmány
hoz való hűségét, a bátorság és hazafias 
lelkesedés keretében őseitől örökölt erényeit 
kimagasló módon bizonyította be, mely 
dicső jelenségek a magyar nemzet erkölcsi 
értékét az egész világ előtt emelik és arra 
tanítanak meg bennünket, hogy a majdan 
bekövetkezendő békés állapotban tisztelet
ben tartva más anyanyelvű polgártársaink
nak hazafias irányú törekvéseit mindnyájan 
a magyar állam egységének megállapításá
hoz a közgazdaság, a népnevelés és a 
kultúra minden terén a haladás önzetlen 
szolgálatához szegődjünk és ezzel hozzá
járuljunk azon szent célhoz, hogy a magyar 
nemzet nagy, erős és hatalmas legyen.

Ezen törekvéseket szolgálja a Vend
vidéki Magyar Közművelődési Egyesület, 
szolgálja annak egyik fontos szerve, á 
Muraszombat és Vidéke cirnü lap.

Ezen fontos érdekek parancsolják tehát, 
hogy lapunkat a magyar célok szolgálatá
ban megtartsuk és mivel a lap szerkesztői 
tehetségüket, a haza szolgálatában a hadtéren 
érvényesítik, kénytelen vagyok a lap vezeté

KE- FEBRUÁR 14.

sét átvenni azon határozott kijelentéssel 
azonban, hogy közreműködésem ideiglem 
jellegű és csak azon időre terjed ki, a > 
a lap eddigi szerkesztői a hadból vissza 
nem térnek, vagy a mig az illetéke ,2. 
gyűlés ezen kérdésben nem intézkedi

A lapnak szellemi munkásait és a 
tisztelt közönséget nemes célú törekvé ünk 
támogatására ez utón is tisztelettel fel
kérem.

Pósfay Pongrácz,
a magyarositó egyesület elnöke.

Adomán/ a katonáknak. Gróf 
Széchenyi Tivadarné inarburgi tartózkodása 
alatt is szeretettel gondol a magyar kato
nákra. A jótékony kegyelmes asszony a 
messze idegenben se feledhezett meg a 
muraszombati Vörös Keresztről s a napok
ban 6 pár érmelegitőt, 5 pár térdvédőt, 
5 drb hósapkát, 12 darab alsónadrágot,’ 
36 drb zsebkendőt, 12 pár lábfej védőt, 
12 darab inget küldött be hozzánk, melyet 
a Sopronban székelő 18. honvéd gyalog
ezred legénysége részére küldöttünk, ahol 
tudvalevőleg a legtöbb járásunkbeli katona 
szolgál, akik már várják az indulást a harc
térre. A Vörös Kereszt hálásan köszöni a 
Kegyelmes asszony jótékonyságát, derék, 
hazánkért küzdő véreink pedig imáikba 
foglalják nevét.

Személyi hir. Kövesdi Boér ez
redes, a nagykanizsai honvédkiegészitő 
ezred parancsnoka a Muraszombatban elhe
lyezett sebesült katonák helyzetének ellen
őrzése végett városunkban időzött. A ta
pasztalt rend és szabályszerű élelmezés 
tekintetében megelégedésének adott ki
fejezést.

Halálozás. Súlyos csapás érte 
Scheibner Aladárt, a Mezőgazdasági Bank 
főkönyvelőjét. Fivére, Scheibner Béla cs. 
és kir. 39-ik gyalogezredbeli százados éle
tének 36. évében f. hó 2-án délelőtt fél 11 
órakor elhalálozott.

Körjegyzőségi változások. Mint már meg
írtuk, Sauer Pál muraszombati központi segéd
jegyző a nyugdíjazás miatt üresedésbe jövő csend
laki körjegyző helyettessévé neveztetett ki. A mu
raszombati főszolgabíró helyébe Halvax Gvula 
vidéki segédjegyzőt rendelte ki. Ezen hatósági in
tézkedést helyeseljük, mivel Sauer Pál csakugyan 
kiváló becsületességü és szorgalmú fiatal embt 
mig másrészt a muraszombati központi körjegyző 
sokoldalú elfoglaltsága miatt használható segéd
erő nélkül feladatának nem felelhet meg.

Bizottsági tagok választása. A vasmegyei 
gazdasági intéző bizottságba a muraszombati járás 
részéről gróf Batthyány Zsigmond és Pósfay 
Pongrácz nyug, főszolgabíró választattak meg. 
Ezen bizottságnak egyik fontos feladata, hogy a 
hadbavonultak tavaszi mezőgazdasági teendőit a 
községek elvégezzék. Ezen megyei bizottság első 
teendője volt, hogy a hadi célokra bevont lovak 
és gazdasági eszközök árának kifizetése a minisz
tériumnál megsürgettessék.

Családi hir. Hartmann Ferencet, helybeli 
kéményseprő mestert, felesége egy egészséges fiú 
gyermekkel ajándékozta meg. Mint értesülünk, a 
keresztségben az ujszőlött Vilmos József nevet 
fog nyerni.

— Katonalevél. Derék vend népünk iniden- 
kor jó magyar érzéséről adott tanúságot. Ez a 
háború pedig legnemesebb hazafias érzéseit vál
totta ki. Példátlan lelkesedéssel fogott fegyvert a 
mi népünk s ment küzdeni, meghalni, ha kell, a 
hazáért. Ide iktatjuk Frankó József márkusházi 
lakos által Horváth Béla muraszombati irodatiszt
hez intézett levelét, mely példája a vend ember 
nemes hazafiságának:
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Tekintetes Horváth Béla urnák 
Márkusháza, 

Tekintetes Horváth uram búcsúzom levelem
mel kegyedtől, mert indulok Wienből a harctér 
elé nvól’cadikdn. Úgy látszik az egész ezredünk 
esz áthelyezve, de azt nem tudjuk hogy hová, de 

az biztos, hogy harctér felé helyeznek bennünket. 
Kedves Horváth ttr. legyen szives nyugtassa és 
bátorítsa meg szüleiméket és kedves nőmet, hogy 
még netn harctérre, mert azt írtam nékik, hogy 
oda togok menni.

' Most csak áthelyezés lesz es azután harc- ! 
térre megyünk. Mennünk kell, mert hij a haza, 
hii a király. szólít a becsület, küzdünk szép ma
gvar hazánkért, mert kötelesek vagyunk, el me
gyünk szívesen küzdeni kedves magyar hazaért, 
csak engedje a jó Isten, hogy diadallal, győzelem
mel térhessünk szülőföldünk szép határaba, egyeb 
újság nincsen.

Maradok mély üdvözlettel .
Wien. 1015. február 3-án. Franko Jozset.

k sorozás járásunkban a következő sor 
rendben és napokon fog megtartatni: február 22-én 
muraszombatvidéki, batlyándi. mártonhelyi és vas- 
hidegkuti körjegyzőség. - Február 23-án perestói 
és felsölendvai körjegyzőség. — Február 24-én 
muraszombat központi, szenlsebestyéni és tőt- 
kereszturi körjegyzőség. Február 25-én bodó- 
hegyi. csendlaki és szarvaslaki körjegyzőség. 
Február 26-án pártosfalvai. péterhegyi és urdombi 
körjegyzőség.

Vasvármegye közegészségügyi bizottsága
1915. február ll-iki ülésében a Tótkereszturra 
kért gyógyszertár felállítását a körorvosi kerületek 
tervben l’orő általános rendezéséig Saxinger Ottá 
őriszentpéteri gyógyszerész kérvényének éraemle- 
ges elintézését elhalasztotta.

Adomáay sebesültjeinknek. Frankó Lujza 
urhölgy Tótkereszturról I csomag almát, 5 kiló 
babot. 3 inget. 2 lepedőt. 5 alsónadrágot s ruha
neműt küldött a Vörös Keresztnek, melyet sebe- 
sültjeinknek juttatunk. Hálás köszönet az ajándékért.

Hadiköicsön elismervenyek A 6 százalé
kos adómentes állami hadi iáradékkölcsönök ideig
lenes elismervényeit u nyilvános aláíró helyekre 
most küldik le. inig az eredeti államkötvényeket 
ápril havában bocsátják ki.

- A gabona rekviralását a törvény értelmé
ben az ország több vármegyéjében már megkez
dették. Ezen eljárás abból áll, h« gy a gazdasági 
cs családi szükségleten felül talált gabonái, vagyis 

felesleget mindenki a hatóságilag megállapított 
maximális árban a hatóság rendelkezésére bo
csátani köteles.

Verekedés. Zrinszki István urdombi lakos 
január 31-én este 8 órakor megleste henger 
Ádoli urdombi lakost és úgy megverte, hogy 8 
napig gyógyuló testi sértési okozott. A verekedés 
bosszú müve volt.

A kisiparosok nem kapnak kedvezményes 
áru ma.or-benzint. A kereskedelmi minister ez év 
január l-étől kezdöeöleg a háború befejezőéig ide
iglenesen felfüggesztette annak az egyezménynek 
hatályát, melyet a hazai kőolajfinomitókkal a kis
marosok olcsó motorbenzinnel való ellátása ügyé
ért kötött. A gyárak ugyanis kizárólag külföldi 
/árinazásu benzinre vannak utalva, ennek ára 

pedig a behozatal nehézségei következtében nap- 
-I napra lényegesen változnak és igy lehetetlen 

a kisiparosokat kedvesményes áru benzinnel el
látni. A miniszter azonban felkérte a gyárakat, 
hogy ha a rendes napi áron is, de lehetőleg tel
jesítsék a kisiparosok benzimnegrendeléseit.

Prémet a katonáknak. A téli háború borzal
mai ellen katonáinknak prémre van szükségük. 
Akinek van, küldje azt e címre: Hadsereg segélyzö 
hivatal Budapest, Váci-utca 38. A küldeményt a 
oósta ingyen szállítja.

Használjunk
HADIPÓSTABÉLYEGET I

A szerkesztésért felelős: Pósfay Pongrácz
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ttieghivAs.
ó TT1URASZOMBATI MEZŐGAZDASÁGI BANK 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TIZENHATODIK

ÉVI RENDES KÖZÖSÜLÉSÉT 
1915. évi márczius hó 7-én délután 2 órakor

az intézet saját helyiségében tartja meg, melyre a t. részvényesek azzal hivatnak 
meg, hogy alapszabályaink értelmében részvényeiket — illetve megbízásaikat — 

magukkal hozni szíveskedjenek.

Tárgysorozat.
1. A közgyűlés tartamára jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítésére 

két részvényes megválasztása.
2. A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
3. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság 1914. évi jelentése, a mérleg elő

terjesztése és a tiszta nyeremény felosztása iránti határozat.
4. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság részére 1914. évre a végleges fel

mentés megadása.
5 A felügyelő-bizottság megválasztása.
6. Az alapszabályok 13. §-a értelmében beérkezett indítványok tárgyalása. 

Muraszombat, 1915. február hó 13.
Gróf Batthyány Zsigmond sk. 

elnök.
Jegyzet. Az igazgatósági jelentés és zárszámadások a keresk. törvény 198. §-a értelmé

ben a közgyűlést megelőzőleg 8 napon át az intézet helyiségében ki lesznek téve és azok a rész
vényesek által betekinthető

Kivonat az alapszabályokból. 9. £. Minden egyes részvény a közgyűlésen egy szavazatra 
jogosít. A szavazati jog személyesen vagy más részvényes, mint meghatalmazott által gyakorolható. 

Szavazati jogát minden nagykorú, önrendelkezési joggal biró részvényes, akár férfi, akár 
nő. gyakorolhatja, ha részvényesi minősége a közgyűlést megelőzőleg 3 hónappal a részvény
könyvben igazolva legyen

Jogi személyek, kiskorúak és gondnokság alatt állók csak törvényes képviselőjük által, 
habár nem részvényesek is, képviseltetnek, vagy ezeknek a részvényesek sorából választandó meg
hatalmazottjaik által,

jvr Horgony-thymol-kenöcs.
Könnyebb sérüléseknél, nyitott és égési 
|sebeknél. Adag: kor. —.80.

Horgony-Liniment. ssu A 
a Horgony-Paln-Expeller pótlékai 

fájdalommentes bedörzsölét h illéseknél, rheumAnál, 
köszvónynél «tb.

Üvegje: kor. —.80, 1.40. 2.*—. y
Horgony-vas-albuminat-festvény.

Vérszegénységnél és sápkórnAl. 1
Üvegje: kor. 1.40.______________________ /f

Kapható ■ legtöbb gyógy szertárban vagy közvet
lenül beszerezhető

Gr. ttatír „Az arany srtHliün", ciüzitt. Ijígj-
'!** fnpl,

rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

MILLIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel
lák három fenyővel. 6100 közj. hit. 
bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 

igazolja biztos hatásukat.
Kellemes izü ezukorkák csomagonként 20 
és 40 fillér, dobozban 60 fillérért 
kapható Muraszombatban Dr. Bölcs Gyula 

gyógyszertárában.

PLACSEK VENCEL
órás és aranyműves Muraszombat 
az ág. evangélikus templom szomszédságában*

Értesítés.
E hó 15-én bevonulok. Midőn meg

köszönöm a n. é. közönség eddigi nagy
becsű pártfogását, egyben értesítem, hogy 
cipész-műhelyemet tovább folytatom meg
felelő szakképzett üzletvezetővel.

Ennéfogva továbbra is fogom kérni a 
n. é. közönség pártfogását.

Mély tisztelettel 

Kolossá János 
cipész-mester.
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bati Takarékpénztár 
1915. február hó 28-án m

egtartandó közgyűlés elé terjesztendő

Nyomaiott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


