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A háború gazdasági okai.
Bármily szigorúan is bíráljuk el Anglia 

polititikájáf, lehetetlen, hogy annak egyik 
a apvonását helyesnek ne ítéljük. Anglia 
külpolitikája minden más nemzetet messze 
megelőzve, évszázadok óta egyetlen cél 
szolgálatában áll: az ipar, a kereskedelem 

gazdagság emelésének jegyében töre
kedtek Angliát mindenkor és minden kö
rülne :yek közt hatalmasabbá tenni. 
I' szemben a többi államok különösen 

oben, de egész a legutóbbi időkig is. 
nzeti, territorális vagy presztízs kérdé- 

.kböl kifolyólag kezdtek háborúkat.
E nagy cél érdekében, Anglia még 

az eszközökben sem válogatós. Újra meg 
újra megismétli a régi játékot, amelynek 
az volt az ármányos célja, hogy a tenge
ren vagy a világkereskedelemben felbukkanó 
uj vetélytársait idegen országokkal hábo
rúba sodorja. Így tett volt Spanyolország
gal, Németalfölddel, a régi német császár- I 
Sággal, Franciaországgal és Oroszországgal ' 
és ez a szándék vezette azt a bekeritésl 
politikát is, melyet most Németország és 
— az alig meglevő politikai súrlódási pon
tok dacára, —Ausztria-Magyarország ellen 
is diadalra akar juttatni.

Az okok nyilvánvalóak. Anglia rossz 
szemmel nézi a német flotta nagyobbodá
sát, a németek gyarmatbirtokainak meg
növekedését és kereskedelmének versenyét 

világpiacon. Ipari szempontból leginkább 
rdekel bennünket, hogy Angliának 

abbeli aggodalma, hogy Németország el- . 
nyomja a világpiacon, bir-e alappal és 
mennyiben? A kereskedelmi mérlegnek a 
kivitelre vonatkozó számadatai e tekintet- j 
ben kellő felvilágosítással szolgálnak.

Az 1898-tól 1913-ig terjedő időszak
ban Németország összes kivitele 169 szá
zalék emelkedést mutat, mig Angliáé ugyan
azon idő alatt 124'8 százalékot. A csere
kereskedelemben ugyanekkor Anglia bevi
tele Németországba 80 százalékkal nagyob
bodott, Németországé Angliába pedig 94 
százalékkal. Látható, hogy az eltérések 
épen nem jelentéktelenek, de mégsem elég 
nagyok ahhoz, hogy Anglia világkereske
delmét komolyan fenyegethessék, mert ép 
ennek az állítólagos elnyomásnak idején 
Anglia kivitele több mint megkétszerező
dött. Németországnak ez a kiviteli terjesz
kedése tulnyomólag annak a szorgalomnak 
eredménye, melylyel a világkereskedelem 
fejlesztésében résztvett és csak csekély 
részben történt Anglia rovására, annál 
inkább, mert Németország kiviteli többle
tének tekintélyes része oly vidékekkel való
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kereskedésből származik, melyek Anglia 
kiviteli körén kívül esnek.

Anglia természetesen ezzel szemben 
arra az álláspontra helyezkedik, hogy ez a 
gazdasági defenzívája, - amelylyel e téren 
is a támadást akarja a védelem legjobb 
eszközévé megtenni, nemcsak eddigi 
kiviteli körének megvédésére szorítkozik, 
hanem az egész világkereskedelmet mono
póliumnak tekintve, minden területre, a 
melyet az angol kereskedelem ma még nem 
tart a kezében, de ki kételkedhetik abban, 
hogy a jövőben megszerezheti magának ? 
El kell ismerni azonban, hogy Németor
szág, a fent említett időszakot közvetlen 
megelőző években alkotta csak meg pozí
cióját a világpiacon. De senki sem vitat
hatja már el, hogy ez mindenképen arány
ban áll lakosságának számával és kultúrá
jával, továbbá földrajzi fekvésével, nyers
anyagtermelésével, világpolttikai szerepével 
és általában versenyképességével.

Németország kereskedelmének ez a 
rohamos fejlődési időszaka nem mehetett 
végbe anélkül, hogy átmenetileg ne sértse 
Anglia érdekeit, ezt eltagadni nem lehet. 
A német kivitel ez idő alatt, körülbelül 
1888-tól 1897-ig 18.7 százalékkal nagyob
bodott, mig Angliáé 6.2 százalékkal esett. 
Érdekes, hogy Anglia ellenséges hangulata 
mégsem ez időkben erősödött meg, hanem 
sokkal később vált csak általánossá oly 
időben, mikor Anglia már kiküszöbölte a 
csorbát, kereskedelme ekkor, az 1906. és 
1907. évek kivételével, melyekben a német 
külkereskedelem is visszaesést mutat, — 
már újra állandó emelkedésben van és 
szépen lendül előre.

Mindezek dacára megállapítható, hogy 
Németország ipari tekintetben valóban fö
lényben van Angliával szemben. Ez állítás 
okait mindkét részen megtaláljuk. Német
ország a maga világkereskedelmi helyzetét 
ugyan hadserege és flottája támogatásával, 
valamint gyarmatbirtokaira támaszkodva 
szerezte meg, de sennniesetre sem katonai 
erővel, hanem a szellem és ész erejével, 
a német tudomány és különösen a német 
műszaki tudás vívmányaival s a német 
kereskedőosztály komoly nagystilüségével. 
Németország nagynak mutatkozott ipari és 
kereskedelmi üzemének kiváló megkonstruá
lásával,

Angliára nagy veszteségek várnak e 
háborúban, aminthogy már eddig is nem 
csekély a károsodása. Angliának, — amely 
kénytelen ipari termelésének kétharmadát 
exportálni, gabona szükségletének kilenc- 
tizenegyedrészét pedig külföldről behozni 

külkereskedelmi forgalma a háború első 
négy hónapja alatt 2 7 milliárd márkái tett 
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ki, amiből azonban csak másfél milliárd 
márka esik a kivitelre. Eltekintve az óriási 
háborús költségektől, a híres nagy angol 
flotta veszteségei és tekintélyének ineg- 
csorbulása is felbecsülhetetlen károsodása 
Angliának. Ami azonban a legérzékenyeb
ben kell hogy sújtsa Angliát, az nemzet
közi presztízsének lezüllése.

Anglia az ipar e világháborújában 
erkölcsileg már is elvesztette a csatát és 
nem lehet kétség az iránt, hogy a német 
ipar és kereskedelem komoly szakszerűsé
gével, becsületes szorgalmával és mélységes 
tudásával a jövőben is meg fogja őrizni 
az élethez és a fejlődéshez való jogát. 
Erről most már a kettős szövetség fegy
verei kezeskednek, amelyeknek feladata 
lesz, a békekötésnél garanciákat szerezni 
az iránt, hogy Anglia végleg letegyen az 
európai békebontó szerepéről és véget 
vessen a régi ármányos játéknak. Ebben a 
törekvésben egész Európának mellénk kell 
állnia.

Városi gyűlés.
Február hó 19-én tartotta Muraszombat köz

ség képviselőtestülete ez évi lll-ik közgyűlését, 
melynek tárgysorozata a következő volt: Az árvíz 
veszedelem esetén a közmunkaerő felhasználása 
és a munkálatok vezetésére egyik képviselőtestü
leti tag kijelölése. 2. A városi hídmérleg beszer
zése. 3. A világítási kérdés végleges rendezése.
4. A polgári iskola építkezési ügyében az építke
zés beíejezésének biztosítása tárgyában határozat
hozatal.

A közgyűlés szakatlanul népes volt és a 
képviselőtestületi tagok a hadbavonultak kivételé
vel kiknek helyébe a póttagok hivattak be 
majd teljes számban megjelentek. Horváth László 
előadó körjegyző a tárgysorozatot ismertette és a 
képviselőtestület az előadói javaslat alapján : I 
Ratkol Tivadart bízta meg árvíz veszély esetén a 
munkálatok vezetésével.

2. A második tárgynál előadó hivatkozott 
arra, hogy a községnek minden alkalmat meg kell 
ragadnia, hogy a közjövedelmeket fokozza, annak 
egyik tényezője lenne, ha a város a hídmérleget 
beszerezné és saját kezelésébe venné át, annyival 
is inkább, mert a jelenlegi hídmérleg meguizhatlan 
mit concrét esetekkel igazol és ahoz nem kellene 
külön kezelőt tartani, hanem a rendőrlétszám 
emelése úgyis elkerülhetlen, igy a rendőr volna 
a hídmérleg kezelésével megbízható.

A képviselőtestület többek felszólalása után 
e tárgyban véglegesen nem döntött, egyedül azon 
közbevető határozatot hozta, hogy a jelenlegi híd
mérleg kezelő felhivassék, hajlandó-e a legrövi
debb záros határidőn belül teljesen uj hídmérleget 
fel állíttatni, azt hitelesíttetni és minő feltételek 
alatt a forgalomnak át adni ? Nevezett válasza

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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után fog csakis a képviselőtestület ujabbi határo
zatot hozni.

3. Az oly sokat vajúdó közvilágítás kérdése 
tárgyában sem hozhatott a képviselőtestület vég
leges határozatot, mert elsőizben a költségvetés 
és árajánlatok beszerzését határozta el és csakis 
annak beérkezte után fog végérvényesen határozni.

A világítás kérdésének végleges megoldását 
indokolttá teszi az, hogy az utóbbi időben az 
utcai lámpákat ismeretlen tettesek ellopkodták, a 
petróleumot a lámpákból kitöltögetik és a tartályt 
eldobják, igy a mai rengeteg magas petróleum 
árak mellett kell gondoskodni arról, hogy akkor, 
amikor az évi világítás 2 3 ezer koronájába van
évenkint a városnak, legalább élvezze a világos
ságot és drága pénzért ne tévelvegjen a sötétben.

4. A polgári iskola építkezésének befejezése 
biztosítása tárgyában a körjegyző előterjesztésére 
Ratkol Tivadar épitész kijelentette, hogy az épít
kezést folytatja és befejezi és csak a község az 
építkezési költségek kifizetését biztosítsa. Előadó 
körjegyző bejelenti, hogy a vármegye a 30 ezer 
koronás kötlevelet már jóváhagyta, igy semmi 
kétség nem lehet arra, hogy az építkezési költsé
gek biztosítva ne lennének, igy az építkezés aka
dálytalanul folytatható.

Végül előadó körjegyző Pósfay Pongrácz 
háztulajdonos kártérítési panaszát olvasta fel a 
192. népsorszámu házában a katonaság által oko
zott kár megtérítésére vonatkozólag A kártérítési 
panaszt a katonaság hatáskörébe utalta át a kép
viselőtestület.

Egyéb tárgy nem lévén, a közgyűlés véget ért. 
E hiteles helyről érkezett tudósításunkhoz 

csak azt kívánjuk megjegyezni, hogy sajnálattal 
látjuk a közvilágítás ügyének ismételt elhúzódását, 
mert a képviselőtestület a költségvetéseket már 
rég beszerezhette volna. Sőt mivel a község a mai 
nagy ivlámpákhoz teljesen hasonló lámpákat kíván 
úgyis beszerezni, sokkal helyesebb lett volna rög
tön az illető céghez fordulni, mert ez az ügy 
égetően sürgős. Elvárjuk a legsürgősebb intézkedést.

HÍREK.

Az a csillag . . .
Rozmaringos ablakodat 

Ágyuzörej megzörgeti. 
Harsona szól messze, távol, 
Elbúcsúzom a határtól 
Szabadságért megküzdeni.

Visszajövök még jó anyám, 
Majd ha leng a virágillat. 
Majd ha a nagy magas égre, 
Csillogástól rezgőn égve 
Fel jő az a futó csillag.«

Harsona szól messze, távol, 
Zaja hallszik zúgó harcnak, 
Fölmorajlik, majd meg elül. 
Ágyuszótól zörög, rezdül 
Rozmaringos kicsiny ablak.

Snárv Jenő.

— Előléptetés. Fényes katonai elő 
léptetésben részesült lapunk jó tollú munka
társa, Stern Hugó oki. mérnök, ki a 18 ik 
honvéd gyalogezrednél teljesít katonai szol
gálatot. O felsége a király 1915. február 
17-én kelt 14. sz alalt megjelent Rendeleti 
Közlöny szerint főhadnaggyá nevezte ki. 
Szívből gratulálunk derék munkatársunk 
jól megérdemelt előléptetéséhez.

.? Előléptetés. ö felsége a király 
dj. Somén Lajos muraszombati ügyvédet 
főhadnaggyá léptette elő. Örömmel gratu
lálunk a kitüntető előléptetéshez.

Halálozás, özv. Skerlák Józsefné, szül. 
Kipferling Amália, volt muraszombati körjegyző 
özvegye folyó hő 23-án elhalálozott. A tisztes 
kort ért derék matróna halálát lapunk jó tollú 
munkatársa, Kolosvári Ferencé, dr. Skerlák Aladár 
ügyvéd, özv. Győrffy Béláné és Skerlák László 
takarékpénztári tisztviselő gyermekei, unokái és 
kiterjedt nagy rokonsága gyászolja. Haláláról a 
család a következő gyászjelentést adta ki :

Skerlák Berta Kolosvári Ferencné, dr.
Skerlák Aladár. Skerlák Szidónia özv. Győrffy 
Béláné, Skerlák László ugy a maguk, mint az 
unokák, dédunokák, valamint az összes rokon
ság nevében fájdalomtól sujtottan jelentik, hogy 
a legjobb anya, nagyanya, dédanya, rokon 
özv. Skerlák Józsefné, szül. Kipferling Amália, 
Anna. Karolina volt muraszombati körjegyző 
özvegye hosszas betegség után az Úrvacsora 
ájtatos felvétele után folyó évi február hó 23-án 
délután 1 * 6 órakor élete 78-ik évében az Urban 
csendesen elhunyt. Megboldogult hült teteme 
folyó hó 25-én' délután 3 órakor fog az ág. 
hitv. evang. egyház szertartásai szerint a gyász
házból a helybeli temetőben eltemettetni. Mura
szombat. 1915. február 24. Áldás és békesség 
kisérje szeretett halottunkat az örök nyugalomba I 

Kitüntetés Oszenyák Fcrencz, a 
20 ik honvéd gy. e (Halbarth Henrik ven
déglős veje) törzsőrmesterét, nagy kitünte
tés érte. Az északi harcztér legfelsőbb pa
rancsnokságának előterjeszlésére, az első 
osztályú nagy ezüst vitézségi érmet kapta. 
Kitüntetésének azonban nem sokáig ör
vendhetett. Az oroszok ellen vezette sza
kaszát, mint bátor és hős katona, ő maga 
js mindig az élén harcolt, mig két ellen 
séges golyótól találva, harczképtelenné lett 
Egy golyót bal lapoczkájába, egyet a bal 
tüdejébe kapott. Az utóbbi súlyos sebet 
ütött rajta, nehéz operációnak kellett magát 
alá vetnie, és hála egy bécsi operatőr tanár 
kitűnő szaktudásának és vitézünk erős 
szervezetének, a veszélyen már túl van és 
most Bécsben (a Wilhelminen spitálban) 
ápolják.

A hadi segélyek felülvizsgálása. Dr. Solti 
Ferenc szombathelyi pénzügyigazgatósági fogal
mazó 6 napon át itt időzött s körjegyzőségenkint 
felülvizsgálta Horváth Pál főszolgabíró, a kör
jegyzők és községbirák jelenlétében a járásbeli 
segélyezettek ügyét. Hisszük, hogy ennek az eljá
rásnak meglesz a kívánt eredménye, mert a pénz
ügyi hatóságnak most alkalma volt közvetlenül 
meggyőződnie a járásbeli viszonyokról, íimjnek 
következménye lesz most már, hogy minden arra 
tényleg rászoruló szegény család megkapja a se
gélyét. de viszont sok esetben indokolt volt a 
segélyek leszállítása is. A felek közvetlenül is 
megjelentek a tárgyaláson s a bizottság a legna
gyobb gonddal mérlegelte a viszonyokat, ami annál 
könnyebb volt, mert a járási viszonyokat nagyon 
jól ismerő fószolgabiránk humánus szive mindig 
segített azon, aki arra érdemes volt, nem hallgatta 

! gl azonban jogos bírálatát azokkal szemben, akik 
az állam pénzével visszaélni akartak, anélkül, hogy 
segélyre szorultak volna.

Kitüntetés. Kűlics István tart 
honvéd zászlóst, Külics János buzahelyi 
lakos fiát a túlnyomó ellenség előtt tanú
sított bátor és vitéz magatartásáért a király 
az I. osztályú ezüst vitézségi éremmel 
tüntette ki. Örömmel adunk hirt derék fül
űink szép kitüntetéséről. Az ő bátor telte 
is élénk bizonyítéka annak a hazafias lel
kesedésnek, melylyel járásunk derék magyar 
érzésű vend népe a nagy küzdelemben 
részét kiveszi.

— A farsang vége Az idén csak a kalendá- I 
numban volt farsang; a társadalom nem élt a vig, 
zajos mulatságoknak szánt idővel. Negyvenegy- 
napot számlált az idei farsang s amint jött Carne- 
vál őhercegsége, oly magára hagyatva, minden j 

kitől elfeledve hagy is el bennünket. Az egész 
farsangi időszak alatt egyetlenegy bál vagy táncos 
mulatság nem volt Muraszombatban, még jóté
kony célra sem. De hogyan is lett volna, amikor 
dúl a háború s az egész ország világ aggódó 
gonddal, fájdalommal eltelve csüng a nagy ese
ményeken s szomorúság és gyász nehezül a tel
kekre : kinek volna kedve farsangolni ?! Az 
elmúlt héten veit hamvazó szerda, mely napon 
megkezdődött a böjt, amelyet már sokan a nagy 
drágaság beálltával a fekete, száraz hadikenvérrel 
régebben megkezdték. A hivatalos böjt április hó 
3-án véget ér s negyedikén már a feltámadás 
ünnepét tartja a keresztény világ. Vájjon feltámad-e 
vele a világbéke is. melyét mindenki oly esengve 
vár ? ! .. .

— Hir a kiadóhivatalból. A mi 
kiadóhivatalunk is kiveszi részét a háborús 
küzdelmekből Rendet vágott itt is a háború. 
A derék, szorgalmas Karafiáth Zsigmond 
könyvkötőnk hősi halált halt a harctéren s 
egyre nagyobb, melegebb részvéttel gon
dolunk a derék, felvilágosult munkatársunkra. 
A kis Halni inenetszázadbeli ruhás fény
képet küldött, igy tehát mindenesetre ott 
van már, ahol a nagy tusák folynak. — 
A most megtartott sorozás kiadóhivatalunk 
két törekvő ifjú tagját: Kardos Sándor 
betűszedőt és Laky Lajos könyvkötőt találta 
alkalmasnak. Amennyire a két fiatal ember 
munkabírását ismerjük, hisszük, hogy akik 
itt az ólombetűk birodalmában oly jól 
megállják helyüket, ott künn az ólomgolyók 
sivitása között is hirt és dicsőséget szerez
nek nekünk, azért meleg szeretettel bocsát
juk útra a törekvő, derék két munkás 
embert, akik szeretettel, lelkesedéssel sietnek 
véráztatott hazánk védelmére !

— Figyelmeztetés a gazdaközönséghez. A bu
dapesti m. kir. növényélet és kórtani állomás ve
zetőségének felhívására figyelmeztetjük a lóherét 
termesztő gazdákat, hogy saját érdekükben cselek
szenek, ha az idén elvetésre kerülő lóheremagot 
az elvetés előtt 1 százalékos rézgálicoldatban jól 
megmossák. E művelet legegyszerűbben ugy vé
gezhető, hogy zsákvászonnal bélelt fűzfa kosárba 
öntik a lóheremagot s a kosarat egy százalékos 
rézgálicoldatot (kékgálic) tartalmazó kádban merí
tik meg s a folyadék alatt a magot két kézzel 
dörzsölve alaposan megmossák. A dörzsölve mo
sás azért szükséges, hogy valamennyi mag, ugy 
szintén a mag közt esetleg jelenlevő szártörmelé- 
lékek is érntkezzenek az oldattal. Az igy megcsá
vázott mag vékony rétegben kiterítve megszári- 
tandó s megszáradás után elvethető. Ugyanis az 
elmúlt 1914. év nyarán egy uj lóherebetegség az 
ország több vidékén komoly károkat tett a lóhere
vetésekben. t betegség neve nem fekélykór, oko
zója egy penészgomba, terjesztője a vetőmag. A 
lóheretermés biztosításának egyik alapfeltételét a 
vetőmag fentebb vázolt csávázasa képezi. Egyben 
figyelmeztetjük a gazdaközönséget a lóherének 
aranka elleni kellő védekezésére is, melyet min
den gazda ismer s amelynek elmulasztása tör
vény szerint szigorú büntetést von maga után. 
A muraszombatjárási gazdaszövetség.

— Casinó közgyűlés. Az elmúlt 
vasárnap tartotta meg a muraszombati 
Casinó évi rendes közgyűlését az itthon 
levő tagok nagy érdeklődése mellett. Pósfay 
Pongrác elnök megnyitó beszédében lelkes 
szavakkal mutatott rá a háborús esemé
nyekre, vázolta a Casinó évi működését, 
majd bejelentette az elnöki állásról való 
lemondását. Szlepecz János a Casinó tag
jainak érzelmeit tolmácsolva, kérte az el
nököt, hogy lemondási szándékától térjen 
el, Pósfay Pongrác elnök azonban ragasz
kodott a lemondásához, mire a közgyűlés 
mély sajnálattal vette tudomásul az elnök 
lemondását s ugy határozott, hogy az el
nöki állást egyelőre nem tölti be, mert a 
Casinó tagjainak nagyrésze katonai szolga
latot teljesít s a tagok távollétében nem 
volna célszerű az állás betöltése Sajnálat
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tál látják n Casinó tagjai Pósfay Pongrác 
elnök távozását, mert Pósfay Pongrác 
elnökségének idejébe esik a Casiuo fel 
virágzása s az ö agilis tevékenysége biz
tos alapra fektette a Casino jövőjét s pél
dát mutató egyetértést, hasznos testületi 
szellemet teremtett a Casinoban. Hisszük, 
hogy a Casino tagjai a jövőben is meg
tartják ezt a szép testületi szellemen fel
épült meleg egyetértést s igy reménnyel 
nézünk a jövő fejlődés felé.

Hogy kell élnünk aratásig ? Így tél utol- 
ián, tavasz kezdetén, még békeidőben is meglehe
tős nehéz gondot szokott okozni ez a minden 
évben visszakerülő töprengő kérdés: Hogy leszünk 
ki újig? Mennyivel aggodalomkeltőbb ez a felsó
hajtás most, mikor a megszokott, rendes szűkös 
állapoton felül még a háborús időkkel mindenha 
együttjáró Ínséges napok réme is ijesztget ben
nünket. Pedig hát nem kell megijednünk. Ahogyan 
kiteleltünk eddig bátran kimondhatjuk minden 
nagyobb nyomorúság nélkül, azonképen mer
jük állítani, hogy Isten segítségével, ha nem is 
zsíros nagy jólétben, de éhség, koplalás nélkül 
kibírhatjuk aratásig, ha magunk is ugv akarjuk, 
ha mindenki akarja, ha minden itthonmaradt em
ber a nap minden óráján ehhez a szigorú parancs
hoz igazodik. Ezt az országot, ennek az ország
nak a népét sem időjárásnak, sem semmiféle 
ellenségnek kiéheztetni nem szabad ’ Ebben az 

'/.ágban nem veszhet éhen senki. Ebben az 
országban meg kell hogy legyen mindenkinek a 
maga mindennapi kenyere. Nem sok, csak éppen 
amennyi szűkösen elég. Minden étkezéshez egy- 
egv karéjka. Ahogyan hadbavonult véreinknek 
c<ak egy jelszavuk van : »Győznünk kell !« és 
llindenburg, e minden idők legnagyobb hadvezére, 

isi állítja, hogy győzünk is, mert nekünk jobb 
tz idegrendszerünk, mint az ellenségeinkké : ugyan

iig v a/ itthonmaradt dologié vő népnek pedig szin
tén arra legyen gondja, hogy a megélhetés tépe- 
lödéseitől senki, se maga, se más, el ne veszítse 
a fejét. Mindenki akarjon élni s akarja, hogy a 
szomszédja is éljen. Tehát csak akarat kell. Na
gyon erős akarat. Segise mindenki egy a mást, 
hogy mindenkinek meg legyen a mindennapi ke
nyere. Hogyan kell ezt akarni? Erre is Hinden- 
burg vezér acél idegzetű nemzeteitől vehetünk pél 
dát. A németek törvénnyel, hatósági és társadalmi 
intézkedésekkel rákényszerítik önmagukat a szi
gorú takarékosságra, beosztják a készleteket úgy, 
hogy akinek merőben üres is a kamarája, Német
országban még az sem fog éhezni. Lesz minden
kinek kenyere. Bizony nem fehér, de lesz. Bejárta 
a német sajtót mostanában egy csudálatos szép 
irásmii, mely valóságos himnusza, tízparancsolata 
és kiskátéja ennek a zordon, katonás kiáltásnak : 
Muszáj kenyérnek lenni: Kivonatosan igy szól 
emez irás : Németország (mondhatjuk : Magyar
ország is) egy egész ellenséges világgal áll szem- 

n, amely meg akarja őt semmisíteni. Diadalmas 
cső seregeinket nem tudja leteperni. Hát, mint 

v ostromlott várat, ki akar bennünket éheztetni. 
sem fog neki sikerülni. Miért nem ? Azért, 

elég kenyérmag van az országban, hogy 
isig kibírja a lakosság. Csak nem szabad 
álni, pazarolni. Ne étessétek marháitokat a 

nek gyümölcsével. Takarékoskodjatok a ke- 
n\e. hogy ellenségeink kaján reménye szégyenné 
váljon. Legyetek tisztelettel a mindennapi kenyér 
iráni. Akkor mindig lesz belőle nektek, akármed
dig tart is a háború. Erre neveljétek gyermekei
teket. Ne vessetek meg egy darab kenyeret sem 
azért, mert már nem friss. Ne szeljetek egy ka
réjjal se többet a kenyérből, mint mennyit éppen 
ennf akartok. Gondoljatok mindig katonáinkra, 
akik sokszor az őrhelyen vagy a lövészárokban 
boldogok volnának, ha tarisznyájukban volna a ti 
elprédált kenyérdarabkátok. Egyék mindenki hadi
kenyeret, éppen úgy táplál és éppen úgy lehet 
vele jólakni, mint s másikkal. A krumplit mindig 
hámozatlanul héjában főzzétek. Ezzel sokai spó
rolok. Az előzőleg nyersen hámozott krumpliból 
sokk ennivaló rész elpocsékolódik. Ne tobjátok 
szeméire az ételhulladékokat. Gyüjtsétek össze, 
jó lesz takarmánynak. Ha magatoknak nincs lábas 
jószágotok, adjátok a takarmányanyagot annak, 
akinek van. Ezek a legprózaiah dolgokról, itt-oit 
szinte költői lendülettel megirt gyakorlati tanácsok 
kell hogy Magyarország népeinek is szinte vérébe 
oltódjanak. Ezekhez az ércbe vágni és minden 
iskolában megtanítani való szavakhoz mi a spe

ciális viszonyainkhoz képest még a következő 
jóindulatú tanácsokat függesztjük : Szoktassa min
denki magát és családját a kukoricaliszt haszná
latához. Ebből is lehet Ízletes ételt főzni. Csak 
tudni kell a módját. Gazdasszonyáink tanulják el 
egymástól a készít is titkait. Lélekbe Írott törvény 
legyen, hogy gabonát a forgalomtól elvonni haza
árulás ! Jó, ha egyes tehetősebb vagy előrelátó 
nsaládok még kellő időben zsákszámra raktároztak 
el lisztet éléskamráikban. Ámde akiknek ilyen 
liszttartalékjaik vannak, ne kövessék el azt a kap
zsiságot és lelkiismeretlenséget, hogy bár odahaza 
van elegendő lisztkészletük, mégis a boltokban 
vásárolnak. Ezzel, hogy nem az otthon való lisz
tet használják, csökkentik a forgalomban levő 
mennyiséget s valósággal kiveszik a szegényebb 
nép szájából a kenyeret, akik kizárólag csakis a 
boltokban való vásárlásra vannak utalva. Ne csak 
az imádság tartson tehát fenn minket, hogy add 
meg Uram a mindennapi kenyerünket, hanem erős 
akarattal magunk is arra törekedjünk, hogy min
denkinek meglegyen a mindennapi kenyere. Ilyen
képen minden tömegéhség nélkül meg fogunk élni 
aratásig. M. kir miniszterelnökség sajtóosztálya.

Használjunk 
HADIPÓSTABÉLYEGETI

Halálozás, özv. Preiss Simonné magvar- 
szombatfai lakos február hó 20-án elhalálozott. 
Temetése f. hó 22-én volt nagy részvét melleit. 
Halálát gyermekei és kiterjedt családja gyászolják. 
Dr. Preiss Mór alsólendvai orvos és Preisz Ignác 
magyarszombatfai kereskedő édesanyjukat siratják 
a szép kort ért matrónában.

Vetőmagot itthon is szerezhetünk be A 
vármegye gazdasági intéző bizottság vidéki fiók
jainak egy része már megkezde áldásos működé
sét. amely az idei termés biztosítására irányul s 
mindenben segítségére van a gazdáknak. Igy ha 
valahol a gazdáknak vagy a termőföld bérlőknek 
tavaszi vetőmagra van szükségük és azt nem 
Budapesten, hanem a szállítási költségek megki- 
mélése céljából helyben vagy a közel szomszéd
ban kívánnák a rekvirált készletekből beszerezni, 
úgy az ottani gazdasági intéző bizottságnak hoz
zák ezt tudomására az illetők. A bizottság vi
szont az alispánnak jelenti ezt az esetet, aki az
tán intézkedni fog, hogy a vetőmag ily módon is 
beszerezhető legyen.

Sebesültek Muraszombatban. Folyó hó 
19-én érkezett 48 sebesült az északi harctérről. 
Hála Muraszombat áldozatkész közönségének, 
hogy ezen sebesültek egy részét tiszta alsó ruhá
val még ellátni lehetett. Egyedül maga Muraszom
bat közönsége a mull éven Horváth László köz
ponti körjegyző kérelmére volt szives annyi alsó 
ruhát adni, hogy azzal az eddigi hadikórházakba 
elhelyezett sebesültek elláthatók voltak. Most azon
ban a készlet teljesen elfogyott és igy az ezután 
érkező sebesültek részére már tiszta alsó ruha 
rendelkezésre nem áll. Muraszombat község közön
ségének áldozatkészsége már annyira igénybe volj 
véve a múltban és jelenleg is hogy tőle nagyobb 
és több áldozatot nem kívánhatunk. Az egészség
nek pedig az első feltétele a tisztaság, nekünk, 
kik itthon maradtunk, kötelességünk azokról gon
doskodni, kik értünk küzdenek. A legmélyebb tisz
telettel kérem tehát a járás nagyérdemű közön
ségét, hogy kegyeskedjék alsóruhát gyűjteni, hogy 
a muraszombati hadikórházakba érkező sebesült
jeink és betegjeink jövőben is tiszta alsóruhával 
azonnal megérkezésükkor elláthatók lehessenek. 
Kegyes adományokat a központi körjegyzőség 
címére küldeni kérem. Horváth László központi 
körjegyző.

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

Aranyat vasért. Az Auguszta-alap gyors- 
| segély az alábbi levelet intézte Horváth László 

központi körjegyzőhöz :
Hálás köszönettel igazoljuk a küldemé

nyek hiánytalan megérkezését. Szives fáradozá
sáért köszönetünket fejezzük ki s kérjük, hogy 
mozgalmunkat a jövőben is előmozdítani szí
veskedjék.

A mai postával küldünk 25 drb vas- 
gyürüt. Hazafias tisztelettel. Auguszta alap 
gyorssegély.

A küldött gyűrűk igen csinos kivitelűek. 
Azok vásárlásával a nagyérdemű közönség nem
csak a nemes czélt mozdítja elő anyagi áldozat
készségével, de magának is a nagyidőkről örök
becsű emléket szerez. — Az Auguszta alapra a 
központi körjegyzőséghez újabban gróf Batthyány 
Ernesztin és Jusztina grófnők Marburgból igen 
értékes arany karkötőt rubin kövekkel, kazettába 
2 arany függő és brost Z betűvel, több értékes 
arany és ezüst karkötőket, lánczot és brostüt stb. 
küldöttek. Trautmann Jolánka 1 pár fülbevalót. 
Tegyei János Musznya törött arany gyűrűt és 
arany függőt. Árvái Henrik 4 korona. Halbart 
Eliz 5 korona. Herczeg Ede 21 korona készpénzt. 
Igen kérem a nagyérdemű közönséget, hogy 
kegyeskedjék a nemes czélt pártfogolni és az em- 
léKgyürüt beszerezni, hogy ezen adományaikkal is 
harezba vonult testvéreink hátramaradottjai nyo
morán enyhítsenek.

Az országút titka. Kranyecz Istvánné 
andorhegyi 36 éves asszony a minap Battyándon 
járt bevásárlásokat tenni, majd későbben vissza
felé indult falujába. Az országúton haladó emberek 
Kranyecznét Szentbibor község határában egy 
árokban halva találták. Az esetről jelentést tettek 
a muraszombati föszolgabiróságnál, mely meg
indította a vizsgálatot. A haláleset eleinte rejté
lyesnek látszott, de később a vizsgálat során 
megállapítást nyert, hogz a szerencsétlen asszony 
tragikus halálát szivszélhüdés idézte elő.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 
annak szives megújítását.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

Meghívó.
A Szentgotthárdi Kerületi Mimkásbiztositó 

Pénztár
1915. évi március hó 14 én délelőtt 9 órakor tartja 

rendes évi közgyűlését 
Szentgottliárdon, a nagyközség tanácster
mében, melyre a közgyűlési kiküldöttek 

ezennel niegliivatnak.

TÁRGYAK:
1. A megnyitás kapcsán a közgyűlés szabály

szerű egybehivásának igazolása és határozatképes
ségének megállapítása.

2. A közgyűlés jegyzőkönyvének vezetése és 
hitelesítése iránti intézkedés.

3. A pénztár 1914. évi zárszámadásának és 
mérlegének, valamint az ezekre vonatkozó fel
ügyelő bizottsági jelentés tárgyalása és ezzel kap
csolatban a felmentvény iránti határozat.

4. Az 1915. évi pótköltségelőirányzat meg
állapítása.

5. Az 1916. évi költságelöirányzat megálla
pítása,

6. Indítványok,
Szentgotthárd, 1915. évi február hó 15-én.

Kolossá Imre s. k.
igazgató.

Oremmel Antal s. k.
elnök.
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Köhögés rekedtség, 
elnyálkásodás, 

nurut és görcsös 
köhögés ellen.

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

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

gyógyszertárában.

A vasúthoz járó 
ut világítási 

ügye — sajnos még 
máig sincs megoldva, 
de azért ön pompásan 
világíthat, ha vesz egy 
.Heliophor Gold-Exporf 
jól világitó villamos

zseblámpát!
Vakító fényt adó zseblámpák a 
legtartósabb s legelegánsabb kivi
telben! Alkatrészek egyenkint 
is kaphatók. A legjobbnak elis
mert a '■Heliophor elemek leg
olcsóbb árbani elárusitása:

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Horgony-thymol-kenöcs.
Könnyebb eórülóeeknél, nyitott és égési 

•ebeknél. Adag: kos. —.80.

Horgony-Liníment. x°.'.
• Horgony - Paln-Expeller pótlékai

Fájdalommentes bedOrzsölés hilléseknél,rheumánál, 
kösz vénynél stb.

Ovegje: kor. —.80. 1.40, 2.*—.

Horgony-vas-albuminat-festvény.
Vérszegónyaégnél és sápkórnAl.

Üv-gje: kor. 1.40.1 ________________________________________________
—, Kapható a legtöbb pógvszertárban vagy közvet-

o lenül beszerezhető
'Dr. licitár „Hz arany rrizlülW, cinztlt,

! UJ KIADÁS !
= VASVÁRMEGYE = 
= LEÍRÁSA = 
népszerű fiizetecske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola 111. osztályába 
bevezetett tantárgya. Ára 20 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir- 

kereskedésében, Muraszombatban.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

VIGYÁZZON
egészségére! _—

Megbízható és jóminöségü nikotinmentes 
c ig-aretta-liüvelyeket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

BUDAPEST és KIS ÚJSÁG
apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkercskedésében Muraszombat.

PLACSEK VENCEL
órás és aranyműves Muraszombat 
az ág. evang-elikus templom szomszédságában’

Ipar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

a

y

HELYBELIEK:
ASCHER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, ; 
liszt-, vélemény-magvak, úgyszintén üveg- I 
és porcellánkereskedése. Férfi és női czipö | 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

\NT A (JER JÓZSEF bábsütő és mézeskalácsos.

ANTAUER FERENCZ úri és női czipész- l 
mester Közép-utcza.

BENKO JÓZSEF Szállodája az „Elefántéhoz. j

BITIERMANN TIVADAR borbély és fodrász.

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész,

DITTRICH GUSZTÁV bádgos, vizsgázod 
acetylen gázszeréin.

DICK SÁNDOR sajtgyáros.

ERNST SÁNDOR kalapos-mester.
FÜRST a. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén üveg ; 

és porcellánkereskedése.
FLIsZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. | 

Motoreröre berendezett műhely.
KR. H1RSCHL divatáruház. Legolcsóbb be- I 

vásárlási forrás. Fö-utcza.
HE1MER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-utca.

HALBARTI1 HENRIK’ vendéglős.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

KÉMÉNY MÓR „Korona" kávéháza.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész. ' 

KOHN LIPÓT füszerkereskedö, deszka, mész, 
czement és eternit pala árusítás.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép-, kerékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

POSZTÉ JÁNOS órás és ékszerész. 

PÉTERKA FERENCZ vendéglős.

PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza. 

RATKOL TIVADAR gőztéglagyára.

RITUPER ALAJOS épület- és mülakatos, 
kerékpár-, mérleg és fegyverjavitó műhely.

Kerékpár raktár.

SIFTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

SCHÖCK SAMU cím- és szoba festő. 

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza. 

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász. 

W0LFARTH LAJOS ép. mérnök Mező-utca.

VIDÉKIEK:
BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
_____ Szombathely.

DÓMJÁN ISTVÁN vendéglős Vasnyires.

GOLOUB ISTVÁN kereskedő Alsőmarácz.

OROSZ SAMU vendéglős Urdomb. 
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

GROSZ MÓR vegyeskereskedő Felsölendva. 
GENUR KÁROLY vendéglős Felsölendva. 
HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 
HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán. 
KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd. 

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpest VII. Sip-u. 5.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.
KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán.

KÜHÁR JÓZSEF vas- és füszerkereskedése 
Felsölendva.

MOLNÁR ZSIGMOND „Elnke Kávéház.. 
Komárom.

OBÁL JENŐ gőzmalom tulajdonos Perestó.

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.

PRESZLER VICTOR „Hungária Kávéház* 
Komárom.

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

STIVÁN FERENCZ vendéglős Kőhida.
SIFTÁR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOMMER JÓZSEF vendéglős Felsölendva. 
TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg.
VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely. 

VLAJ FERENCZ vendéglős Rónafö.
VOGLER JÓZSEF savanyuviz tulajdonos 

Bad Radein.

ZRINSZKY ISTVÁN gépkovács Alsőmorácz.


