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Mártius Idusán.
Mennyire reszkettünk, amikor ránk

szakadt a világháború, hogy rommá zúzza 
mindazt, ami li dadást, ami demokráciát 
teremtett a béke. Háborúba borult a világ 
és egyetlen pillanatban elaléit minden po
litika, ineghalt minden ellenőrzés. A hatul 
inasok rendelkeztek és a népek előtt csak 
. ; etlen országutat nyitott a kötelesség: 
a fegyverfogásét. A szavazócédula helyére 
a szurony került. A választóból katona lett. 
A tüntetés helyére a roham. Az éljen, az 
abeug hurrává formálódott. A nép hadse
reggé változott. A polgár meghalt, hogy 
föltámadjon, mint katona. A politikai kri
tika meghalt, hogy helyére álljon a kom
mandós engedelmeskedés. A közjog papi
rossá gyürődött és a tények stratégiát imák 
rá. És már jajdult mindenütt a panasz: a 
demokrácia megszűnt, agyonzuzta a rázu
hanó világháború.

És nem vették észre, hogy igazában 
mi történik. Nem látták, hogy a katona 
fegyverén, kenyérzsákján és bornyuján kivül 
mást is vitt magával a háborúba. Nem 
látták, hogy a százhúsz éles töltés, a két 
pár kapca meg a konzervhus mellett ott 
van minden harcbavonuló katona tornisz- 
terében a demokrácia marsalbotja is. Cso
dalatos, de nem vették észre, hogy minden 
rohamban minden baka szuronya hegye 
egy-egy politikai babonát szúr keresztül. 
Hihetetlen, de nem látták meg, hogy min
den huszár markolatig döfi kardját a nép- 
ellenesség szörnyeibe. Képtelenség, de nem 
erezték meg, hogy minden tüzér gránát
lő. >ge az eleven emberhúson kivül a halott 
előítéletek betonfalát is zúzza. Elképesztő, 
de nem ébredtek tudatára, hogy amikor az 
egész nép katonává lett, amikor az egész 
nép kezébe kapta az uralkodás legfőbb 
eszközét: a fegyvert, hogy akkor az egész 
nép uralmának kellett kerülnie a kevesek 
uralmának a helyére.

Azt hiitték, hogy a világháború elte
mette a demokráciát és ime, évtizedek alatt 
nem haladt annyit a politikai, a nemzeti, 
a szociális demokrácia, mint most a háború 
félesztendejében.

A hadsereg mindenható úrrá lett, az 
egész nép lett hadsereggé — tehát meg
indult diadala felé a nép uralma, a de- 

okrácia. Nincs egyetlen harcoló ország 
em, amely ne hívta volna valamilyen for

mában uralomra a nép erőit.
Hétmérföldes lépésekkel haladt a po

litikai demokrácia. Franciaország helyet 
adott a proletárság minisztereinek. Belgium 
kormányának szóvivője a szociáldemoktrata 
Vandervelde. A német császár nagyszerű 
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gesztussal kijelenti: nem ismer ezután po
litikai pártokat. Poroszországban szóba ke
rül végre a háromosztályu bélyeges válasz
tójog elpusztítása.

Hatalmas haladással tört előre a nem
zeti demokrácia. Az orosz cár, annyi pog
rom után és annyi középkori gyalázat után, 
emberként fordul a legüzöttebb, a legtipor- 
tabb páriához: az oroszlengyelzsidóhoz. 
Miklós nagyherceg, az orosz hadak főve
zére, kiáltványban Ígéri meg Lengyelország I 
szabadságát és önkormányzatát Gróf Tisza 
István okos előrelátással ismeri el a román
ság nemzeti és kulturabeli igényeit.

Csodálatos módon, a modern világ 
történetében eddig ismeretlen arányokban 
bontakozik a szociális demokrácia.

Politikában, nemzeti önkormányzatban, 
ökonómiában egyforma erővel indult meg 
a demokrácia. Éz történt a háború első i 
félesztendejében és ime, most még ez az 
uj francia választójogi reform Francia
országban eddig is általános volt a válasz
tójog, eddig is minden huszonegy eszten
dősnél idősebb férfinek joga volt beleszólnia 
az ország ügyeinek intézésébe. De az uj 
reformmal most már nemcsak a férfi, ha- j 
nem az ifjú is polgárrá nő. Szavazójogot 
kap a huszesztendős ifjú. És szavazójogot 
kap az a tizennyolc esztendős gyermek is, 
aki most vonul be katonának. Jogot kap 
most Franciaországban minden férfi, minden 
ifjú, minden gyermek, aki férfi, aki harcol, 
aki kockára teszi az országért a legnagyob
bat: az életet. A polgár legnagyobb áldo
zata, amit a közösségért hozhat — az élete 
jogot kap hát most Franciaországban min
denki, aki él, aki ember, akinek vannak 
izmai a cselekvésre, akinek van vére az 
elontásra.

Van-e valaki, aki még ma is ki meri 
mondani azt a szót, hogy a nép még nem 
eléggé érett a demokráciára, a népjogokra. 
Azt mondták, hogy a magyar paraszt nem 
érett a választójogra, mert értelmetlen és 
műveletlen. És ime a magyar paraszt nagy
szerű értei mességgel és kísérteties biztos- 
ságti önállósággal állja meg helyét a ka
tona önállóságára építő rajvonal-háboruban. 
Azt mondták, hogy nem érett a politikai 
jogra a magyar munkás, mert hazátlan bi
tang, mert nemzetközi vallásu És ime a 
magyar proletár a szakszervezeteiben tanult 
fegyelemmel és a pártszervezeteiben tanult 
lendülettel harcol a hazáért. Azt hirdették, 
hogy a magyarországi nemzetiségek nem 
érettek a választójogra, mert hazatagadók, 
irrentisták és ime, a magyar, a román, a 
szláv vér egyformán piros és egyformán 
meleg szívből buggyan. Azt kiáltották ki, 
hogy a magyar radikális polgár nem érett
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a politikai jogra, mert destruktív eszmék 
után fut és ime a radikális polgár a leg
kitűnőbb tartalékos tiszt, akinek dicséretét 
zengi minden és akinek mellére ordók so
rát kell tűzni.

Ki mer vakságot színlelni ezután is 
nálunk és ki merészeli megtagadni Magyar
ország népétől azt, hogy belszólása legyen 
a maga ügyeinek az intézésébe? Ki meri 
majd, ha egyszer hazajön, azzal fogadni a 
magyar parasztot, a magyar munkást, a 
magyar nemzetiséget, a magyar radikális 
polgárt, egyszóval, a magyar katonát, hogy 
érett, hogy nem tudott férfivá, állampolgárrá 
érni száz harc füzében, hogy nem szerzett 
elég érdemet, az esővel, a hóval, a föld
del, az éjszakával, az éhséggel, a halállal 
való ezer küzdelemében arra, hogy szót 

i kapjon az ország vezetésében? Lesz-e 
valaki, aki elég bátor ahhoz, hogy a ma
gyar katonát, ha majd egyszer hazahozza 
a béke, azzal merészelje fogadni, hogy 
arra jó voltál, hogy harcolj, szenvedj, meg
halj, nyomorékká légy a hazáért, de aua 
nem vagy elég érett, hogy jogokat is kapj 
a hazában ? Ki meri majd azt mondani a 
magyar katonának, hogy arra elég érett 
voltál tizennyolcéves korodban is, hogy 
fegyvert nyomjunk a kezedbe, de arra nem 
vagy eléggé érett harmincéves korodban 
sem, hogy szavazólapot adjunk a markodba ?

A Muraszombati Mezőgazdasági 
Bank közgyűlése.

Vasárnap délután 2 órakor tartotta meg a 
Muraszombati Mezőgazdasági Bank évi rendes 
közgyűlését a nagyszámú részvényes érdeklődése 
mellett. Qróf Batthyány Zsigmond elnök meleg 
hangon üdvözölte a részvényeseket és ismertetve 
a háborús helyzet előidézte gazdasági válságot, 
reményének és óhajának adott kifejezést, vajha a 
háború pusztító fergetege elülne már és az összes 
közgazdasági faktorok, emberek visszatérhetnének 
békés tevékeny működésűk körébe. Ezután a köz
gyűlés tudomásul vette úgy az igazgatóság, mint 
a felügyelőbizottság jelentését s az elért szép ered
mény fölött elismerését fejezte ki az intézet veze
tőségének. különösen a derék tisztviselői karnak, 
mely Scheibner Aladár főkönyvelővel az élén e 
nehéz napokban is derekasan megállta helyét. 
Kiemelendőnek tartjuk az intézet jelentéséből, hogy 
az intézet a hadikölcsön jegyzésre 140,000 koro
nát fizetett ki betéteseinek, ennek dacára betét
állománya 120,000 koronás emelkedést mutat. 
Ez a tény mindenesetre fényes bizonyitéka az 
intézet tevékeny, jóhirü üzletmenetének, mely e 
nehéz idődben is indokoltan őrizte meg üzletfelei
nek bizalmát.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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Az intézet felügyelő-bizottságának tagjaivá: 
Pécsi Henrik, Czipott Miklós, Csiszár János, 
Pusztai József választattak meg.

Az intézet 120,680 koronát kitevő emelkedő 
nyeresége dacára osztalékát 2 koronával leszállí
totta. amely tény mindenesetre csak fényes tanu- 
jele annak a gondos előrelátásnak, mely nem az 
osztalékpolitikában találja az intézet hivatását, 
hanem a tartalékok erős megalapulásában.

Az elesettek családi illetménye.
Monarchiánk hadseregének, tengerészeiének, 

mindkét hadseregének és a népfölkelésnek a hábo
rúban elesett tisztjei és legénysége hátramaradott 
családtagjainak nyugellátásáról az 1887. évi tör
vénycikk rendelkezik. E törvény az 1891., 1896. 
1907. években további kiegészítést is nyert. A 
tényleges, tartalékos és népfölkelő tisztek és rang
osztályban nem sorolt katonai személyek családja, 
az elhalt vagy elesett rendifokozatának megfele
lően, a következő nyugdíjban részesül:

Rangosztályba nem sorolt havidíjasok özve
gyeinek nyugdiját akként állapítják meg, hogy az 
elhalt férj illetményeinek egyharmadát kapja az 
özvegy nyugellátmányul, az azonban évi 400 K-nál 
kisebb nem lehet.

1. és II. rangosztály 5.400 K
táborszernagy 5.000
altábornagy 3.500
vezérőrnagy 2.500
ezredes 2.000
alezredes 1.500 »
őrnagy 1.200
százados 1.000
főhadnagy 900
hadnagy 750 »
XII. rangoszlály 700 »
Ha a férj a csatatéren esett el, ugy ez az

illetmény még 50 százalékkal emelkedik.

Kiskorú gyermekek után, azok 24 éves élet
korának betöltéséig, az özvegy nevelési járülékot 
kap és pedig minden gyermek után az özvegyi 
500 koronánál nem lehet több. Ha az özvegynek 
több mint öt gyermeke van, ugy az összes gyer
mekek nevelési járuléka nem lehet magasabb mint 
az özvegy teljes nyugdija. Az özvegynek köteles
sége addig, mig a neveltetési járulékot húzza, a 
gyermekek ellátásáról gondoskodni.

Oly árváknál, kiknek édesanyjuk is elhal, a 
nevelési járulékot árvajárulékká emeltetik föl, ugy 
hogy egy gyermeket a fél özvegyi nyugdíj illeti 
meg.

Legénységi állományú egyének özvegyei, ha 
f írjük a harctéren elesett vagy a háború fáradal
mai következtében elhalt, a következő ellátást 
kapják:

gyalogos özvegye kap évente 56 koronát, 
őrvezető özvegye kap évente 140 koronát, 
tizedes özvegye kap évente 144 koronát, 
szakaszvezető özvegye kap évente 192 koronát, 
őrmester özvegye kap évente 240 koronát.

Legénységi állománynak árvái fiuknál a be
töltött 16, leányoknál a betöltött 14 éves élet
korukig évi 48 korona nevelési járulékot kapnak. 
Az özvegyi nyugdíj és az árvák neveltetési járu
léka összesen 540 koronánál több nem lehet.

Szülők nélküli teljes árvák évi 72 korona 
árvaszéki járulékot kapnak, több árvánál ez az 
összeg a 360 koronát meg nem haladhatja.

Legénységi egyének árvái, ha honi iskolá
ban tanulnak és megfelelő előmenetelt tanúsítanak, 
ugy részükről havonta külön kijáró 4, 5, esetleg 
6 korona pótlék igényelhető. Ezt a havi pótlékot 
24 éves életkorukig élvezhetik.

Az ellátási illetmények végleges megállapí
tását a honvédelmi minisztérium végzi, a kérvé
nyeket tehát vagy közvetlenül oda. vagy ami még

célszerűbb az elesett vagy elhunyt illetékes pót
zászlóalj parancsnokságának gazdasági hivatala 
utján nyújtandók be.

Minden közigazgatási hatóság (község, elöl
járóság is) köteles ily kérelmeket illetékes helyre 
leendő továbbítás végett átvenni vagy írástudat
lanok ebbeli kérelmét jegyzőkönyvbe véve díjtala
nul fölterjeszteni. A kérvények bélyegmentesek.

HÍREK
— Megsebesülve. Kováts György 

polgári iskolánk igazgatója, kinek fényes 
katonai kitüntetéséről lapunk előző számá
ban adtunk hirt, lábán megsebesült. Álla
pota nem veszélyes.

Pósfay főhadnagy szabadsá
gon. Ifj. Pósfay Pongrác a 48. gyalog
ezred vitéz főhadnagya - kinek vitézsé
géről lapunk tárcájában nem rég adtunk 
hirt, szülei látogatására itt tartózkodott. 
Ismerősei és barátai örömmel látták viszont 
a 7 hónapon át folyton harcban élt katonát, 
aki elragadó csodálattal s szeretettel beszélt 
a magyar katona elszánt bátorságáról és 
csodálatra méltó kitartásáról. Pósfay fő
hadnagy egyelőre gyógykezelés alatt marad 
s szabadságát részben családja körében, 
részben fürdőn tölti.

— Kirendelés. Dr Grandpierre Jenő 
a muraszombati járásbíróságnál alkalmazott 
albiró ideiglenesen a szentgotthárdi járás
bírósághoz rendeltetett át az ott történt 
biróváltozás folytán felgyülemlett teendők 
ellátására.

A Muraszombati Takarékpénz
tár jótékony adományai. A muraszom
bati pénzintézetek vezetőségei mindig tu
datában voltak azon kötelességeknek, 
melyeket a köz a vagyonra ró. Az országos 
és helyi jótékonysági intézményeket mindig 
nagy ügybuzgalommal istápolták, s a helyi 
kalturintézmények megteremtésében és tá
mogatásában mindig elől jártak. Az idei 
háborús esztendő a jótékonyság körül való 
kötelességeket megsokszorozza, s a Mura
szombati Takarékpénztár ez évben 2000 
koronát fordít jótékonysági és kulturális 
célokra. Ezen összegből már folyósított az 
intézet: Vörös Kereszt javára 200 K, a 
a Pintér Géza alapítványára, a Berke József 
alapítványára, az Árvái Bernát alapítvá
nyára, az Uy Károly alapítványára 100 100
K, a Muraszombati Önkéntes Tűzoltó Egy
letnek, az alsómaráci. ág. ev. templomra 
50 50 K, a Muraszombati Kér. Jót. Nő
egyletnek, a Muraszombati Ev. Nőegylet
nek, a Muraszombati Izr. Nöegyletnek, a 
battyándi óvodának 30—30 K. A fennma
radó összeget később különösen hadi se
gélyezésekre fogja megszavazni.

A Muraszombati Mezőgazda
sági Bank jótékony adományai. A Mura
szombati Mezőgazdasági Bank 16 éves 
fennállása alatt 12 207 K 77 f-t fordított 
jótékony és kulturális célokra Ez idei há 
borús esztendőben is szép áldozatot hozott 
az intézet a kultúrának és jótékonyságnak 
az alábbi adományaival:

Az év közben már adott 250.— koronán kí
vül a magyar szent korona országainak vörös 
kereszt egylete budapesti központjának 100. K. 
A magyar szent korom* országainak vörös kereszt 
egyletének hadifoglyokat gyámolitó és tudósító 
osztályának 100 K. A muraszombatjárási gazdák 
szövetségének 100 K. A muraszombati önk. tűzoltó 
egyletnek 30 K. A muraszombati kér. jót. nőegy
letnek 30 K- A muraszombati ev. jót. nöegyletnek 
20 K. A muraszombati izr. jót. nöegyletnek 20 K

A muraszombati rőm. kath. templom alapra 50 K. 
A muraszombati evang. templom alapra 30 K. 
A muraszombati izr. templom alapra 30 l\. A mu
raszombati polg. isk. két növendékének jutalmazá
sára 40 K. A muraszombati róm. kath. iskola 
szegény gyermekeinek 20 K. A muraszombati 
állami iskola szegény gyermekeinek 20 K. A mu
raszombati evang. iskola szegény gyermekeinek 
20 K. A csendlaki róm. kath. iskola jóelömenetelü 

szegénysorait gyermekeinek jutalmazására 50 K. 
A magyarországi munkások rokkant és nyugdíj 
egyesülete helyi csoportjának külön alapja javára 
20 K. A Vendvidéki magyar közművelődési egye
sületnek 20 K. A vendvidéki általános tanitó egy
letnek 30 K. Az alsóinaráczi ág. ev. templom 
alapra 100 K. A bodóhegyi ág. ev. templom orgona 
alapjára 30 K. Országos bírói és ügyészi egylet
nek 30 K- A magántisztviselők orsz. nyugdijegye- 
sületénck 30 K. A battyándi óvoda felszerelésére 
20 K. A szentsebestyéni ev. iskola alapra 50 K. 
A vakokat gyámolitó orsz. egyesület dunántúli 
fiókegyesületéne: Szombathely 20 K. Vasvár
megyei fehér kereszt egylet patronage szakosztá
lyának 30 K- Az országos izr. patronage egyesü
letnek 20 K, összesen 1060 K.

Vasúti előmunkálati engedély. A kereske
delmi miniszter a dunántúli helyi érdekű vasulak- 
nak Zalalövőtől Rédicsig vagy Csömödérig, továbbá 
Alsólendvától Muraszombaton át Szentgolthárdig 
vagy Üyanafalváig, végűi Muraszombatból Rad- 
kersburg irányában az országhatáráig vezetendő 
helyi érdekű vasútra adott előmunkálati engedély 
érvényét a lejárattól egy évre meghosszabbította.

A battyánfalvai iskola aiapvagyona. A köz
oktatásügyi miniszter a közigazgatási bizottság 
azon határozatát, mely szerint a battyánfalvi köz
ségi iskolai alapvagyon évi jövedelme az iskola 
felállításáig tőkésítendő és föl nem használható, 
helybenhagyta s nem járult hozzá a község azon 
határozatához, hogy a jövedelem a muraszombati 
r. k. elemi iskola (hová a battyánfalvai gyerme
kek járnak) föntartására fel használtassák.

A tétlenért zsebtolvaj. Vlaj Istvánné lelio- 
méri lakos Muraszombatban járt az elmúlt héten, 
hol bevásárlásait elvégezve, a déli órákban a vas
úthoz sietett s várakozó állást foglalt a jegypénz
tár előtt. Sebjanics Józsefné gyanulanul Vlajné 
közelébe férkőzött s észrevétlenül ellopta ennek 
130 K 24 fillért tartalmazó pénztárcáját. S mint 
aki dolgát jól végezte, betért a szomszéd korcs
mába, hol azonban Pécsek Iván vasúti váltóőr az 
izgatott asszony viselkedését gyanúsnak találva, 
igazolásra szólította öt fel. A megrémült asszony 
ellentmondásokba keveredett, ugy hogy a derék 
váltóőr őrizetbe vette a nála lévő pénzt, annál is 
inkább, mert közben Vlaj Istvánné is pénze kere
sésére indult. Sebjanicsné váltig tagadta tettét, sőt 
ö tett feljelentést Pécsek ellen pénze ellopása 
rnjatt. A muraszombati járásbíróság előtt szom
baton megtartott tárgyalás azonban tisztázta a 
helyzetet s a bíróság Sebjanics Józsefnél 1 hónapi 
fogházra ítélte lopás miatt, amiben Sebjanicsné 
ártatlanságot hangoztatva, megnyugodott.

A jókedvű újonc Zselezen Iván murahal- 
mosi lakos nekibuzdulván, hogy a sorozáson alkal
masnak találták, nagy jókedvűen énekszóval vonult 
végig Murahalmos utcáján, s bortól ittasan Szinic 
István murahalmosi birtokos 11 darab ablakát 
beverte. A jókedvű népfölkelöi feljelentették a bíró
ságnál.

A Vörös Felhold jelvényei. A Vörös Fél
hold művészi kivitelű jelvényei iránt országszerte 
nagy érdeklődés mutatkozik. Miután technikailag 
lehetetlen minden egyes érdeklődőnek az általa 
kívánt példányi postán elküldeni, ennélfogva az 
Országos Bizottság, mely Budapesten az Ország
házban székel, kéri vidéki városaink hazafias ke
reskedőit, hogy megfelelő mennyiségű jelvényt a 
bizottság utján beszerezvén, ők vállalkozzanak 
azoknak kiszolgálására, akik a török-magyar test
vériségnek ezt a szép jelvényét feltüzni óhajtják. 
A bizottság öt kilóig terjedő postacsomagban bér
mentve küld jelvényeket mindenkinek, aki a kért 
mennyiségnek darabonkint egy korona árát előre 
beküldi.
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Ne legyenek ingyenélők! A törvényhozás 
c ibcrségesen gondoskodott a hadbavonultak itthon- 

iradt családtagjairól, a kik olyan állami segély
be a részesülnek, a melyből tisztességesen fentart- 
hatják magukat. Ez rendben van igy s azon sincs 
mii megütközni, ha — a teljesen arányos elosztás 
lehetetlen lévén — egyesek a segítség révén ne
talán jobb helyzetbe kerültek, mint voltak ezelőtt. 
Az már azonban roppant visszás állapot lenne, 
ha a hadbavonultak családtagjai ingyen, tétlenül 
jutnának a megélhetés eszközeihez akkor, a mi
kor a világháború óriási erőfeszítései közben sok 
állampolgár igen súlyos áldozatokat hoz és majd
nem mindenki megél zi a rendkívüli idők terheit. 
Ilyen fonák dolgot a törvény nem akar, sőt ennek 
egyenesen elejét kívánja venni azzal a rendelke
zésével. amely szerint a közsegély megvonható a 
hadbavonultak olyan családtagjától, a ki a meg
élhetését megfelelő munka elvállalásával maga is 
biztosíthatná. ügy értesülünk, hogy erre a tör
vén vés intézkedésre a kormány most körrendelet
ben hívta föl a főispánok figyelmét. Éppen a leg
főbbkor, hiszen kezdődik már a tavaszi munka 
a gazdasági életben és ennek a munkának soha
sem volt nagyobb jelentősége az országra nézve, 
mint napjainkban, munkás kezekben pedig soha
sem volt kevesebb nélkülözhető, mint most. Leg
elsőrendit közérdek, hogy ne maradjon ebben a 
hazában termőföld megmüveletlenül, kenyéradó 
barázda inegszántatlanul. Rengeteg a pótolni való 

isági érték, fokozottabb munkára hívja az 
egész nemzetet az idők komoly szózata. A jövőt 
kell előkészíteni, biztosítani. Ez a nagy föladat 
pedig az itthonmaradottakra vár, ebben nem ve
het részt a munkáskezek szine-java, mely most 
fegyvert forgat a véres harctereken. Következés
képpen megsokszorozott igyekezettel kell munká
hoz látnia annak, a ki munkaképes és nincs a 
haza fegyveres munkásságára szólítva. Legtöbb 
joggal pedig azoknak a fáradhatatlan munkássá
gára számíthat az ország, a kik az állam jóvol
tából eddig ölhetett kezekkel is hozzájutot
tak a megélhetés eszközeihez. Jogos, helyes, bölcs 
és szükséges tehát a törvény s a kormány intéz
kedése ily irányban. De a kormány nem kívánja 
-uitani azokat a segélyezetteket, a kik alkalmilag 
némi munkához és keresethez jutnak, az ilyenek 
továbbra is megmaradnak a segély élvezetében, 
tekintettel a kereseti alkalmak bizonytalan és hul- 

imzó voltára. Ellenben föltétlenül elveszti a se- 
az, aki a megfelelő munkát, a melyből ma

gát ieniarthatná, visszautasítja. A ki tehát mun
kába áll. nemcsak hazafias kötelességet teljesít, 
'tanéin egyébként is jól jár. mert megtartja se- 

'vre való igényét. A lusta láblógató azonban 
vitán veszti el. Hogyne ! A legóriásibb erőfeszi- 

•k korát éljük. Most igazán nincs szükség 
ii venélőkre!

A legidősebb népfelkelők szemléje. A hon- 
hni miniszter elrendelte a népfölkelésre köte- 

>-iivk utolsó öt korosztályának összeírását. E 
hói kötelesek jelentkezni tartózkodási helyük 
•ságánál: 1. Az 1873., 1874., 1875., 1876.'és 

• • u. évben születtek, akik nem voltak katonák; 
azon ugyanezen évfolyamokból valók, akiket 
Ivizsgálat utján elbocsátottak a besorozás után, 

agy katonai szolgálatuk közben. Ezeknek a nép
felkelőknek összeírását legkésőbb március 20-ig 

kell fejezni. Maguk a tulajdonképpeni bemuta- 
zeinlék április 6-ik napján kezdődnek és május 

ig tartanak el.
Katónak szabadságolása a mezőgazdasági 

i' inkára A tavaszi vetések gyors elvégzésének 
le tetővé tételére a had vezetőség elrendelte, hogy 

■ belterületen levő katonai formációknak, tarta- 
sapatoknak és a lábbadozó katonák csoport

nak mezőgazdaságot űző legénysége rövid sza
badságot kaphat, amennyiben ezt a hadban álló 
sereg pótlása és más elmaradhatatlan katonai 
érdekek megengedik A szabadságolások határ

ideje 14 nap. A szabadság megadásánál elsősor
ban önálló mezőgazdák veendők figyelembe, azu
tán önálló mezőgazdáknak a mezőgazdaságban 
dolgozó hozzátartozói és végül a mezőgazdasági 
munkások. Az az idő, mikor a szabadságot meg
adják, a vetési munkálatok idejéhez alkalmazkodik, 
valamint egyéb helyi viszonyokhoz. A szabadsá
golt a részére kiállított szabadságolási irat alapján 
a vasutakon ingyen utazhat. A szabadság letelté
vel be nem vonult katonát szigorúan büntetik. A 
szabadságoltak a szabadságolás ideje alatt meg
kapják járulékaikat éppen úgy, amint hozzátarto
zóiknak is kiszolgáltatják a hadisegélyt.

Használjunk 
HADIPÓSTABÉLYEGET!

Hadi beszédek A honvédelmi minisztérium 
Hadsegélyző Hivatala népszerű füzetekben kiadja 
azokat a tanulságos és léleknemesitö beszédeket, , 
amelyeket a háború óta legkiválóbb államférfiatok, 
főpapjaink, tudósaink, Íróink és politikusaink tar
tottak a nyilvánosság előtt, az országos Hagse- 
gélyzö Bizottság feolvasási sorozatán. A hazafias, 
igaz magyar szellemtől áthatott beszédek retorikai 
szempontból is rendkívül becsesek. Gondolatokban 
gazdag, gyönyörű munka valamennyi; a közönség 
jól teszi, ha a tizfiiiéres füzeteket megvásárolja 
és összegyűjti. Nagyszerű és maradandó emlékei 
lesznek e füzetek annak a hazafias föllángolásnak 
és együttérzésnek, amely a nemzet minden rétegét 
oly megható módon egyetlen táborba terelte a 
magyar nemzeti becsület és a magyar nagyság 
védelmére. Eddig gróf Apponyi Albert, Csernoch 
János, báró Hazai Samu, gróf Tisza István, gróf 
Andrássy Gyula, Prohászka Ottokár és Rákosi 
Jenő hadibeszédei jelentek meg. A füzetek Az 
Általános Beszerzési és Szállítási R. T. utján 
(Budapest, V., Kádár-utca 4.) rendelhetők meg. 

TPEGHIVÓ.

A Péterhegy vidéki Takarékpénztár 
Részvénytársaság

VII. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
1915. évi április hó 8-án délután 3 órakor

Péterhegyen az intézet saját helyiségében tartja meg, melyre a 
t. részvényesek azzal hivatnak meg, hogy alapszabályaink értelmé
ben részvényeiket — illetve megbízásaikat — magukkal hozni 

szíveskedjenek.

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés tartamára jegyzőkönyvvezető és a jegyző

könyv hitelesítésére két részvényes megválasztása.
2. A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
3. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság 1914. évi jelen

tése, a mérleg előterjesztése és a tiszta nyeremény felosztása 
iránti határozat.

4. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság részére 1914. 
évre a végleges felmentvény megadása.

5. Az alapszabályok 17. §-a értelmében beérkezett indít
ványok tárgyalása.

Péterhegy, 1915. március hó 4.
Gróf Batthyány Zsigmond s. k. 

elnök.

ki igazgatósági jelentés és zárszámadások a keresk. törvény 
értelmé-ben a közgyűlést megelőzőleg 8 napon át az intézet helyi

ségében ki lesznek téve és azok a részvényesek által betekinthető
Aívo/jhí a/a/>.*'Z«6á/i'oA’Z>o/. 9. íj. Minden egyes részvény a köz

gyűlésen egy szavazatra jogosít. A szavazati jog személyesen vagy más rész
vényes, mint meghatalmazott által gyakorolható. Ötven szavazatnál többet akár 
saját részényei alapján, akár meghatalmazás utján senki sem gyakorolhat.

Szavazati jogát minden nagykorú, önrendelkezési joggal biró rész
vényes, akár férfi, akár nő, gyakorolhatja, de megkivántatik, hogy részvényesi 
minősége a közgyűlést megelőzőleg 30 nappal a részvénykönyvben igazolva 
legyen. J *

Jogi személyek, kiskorúak és gondnokság alatt állók csak törvényes 
képviselőjük által, habár azok nem részvényesek is, képviseltetnek.

de kaphatók a dohánytőzsdékben is. A befolyó 
tiszta jövedelmet a háborúban elesett vagy a ka
pott sebek következtében elhalt katonák özvegyei 
és árvái javára fordítják.

Hadi levelezőlap. A kereskedelemügyi m. 
kir. miniszter ur folyó évi február 24-én kelt 
6823. V. sz. rendeletével a hadjáratban elesettek 
özvegyeinek és árváinak segélyezésére *Hadi se
gély özvegyeknek és árváknak két (2) fillér* fel
irattal ellátott postai levelezőlapok és zárt leve
lezőlapok forgalomba hozatalát határozta el. A 
levelezőlapok mindegyike után — úgymint a postai 
hadisegély-bélyegeknél — az eladás alkalmával, a 
levelezőlap értékén kivül, a vevőtől még 2 fillér 
fog beszedetni. A hadisegély-levelezőlapok közül 
az a) 5 filléres levelezőlapot és a 10 filléres zárt 
levelezőlapot minden postahivatal, postaügynökség 
és posta értékcikkárusitó, b) az 5 filléres válaszos 
levelezőlapot, a 10 filléres nemzetközi levelező
lapot és a 6 filléres zárt levelezőlapot csak a 
kincstári és azok székhelyén működő nem kincs
tári postahivatalok árusítják. A t. közönség haza
fias és emberbaráti kötelességének tesz eleget, ha 
levelezései lebonyolításához ezen hadisegély-leve- 
lezőlapokat minél nagyobb mértékben használja fel.

Szerkesztői üzenet.
B V. urnák Rákospalotaujfalu. Szives türel

met kérünk, jövő számban hozzuk cikkét, de eddig 
a helyi akciók, különösen a Vörös Kereszt ügye 
teljesen lekötötték lapunkat.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

-- Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 
annak szives megújítását
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MILLIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel
lák három fenyővel. 6100 közj. hit.
bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 

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

gyógyszertárában.

Levél
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a har ezt érről. VIGYÁZZON
Rituper Alajos muraszombati 
lakatos mester a nagyérdemű 
közönséget a hareztérröl 
kiadóhivatalunk által tiszte
lettel értesíti, hogy= 

lakatos műhelyét
megfelelő és képzett erők
kel teljes üzemében fentartja

épület munkákat, ajtó és ablak vasalást, 
vasrácsozatokat, takaréktüzhelyeket, szóval

----- egészségére I
Megbízható és jóminőségü nikotinmentes 
cigaretta-hüvelyeket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

BUDAPEST és KIS ÚJSÁG
apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat

minden e szakbavágó munkát elvállal. 

Kerékpár javításokat 
szakszerüleg végez és azoknak alkatrészeit 
eladásra egyenként is raktáron tartja

Franciaország 
Oroszország 
Európa = 

háborús térképe. 
Különféle nagyságban és árban kapható: 

Balkányi Ernő 
papirkereskedésében Muraszombatban.

gvj^' Horgony-thymol-kenöcs.
9^ KOnnyebb sérüléseknél, nyitott és égési F sebeknél. Adag: kor. —.80.

Horflony-Llnlment.
a Horgony-Pala-£xpeller pótlékai 

Fájdalommentes bedörzsölós h illéseknél, thsnxnAnál, 
kOszvénynél stb.

Öregje: kor. —.80. 1.40. 2.—.

Horgony-vas-albuminat-festvény.
VArszegénységnél és sApkórnAl. 

Üvegje: kor. 1.40.__________ ________ 1
Kupható a legtöbb gyógyszertárban vagy közvet- yJTSi 
9 lenül beszerezhető jfu

Cr tlsltor „Hz arany sresziiohaz" cinnll. Y/vl
tnlriZtl, Pr3ga!, Eluabstitlrme 5,

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

A Péterhegyvidéki Takarékpénztár Részvénytársaság 1915. április 8-iki közgyűlés elé terjesztendő

mérleg-számlája
Vagyon Korona fillér Korona fillér

Pénztár................................................... 6255 15
Értékpapír.............................................. 9865 —
Váltó kölcsön......................................... 141696 66
Jelzálog kölcsön.................................... 139402 90
Kezeseit » .................................... 46410 10
Folyószámlái kihelyezések..................... 63435 58 390945 24
Ingatlan................................................... 2620
Hátralékos kamat.................................... 7571 01
Óvásdij................................................... 8 50

417275 60

Teher Korona fillér Korona fillér

Alaptőke.................................................... 40000
Tartalékalap .......................................... 8014 —
Rendkívüli tartalékalap.......................... 4000 12014
Betét......................................................... 314148 19
Folyószámla belét..................................... 36239 21 350387 40
Osztalék.................................................... 233
Átmeneti tételek ................................ 2579 17
Áthozott nyereség..................................... 800
1914. évi nyereség............................... 11252 03 12052 03

417265 60

Péterhegy, 1914 december hó 31-én.

Kercsmár Sándor s. k 
pénztáros.

Gróf Batthyány Zsigmond s. k.
elnök.

Sárkány Ádám s. k. 
alelnök.

Bagár Iván s. k.
könyvelő.

Darvas Ferenc s. k. 
‘g- tag.

Mikola Ferenc s. k. 
ig- tag.

Pörs János s. k.
>g tag-

Slankovics Ádám s k.
•g. tag.

Szeredy Viktor s. k. 
ig- tag.

Székely János s. k.
’g. t«g-

Vértes Sándor s. k.
•g- tag.

Zsupánek Péter s.
ig. tag.

Megvizsgáltuk, s a fő- és mellékkönyvekkel összehasonlítva, mindenben egyezőnek találtuk.

Péterhegy, 1915 február hó 3.

Vértes Aladár s. k.
f. b. elnök, hndbavonult.

Preisz Izrael s. k. 
f. b. tag.

Sárkány Sándor s. k.
ig. tag.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

Ballek Sándor s. k.
f. b. póttag.


