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Takarékoskodjunk!
A létünkért való háborús küzdelem 

mindnyájunkra súlyos feladatokat ró. Ma 
nemcsak azoktól kell a kötelesség teljesíté
sét várnunk, akik fegyverrel kezükben védik 
meg házi tűzhelyünket, hanem nekünk, 
itthomnaradottaknak is, ki kell vennünk 
részünket a nagy küzdelemből. A háború
nak olyan veszedelmei is vannak, amelyek 
ellen nekünk kell védekeznünk. Egyik ve
szély a ragályos betegségek. A másik ve
szély, mely a háborúkkal együtt jár a 
tápszerekben beállható hiány. Ezt is ideje
korán el kell, de el is lehet hárítanunk

Ma a táplálkozás kérdése nem egye
dül pénzkérdés. Ma nem arról van szó, 
hogy akinek pénze van, az bőven élhet s 
azokon segítsünk, akik pénztelenek. Ha ez 
volna a feladatunk, akkor egyszerűen jó
tékonysággal, népkonyhák felállításával, 
gyűjtésekkel, állami pénzsegélyekkel a dolog 
megoldható volna. Ma úgy kell venni az 
országot, mintha mindnyájan egy nagy 
család volnánk, amelynek egy bizonyos 
mennyiségű és semmi körülmények között 
sem növelhető táplálékraktára van és e 
család minden egyes tagja kell, hogy a 
néki szükséges táplálékhoz hozzájuthasson.

Az emberek táplálkozását élettani ész
szerűség szempontjából sehol senki sem 
irányítja. Országok és népfajok szerint 
különböző az és régi megrögzött szokáso
kon alapszik, mely szokások, hogy nem 
mindig feltétlenül helyesek, éppen az bízó 
nyitja, hogy minden országban, sőt minden 
vidéken is mennyire eltérő az emberek 
táplálkozási módja.

Máskor csak pénzkérdés, most orszá- 
életkérdés és éppen ezért ma mindenkinek 
meg kell ismerkednie az észszerűen taka
rékos táplálkozás módjával, főleg pedig 
meg kell ismerkedniük azoknak, akikre az 
a feladat háramlik, hogy nagyobb csoport 
embernek ellátásáról gondoskodjanak.

Teljesen elég, ha napjában csak egy
szer eszünk húst és azt is kisebb mennyi
ségben, mint eddig. Fehérjét vehetünk 
azonban magunkhoz más alakban is, nem
csak hús alakjában. Kisebb gyermekek 
például, akiknek növekedésük miatt, mint 
a test egyik építőanyagára, aránylag több 
fehérjére van szükségük, mint a felnőttek
nek, egész fehérje szükségletüket a tejből 
fedezhetik.

A gyermeknek főtápláléka a tej legyen 
s nem baj, ha emellett csak igen kevés 
húst kap. A tejet most főképpen a gyer
mekek számára kell tartogatnunk, mivel 
nemcsak húsban, hanem tejben is szűkén 
vagyunk. A tejjel a gyermek a fehérje földet műveljünk meg.
Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.

mellett még zsírt és cukrot is kap, sőt 
bizonyos fontos és szükséges sókat (mész- 
sókat) is. A tej fehérjetartalmát két módon 
tudjuk az eddiginél még jobban kihasználni. 
Egyrészt sajtok, túrók készítése által, ami 
lehetővé teszi azt, hogy nagymennyiségű 
tejet, amely különben talán elromlanék, 
konzerváljunk és hosszabb ideig eltartsunk, 
ezáltal igen értékes és aránylag olcsó táp
lálékhoz jutunk. A zsíros sajtok (pl. em- 
mcnthali) cs túrók (| I liptói) tápértéke 
ugyanis még meg is haladja a középzsiros 
húsok értékét. Célszerű tehát, ha a hús 
egyrészét már most is sajtokkal és túrókkal 
pótoljuk.

Egy másik módja annak, hogy igen 
nagy fehérjemennyiségekhez olcsón jussunk 
a tej utján az, hogy az édes tejből való 
vajkészitésnél visszamaradó írót emberi 
táplálékul felhasználjuk. Az iró az édes tej 
összes fehérjéit és egész cukortartalmát 
magában foglalja, tehát jelentékeny a táp
értéke, mert csak a tej zsirja, tudniillik a 
vaj hiányzik belőle Ha az iró elárusitását 
nagyban szerveznék, akkor óriási mennyi
ségű fehérje kerülhetne forgalomba s emel
lett a vaj ára is csökkenthető lenne és 
nem kellene a vaj termelését sem meg
szorítani, ami pedig már meg is történt

Állati tápanyagaink egyik főalkotórésze 
a zsir is jelentékenyen drágult és mind 
nehezebben lesz hozzáférhető A zsir sze
repe a táplálkozásban ugyanaz, mint a 
cukoré és a keményítőé, t. i. testünk fűtő
anyagaként szerepel és munkaképességün
ket biztosítja, A mai helyzet arra kényszerít 
bennünket, hogy a rendesnél kevesebb 
zsírt és több cukrot együnk, mert cukorral 

úgy tudjuk bőven el vagyunk látva. 
Az állati zsírok közül hazánkban főleg a 
disznózsírt használjuk, de a szükséges, 
éppen olyan jól használhatjuk fel a marha- 
zsirt is (margarinná feldolgozva), amely 
csak izében különbözik a disznózsírtól, de 
tápértéke ugyanakkora. Ugyanez áll az 
úgynevezett növényi zsírokról is, amelyeket 
olajos magvakból állítanak elő és amelyek
nek tápértéke teljesen azonos az állati zsí
rokéval. A növényi zsíroknak, olajoknak 
kezdetben idegen izét is hamarosan meg 
lehet szokni, mint azt mindenki, aki Olasz
országot megjárta, tapasztalhatta, mert ott 
tudvalevőleg túlnyomóan növényi zsírokkal 
főznek.

Milyen legyen tehát ma észszerűen 
takarékos táplálkozásunk? A gyermekeknek 
húst keveset adjunk, hanem adjunk bőven 
tejet, gyönge, de jój cukrozott kávé vagy 
tejes ételek (tejbe dara) alakjában s ha 
lehet egy-egy tojást, ezek mellett kevés 
kenyér, zöldségfélék és cukros ételek tel

jesen ki fogják elégíteni. Ha hús nincsen, 
egy kevés áttört bab vagy borsó vagy 
ezekkel készült levesek is jó szolgálatot 
tesznek. Felnőttek a tejes kávét (mivel a 
tejet a gyermekeknek, a betegeknek s a 
szoptató nőknek kell fenntartanunk) helyet
tesítsék igen higan főzött feketekávéval, 
mint az a külföldön vagy katonáknál szo
kás és teával, mindkettőt erősen cukrozva 
vagy pedig sűrűbb rántott levessel, ezzel 
a valóban észszerű étellel. Húst csak egy
szer együnk napjában és akkor is keve
sebbet, mint rendesen. A kevesebb húst 
pótoljuk vagy egy-egy nap helyettesítsük 
egészen sajtokkal, túrókkal, édes Íróval és 
hüvelyesekkel, mely utóbbiakat levesnek, 
főzeléknek, salátának készíttethetjük el.

Ne vessük meg az állati melléktermé
keket sem, melyek jó húspótlók, bár nem 
oly nagy tápértéküek, mint a hús. A nyelv, 
máj, lép, vese, szív, pacal, tüdő jóízű és 
tápláló ételek készítésére bőven adnak al
kalmat. A megszokott disznózsír helyett 
adjunk nagyobb tért a marhazsirnak és a 
növényi zsíroknak Ha az utóbbiakhoz is 
nehezen juthatnánk hozzá, ami várható, 
akkor a cukorban, illetőleg a keményítőben 
gazdag anyagok pótolják a hiányzó zsir- 
mennyiséget, pl. a burgonya, a hüvelyesek 
s a kukoricalisztből igen változatos módon 
készíthetők jóízű ételek.

Porciózzuk ki a kenyeret a család 
minden egyes tagjának s a kisebb kenyér
porciókat és a nálunk közkedveltségü pom
pás sült vagy főtt tésztákat (melyek a ren
delkezésre igen szűkén álló finomabb liszt
ből készülnek) pótoljuk a bővebben hasz
nálandó burgonyával, hüvelyesekkel, cukros 
ételekkel és italokkal, édes gyümölcscsel.

Minden embernek önmagának kell 
belátással, becsületes együttérzéssel azon 
lenni, hogy se a harcolók, se a dolgozók 
ki ne fogyjanak az erőt adó tápszerekből, 
mert ha kifogynak, úgy elvesztettük a 
csatát. Háborúk sorsát nem egyedül a 
fegyverek döntik el, hanem az hogy melyik 
fél tud jobban gazdálkodni tápszertartalék
jaival.

(londoljunk mindennap arra, 

hogy aratásig kell megélnünk a 
múlt évi terményünkből, azért 
minden rendelkezésünkre álló
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A vasi fiuk dicsérete.
Büszkén dobog a szivünk, dicsérő Írást kap

tunk illetékes helyről a vasmegyei fiuk vitézségé
ről. Büszkeségünket csak fokozza, hogy a 83. 
gyalogezred legénységének jelentős részét a mi 
járásunkból besorozott vend katonák képezik. S 
ha a 83. ezred vitézül megállta helyét, ebben 
jelentős része van a vend nép hazafias lelkiisme
retének. Mennyi lelkesedéssel, mennyi büszke ön
tudattal sorakoztak derék vendjeink a zászló alá 
s mentek a halálba bátran, elszántan. A vend 
nép magyarsága mindig tisztán s szeplötlenül 
állott előttünk, ebben a háborúban pedig a leg
szebben nyilvánult meg a vend nép magyaros 
virtusa ott künn a csatamezőn s bátran lobogott 
fel becsületes magyar tüze itt benn az ország 
belsejében.

A vend nép dicséretéről szól ez az irás, s 
mi örömmel, s büszkén jegyezzük fel, hogy a 
magyarosítás hivatott faktorainak önzetlen műkö
dése ebben a járásban eredményes volt, mert a 
vend nép hazafiassága nemcsak a békés munka 
idején nyilvánult meg, hanem ime most a csaták 
füzében is erősen lángol a vend nép hazafias 
szivének büszkén lobogó fáklyája.

A történelem számára dicsőséget jelent ez 
az irás, dicsőséget a mi vármegyénk hős fiainak, 
dicsőséget a mi járásunk lakosságának.

Uj babér övezi a 83-asok dicsőséges homlo
kát. A legfőbb parancsnokságok valósággal el hal
mozzák őket a legszebb dicséretekkel abból az 
alkalomból, hogy legutóbb győzelmet aratlak az 
oroszok fölött.

A 83-asok pótzászlóalj parancsnokságának 
április 23-iki napiparancsából közöljük az alábbia
kat, s a hozzáirott kisérő levelet:

Tekintetes Szerkesztőség!
Amidőn a 83. gyalogezred pótzászlóalj pa

rancsnokságának április 23-iki napiparancsából a 
mellékelt kivonatot betekintés céljából megküldöm, 
egyéni tapasztalataimból, az igazság meggyőző^ 
destől és ezredem iránti ragaszkodó szeretettől 
vezéreltetve, inditatva érzem magam, hogy a te
kintélyes magyar sajtó figyelmét a hős, bravúrok
kal dicsekedhető >vasdandárra felhívjam.

A vasmegyei fiatal verhetetlen ezred a há
ború kezdetétől fogva mindenkor bátran, eredmé
nyesen küzd, az északi harctér minden fontosabb 
ütközetében részt vesz, maid állandóan tüzvonalban 
van, megjelenése, fellépése számos esetben dicső
ségesen dönti el a [csata sorsát, minden tagja 
vitéz, bátor, hős katona, mely méltán érdemelte 
ki az illetékes fórumok dicsérő elismerését.

Kérem e derék magyar ezred alkalomadtáni 
méltatásának nagynibecsiilt lapjukban helyt adni. 
Hazafias üdvözlettel:

Berkes Róbert főhadnagy.

* *
utóbbi idők ugv fizikailag, mint harcra- 

termeltség tekintetében óriási követelmények elé 
állították ezredünket. 34 napig szakadatlanul óriási 
nélkülözésekkel és fáradalmakkal a kemény téllel 
dacolva ezen időket is csodálatraméltóan átéltük.

Ezredünk április 2-án 1230 m.-es magasla
ton egyedül dacolt a nálánál szemben erősebb 
ellennel. Mikor az orosz kétszeri támadását vére
sen visszavertük, egy példásan kivívott szurony
rohammal egyszer és mindenkorra kedvét szegtük 
az orosz további támadásának.

Az ellenség e napon foglyokban 2 tisztet, 
134 embert, kétszerannyi sebesültet és 400-on 
felül halottat veszteit.

E dicső eredmény egy aranylappal fogja 
gazdagítani ezredünk történetét.

A legmagasabb szolgálat nevében legmele
gebb elismerésem fejezem ki valamennyi tisztnek, 
tiszthelyettesnek és legénységnek a minden dicsé
retet felülmúló, kitartó, bátor, katonás magatartásért.

Mindez a legénységnek (a pótkeretnél is) 
anyanyelvén tudomásul adassék.

Egyszersmind a kitüntetésre a javaslatok 
benyújtandók.

Ezredparancsnokság.

Sajnálattal látom a derék 66. gy. hadoszt, 
távozását a csapat kötelékéből.

Szükségét érzem a parancsnoknak, vala
mennyi tisztnek és a derék legénységnek a Jeg - 
felsöbb szolgálat nevében mindama kiemelkedő 
szolgálatért, melyet a hadosztály kipróbált veze
tője teljesített, legőszinlébb köszönetét mondani.

Wolosatetól Blekowiceig magas hóval bon
tott áliáró birtokbavételénél, a feláldozó hősies 
küzdelmek Sokoliketól északra, a legodaadobb 
szolgálatot teljesítve a bal szárnyon a példanemu 
bátor vállalkozás és járőrszolgálat, mintaszerű 
felderitöszolgálat és az ellenség folytonos nyug- 
talanitása, a 12. és 83. gy. e. örökös babérja 
közé tartozik.

Minden égvén emberfeletti odaadással telje
síti katonai kötelességét, melyek a haza becsüle
tét és dicsőségét csak gazdagítják.

Legőszinlébb jókívánságaim kisérjék e derek 
csapatokat további Htjukban.

A soha sem lohadó vasdandár arasson 
továbbra is dicsőséget és kisérje tovább is a ka
tonai szerencséje.

Szurmay m. p. rML I.

A Cereincha magaslat körüli harcokban pa
rancsnokságom alatt álló a 19., 26. és 83. gy. e. 
csapatai, továbbá Schwarcz alezredes tüzérei ki
tartással, értelemmel és bátorsággal kitűntek.

Szent ügyünk és hazánk nevében valameny- 
nyi parancsnoknak, tisztnek és legénységnek leg
teljesebb elismerésemet én csodálkozásnak valamint 
köszönetemnek adok kifejezést.

Br. Lütgendorf altábornagy O exellenciája 
hadosztály parancsnok mai személyes látogatása 
alkalmával dicsérő elismerésének kifejezési tudtul 
adni megparancsolta.

Csak megismétlem, amit a parancsnokság 
átvétele alkalmával már kifejeztem, hogy szeren
csés és büszke vagyok ily csapatokkal, tisztikarral 
az ellenség előtt álhatni. Az a tudat, hogy egy 
csepp vér sem folyik el szükségtelenül, erősítse 
sebesült katonáinkat, vigasztaljon bennünket az 
elhunyt hősökért.

Isten védje császárunkat, királyunkat és 
hazánkat!

Dűrrleld m. p. Oberst.

. I tavaszi járványok ellen lóerőnk 
a tisztaság. Minden hely, ahol a 
közönség megfordul, (artózkodik, 
tiszta, takarított legyen. zl tiszta
ság megöli a betegségek csiráit.

HÍREK.
Gróf Zichy Ágost vbtt. belatinci 

nagybirtokos sulyos betegen fekszik bela
tinci kastélyában Állapotában a napokban 
örvendetes javulás állott be, ugy hogy 
már veszélyen túl remélhető mielőbbi teljes 
felgyógyulása.

Elismerés a muraszombati 
Vörös Keresztnek. A közérdekében ki
fejtett tevékenység nem lesi az önző hasz
nokat, nem vadász babérokra, boldoggá 
teszi az emberiség jóvolta érdekében mun
kálkodó embert a tudat, hogy másoknak 
boldog napokat tudott szerezni. A mura
szombati Vörös Kereszt lelkes vezetősége 
ifj. Horváth Pál agilitásáról közismert fő
szolgabíróval az élén erős kézzel vette ke 
zébe mindjárt a háború legelején e járás 
jótékonysági akcióját, s ennek a munkának 
fényes eredménye az a lelkes áldozatkész
ség, melylyel e járás nyelvében részben 
vend, de szivében magyar népe a Vörös 
Kereszt szolgálatába sietett. A Vörös Ke
reszt ezen embermenté nemes hivatását 
áldva áldják az itt ápolt sebesültek, az 
itthonmaradt családtagok, özvegyek, árvák, 
s most ime a legilletékesebb helyről, a 
Vörös Kereszt igazgatóságától jött meg az 
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elismerő leirat, mely dicsemen méltatja a 
Vörös Kereszt munkásságát. Ez az elisme
rés hivatott arra, hogy az egyesület veze
tősége iránt a bizalmat csak fokozza, s a 
lelkesedést, adakozási kedvet emelje. Ime 
a leirat:

Nagyságos Elnök Ur!
A vasmegyei vörös-kereszt választmány 

közvetítésével kézhez vettük a muraszombati 
vörös-kereszt fiókegylet 1914. évi jelentését és 
számadását. Az évi jelentésből készségesen meg
állapítjuk, hogy a t. fiókegyleti választmány az 
elmúlt évben lelkes tevékenységet fejtett ki. A 
háború megindulása után azonnal gyűjtést ren
dezett, mely a természetbeni adományokon kí
vül több mint 5000 korona készpénzbevételt 
eredményezett. A befolyt adományokból a t. 
választmány gondoskodott arról, hogy a hely
ben ápolt sebesültek gondos ellátásban, ruhá
zatban részesüljenek. Karácsonykor részükre 
ünnepélyt rendezett és közöttük adományokat 
osztott széjjel. Ezenkívül a fiókegylet titkári 
hivatala a közönség részére tájékozással szol
gált a hadi segély kiosztásának ügyét is a t. 
választmány ellenőrizte.

Készséggel ragadjuk meg az alkalmat, 
hogy az igen tisztelt elnökségnek, mint a tiszti
karnak és választmánynak múlt évi lelkes mun
kásságukért legmelegebb köszönetünket nyilvá
nítjuk, kérve ennek tolmácsolását.

Budapesten, 1915. április hó 14.
Kiváló tisztelettel Az igazgatóság.

Kitüntetés. Fényes katonai kitün
tetés crte gróf Lambert Miksa 7. ulánus 
ezredbeli tart, főhadnagyot. O felsége a 
király az ellenséggel szentben tanúsított 
vitéz magatartása elismeréséül a katonai 
érdemkereszt 3-ik osztályát a hadiékitmény- 
nyei adományozta neki.

Egy háborúban megrokkant ember kérelme. 
Mig másutt még azon vitáznak, hogy a háború 
rokkantjait ki tartsa el, az állam-e, vagy a társa
dalom, addig muraszombati járás egyik derék köz
sége Tótkeresztur példáját adta annak, hogy nem 
a szavak segítenek, hanem a tettek. Megírtuk már, 
hogy Tótkeresztur község egy a hazáért folytatott 
küzdelemben karját vesztett hősét kézbesítőnek 
szerződtette s igy megszerezte neki a lehetőséget, 
hogy magát becsületes munkával tarthassa el. 
Most is egv becsületes munkás ember érdekében 
kérünk nem alamizsnát, hanem kenyeret, megél
hetést. Szolár József alsócsalogányi születésű, 
muraszombati lakos, ki korábban cipész mester
séget folytatott, a háborúban rokkant lett. Szolár 
Józsefet egy shrapnell lövés érte, ugy hogy jobb 
kezének 4 ujja teljesen megmerevedett, tehát előbbi 
mesterségét folytatni nem képes. Szolár József 30 
éves, felesége és egy 5 éves s egy 2 éves gye
reke van. Magyar, vend, német nyelvet beszéli, ir, 
olvas, értelmes, munkát szerető ember. Dolgozni 
szeretne, hogy nyomorgó családjának kenyeret 
szerezzen. Nem kér könyöradoinányt, csak munkát. 
Lelkiismeretesen képes ellátni, felvigyázói, kézbe
sítői. küldönci teendőket. Bizalommal s reménynyel 
fordulunk járásunk jegyzői karához s a községi 
elöljáróságokhoz, vasúthoz postamesterekhez, s kér
jük őket, legyenek segítségünkre, hogy a hazáért szen
vedett katona tisztességes álláshoz juthasson. Járá
sunknak nagy dicsősége lenne, ha a mi hőseink életét 
gondtalanná tudná tenni. A hazáért vérét ontó 
polgár s az a két ártatlan kenyeret k *rő gyermek 
esdve kér kenyeret. Ne alamizsnát adjunk, hanem 
megélhetést. Felkérjük azokat, akik Szolár Józse
fet alkalmazni kívánják, forduljanak ifj. Horváth 
Pál főszolgabíróhoz, vagy dr. Vályi Sándor Vörös 
Kereszt titkárához.

önként a harctérre. Sokál Rezső mura
szombati járásbirósági telekkönyvvezető, bár már 
katonai szolgálatot teljesiteni nem tartozik, haza
fias érzéssel megírt kérvényben fordult a minisz
tériumhoz s engedélyt kért, hogy önként a had- 
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eg kötelékébe beléphessen. A miniszter termé- | 
tes szívese.) tett eleget a hazafias kérésnek s 
engedte Sokál Rezsőnek, hogy katonai szol- 
ítra bevonulhasson.

Halálozás. Súlyos csapás érte Benkő 
ván volt mezővári, jelenleg muraszombati birto- 

,.st. Felesége hosszas betegség után elhunyt. Az 
. hunyt halálát kiterjedt rokonság, köztük egyetlen 
ia. Benkő József muraszombati jónevü szállótulaj

donos, gyászolják. Temetése szerdán volt nagy 
szvét mellett. Nemcsak Muraszombat közönsége 

vett részt a jólelkü asszony temetésén, de egész 
Mezővár vidéke sírva kisérte utolsó útjára. Halá
láról a család az alábbi gyászjelentést adta ki: 

Alulírottak szomorodott szívvel jelentik, 
hogy a legjobb feleség, édes anya, nagyanya 
és anyós Benkő Istvánné szül. Obál Teréz éle
iének 4X-ik, boldog házasságának 31-ik évében 
folyó évi április hő 25-én hosszú szenvedés 
után csendesen elhunyt. A megboldogult hült 
tetemei folyó évi április hó 27-én délután 3 
>rakor fognak a helybeli sirkertben örök nyu
galomra helyeztetni. Muraszombat, 1915.-április 
hő 26-án. Áldás és béke poraira ! Benkő István 
téri. Benkő József fia, özv. Obál Jánosné szül. 
Terplán Julianna anyja, Benkő Józsefné szül. 
Kodila Róza menye. Benkő József unoka, Obál 
József testvére, Obál Józsefné szül. Fiiszár 
Teréz sógornő.

A mi veszteségünk. A 375 ik lajstromban 
■ ,i . iuk a következő muraszombatjárási adatokat : 
l’erkics Alajos Felsölendva, jobb lábon lövés, 
Kocián Kálmán Márlonhely, 1890., vérhasban meg
halt. A 376-ik lajstromban a következő járás
beliek vannak: Lovenyák Ferenc Bodóhegy, bal 
kezén lövés, Vrecsics István 7. század, 1.892, 
mellbelőtték, meghalt, Csarni János Zsidahegy, 
jobb karon lövés, Donsa István Muravárhely, jobb 
kezén lövés, Siplics István Murahalmos, beteg, 
Bratkovits István k. Muraszentes, beteg.

A korán férjhez ment asszony. Egy gesz- 
tenvési asszony, kinek nevét nem közli tudósítónk 
s a köteles discrétió okából mi se keressük kilé
tét, hirt kapott a harctérről, hogy férje elesett. 
Ezt a kósza hirt hivatalos irás is megerősítette. 
A mindig pontos hivatalos hírek közzé úgy kévé

iéit e téves hir, hogy az asszony ura a harc
térén elszakadt ruháját egy nagyobb ütközet után 
levetette s egy elesett orosz nadrágját vette ma
gára. A levetett nadrággal persze ott maradt a 
uu déren a nevét jelző pléhtáblácska is, melyet a 

után megtaláltak s felvették az elesettek közzé.
asszony férje elestének hivatalos hírét 

megkapta, sietve sietett oltár eié egy másik, már 
inkor kiszemelt férfival. Nagy boldogan éltek le a 

' házasság boldog, mézes heteit, mig csak egy- 
megérkezik az igazi férj sebesülten a háre

mről. Persze volt nagy rémület a halálból meg
térj láttára, aki természetes jogaiból nem en- 
tl s kiaklobolitotta a békés tűzhelyébe tévesen 

kerüli újdonsült férjet.
Az aratási es cséplési munkaiatok meg- 

nnyitése. A kereskedelmi miniszter a folyó évi 
■ isi és cséplési munkálatok lebonyolításának 
■^könnyítése és e célból megfelelő gépészeti 
ikcrők képzése érdekében a főhatósága alá tar- 

1 kassai és szegedi felső ipariskolákon, a győri, 
zsvári, marosvásárhelyi, nagyváradi és temes- 
fa- és fémipari szakiskolákon, a pécsi és 

I ‘ nyi fémipari szakiskolákon elrendelte, hogy 
a óbb évfolyamok komolyabb gondolkozása, 
' -sebb tanulóit az egyszerű gabona-arató,
111 rakő-arató és kévekötő-arató-gépek iniikö-

. szerelésével és kezelésével elméletileg és 
1 ’atilag ismertessék meg és őket ezeken a 

n előfordulható hibák kijavításában gyako- 
be, a budapesti állami felső ipariskolán 

ezzel a tárgykörrel két párhuzamos tanfo- 
<unos engedélyezett, a melyekre az iskola köte

lekén kivül álló ipari és mezőgazdasági munkások 

lelki fegyver

is felvétetnek. Ezenkívül intézkedett a miniszter az 
iránt is, hogy a nevezett iparoktatási intézeteken, 
valamnt a debreceni és miskolci fémipari szakisko
lákon és a brassói állami faipari szakiskolán kü- 
lög gözkazánfütői és lokomobil-gépkezelői tanfo
lyamok szereztessenek és ezekre az érdekelt 
gazdaközönség figyelme is felhivassék. Egyébként 
a cséplési munkák megkönnyítését célozza a csép
lőgépek hajtására szolgáló lokomobilok önálló 
kezelésére szükséges gőzgépkezelők és gőzkazán
főtök alkalmazása tárgyában a földinivelésügyi 
miniszterre együtt 1914. évi augusztus 4-én 59651. 
szám alatt kiadott rendelet is, mely a kivétes 
helyzetre való tekintettel képesítéssel nem biró 
gőzgépkezelők és gőzkazánfütök alkalmazását is 
lehetővé teszi.

Vessünk be minden talpalatnyi földet. 
Ültessünk burgonyát és babot.

Van rézgálic. A vasvármegyei gazdasági 
egyesület az alábbi fontos átiratot intézte ifj. 
Horváth Pál főszolgabíróhoz. Az átirat megoldja 
azokat a fenyegető veszedelmes helyzetet, mely a 
rézgálic hiány teremtett, s elismerést érdemelnek, 
akik idejekorán felismerték a bajt és orvoslásról 
gondoskodtak. A leiratot a főszolgabíró valameny- 
nyi jegyzőnek megküldte.

Másolat Tisztelettel kérem, szíveskedjék 
alkalmilag az érdekelteknek tudomására hozni, 
hogy Vasvármegye főispánjának sikerült a föld- 
mivelésügyi miniszter úrtól rézgálicot beszerezni, 
a mely rézgálic addig, mig a készlet tart, ere
deti 250 kgrmos hordókban, m. m.-ként s a 
165 korona árban a szőlőbirtokosoknak át fog 
adatni. Azok, akik ebből a rézgálicból venni 
akarnak, forduljanak az ár előzetes beküldése 
mellett vagy közvetlenül a főispán úrhoz, vagy 
gazdasági egyesületünkhöz. Meg kell jegyezni, 
hogy 250 kgr-nál kevesebb rézgálic egy-egy 
rendelőnek nem adható, miért is célszerű lesz, 
ha a szőlőbirtokosok társulva rendelik meg 
szükségletüket. Előzetes köszönetünk kifejezése 
mellett maradtam kiváló tisztelettel Röszler 
Károly s. k. igazgató titkár.

Használjunk
HADIPÓSTABÉLYEGET!

Az Est és a háború. Az^ újság hírszolgá
latát a háború állítja a legnehezebb, a legfárasz
tóbb és a legköltségesebb feladatok elé. Százszo
rosán nehéz a feladat, amikor a magunk háborúját 
vívjuk, amikor a mi tűzhelyünk nyugalmáért har
colnak a katonáink. Hisszük, hogy minden újság
olvasó megtanulta uiár és tudja, hogy a hírszol
gálat pontossága és gyorsasága előtt más, nagy 
érdekekre kell tekintettel lennünk, mert amikor a 
hadseregünk harcol és vérzik mindnyájunkért, mi 
fáradunk és nélkülözünk velük együtt, de a nagy 
cél érdekében a mi munkánk is beilleszkedik a 
haditervbe és a katonai szempontokhoz simul. 
Az Est munkatársai, akik a magvar irodalom és 
újságírás legelőkelőbb képviselői, ott vannak min
den harctéren, s a tákorokből küldik lelkiismeretes, 
hű tudósításaikat és ismertető, színes cikkeiket, 
úgy, ahogyan ők maguk tapasztalják. S boldogan 
látjuk, hogy nemcsak itthoni közönségünk, hanem 
a velünk szövetséges és barátságos viszonyban 
lévő külföld sajtója is a legnagyobb elismeréssel 
sorozza Az Estet a világ első hírlapjai közé. Hogy 
pedig meg szorosabb legyen a kapcsolat Az Est 
és a hadsereg között, a háború kitörése óta ezer
számra küldi ennek az újságnak a kiadója Az Estet 
a tábori postákon és a kórházakba, s örömmel 
gondolunk arra, hogy a hónapok óta meszi har
coló, vagy idegen kórházakban gyógyuló katonáink 
naponta hallhatják a mi szavunkat, a hazai hangott 
Az Est kiadóhivatala Budapesten, VII., Erzsébet- 
körut 20. szám alatt van.

A szerkesztésért felelős : Dr. Vályi Sándor.

Hadbavonult evang. katonáink és 
itthonmaradt híveik használatára.

Közgazdaság.
— Az Első Magyar Általános Biztosító 

közgyűlése. Az Első Magyar Általános Biztosító- 
Társaság e hónap 10-én tartotta rendes évi köz
gyűlését gróf Csekonics Endre titkos tanácsos 
elnöklete alatt. Az 1914-iki üzletévről szóló, 
Ormódy Vilmos főrendiházi tag, vezérigazgató 
által előterjesztett igazgatósági jelentés, mely 
felolvastatván, a nagyszámban megjelent részvé
nyesek élénk tetszésével találkozott; megállapítja, 
hogy lezárt üzletév a háború dacára kitűnő ered
ményeket hozott. Az egyes biztosítási üzletágak
ban elért nyereségeknek egyesítése után a tiszta 
nyereség 6,744.975 korona 64 fillér összegre rúg, 
melyből az alapszabályszerü lovonások és a tár
saságnál megszokott nagyszabású tartalékolások 
után 3,200 000 korona fordittatik a részvényesek 
osztalékára s igy minden egyes részvény oszta
léka 800 korona. Kitűnik a jelentésből, hogy a 
társasága háborúval járó társadalmi, valamint had
segítő akciókat már eddig is összesen 290.525 
korona 8 fillért kitevő adományokkal támogatta. 
A társaság félszázados működésének emlékére tett 
500.000 korona közcélú alapítvány esedékes 
20.000 korona évi kamatából 10.000 korona a 
Budapesti Önkéntes Mentőegyesületnek s ugyan
csak 10.000 korona a magyar történelmi kútfők 
kiadására a római magyar történelmi intézetnek 
adományoztatok. Rendkívül melegséggel emlé
kezett meg még az igazgatóségi jelentés a tár
saság 325 hadbavonult tisztviselőjéről, kik közül 
már 11-en haltak hősi halált, igen sokan sebe
sültek meg és számosán szereztek vitézségükkel 
kitüntetéseket. A társaság ügynöki karából ezer
kétszáznál többen szolgálnak ez idő szerint szin
tén a hadrakelt seregben. A társaság liadbavo- 
nultjainak családjairól anyagilag méltóan gon
doskodik. A közgyűlésre a háborús évről szóló 
jelentés mély benyomást tett. Felolvasván a szak
jelentések is, a közgyűlés az összes fölmentvé
nyeket megadta s az előterjesztéseket egyhangú
lag tudomásul vette.

Nyílttól’.*)

Köszönetnyilvánítás.
Felejthetetlen jó feleségem elhunyta 

alkalmából családom irányában megnyilat
kozott részvétért magam, fiam és rokon
ságom nevében ez utón mondok hálás 
köszönetét.

Benkő István.

*) E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősséget 
nem vállal.

Egy óra reklámképen
Aki ingyen akar egy órát, 

még hozzá elegáns precíziós órát, 
urak vagy hölgyek részére válasz

tás szerint írjon azonnal az 
Uhrenhaus Fr. Schmidt Prag, 

Weinberge.

Igen csinos fekete vászon kötésű 
könyvecske, mely csekély 40 f.-ért 
kapható BALKÁNYI ERNŐ üzletében.
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"ötvenhetedik évi zárszámla 1914. január l-től december 31-ig.
KIADÁSOK.

1911 évi

VAGYON.

Tisztviselők és szolgák nyugdíjalapjának éilékei;

Központi pénzkészlet....................................
Értékpapírok és kamatozólag elhelyezett tokék:

külön kimutatás szerint..........................

Első magyar általános biztositó társaság, Budapesten

iinol; külföldi üzletek dijta

ág „Tűzoltók segély

segélyalapja" érték.

Életbiztosítási osztály folyószámlán 
1913. évi nyereség................................

• Az idei hozzájárni ásókkal 
•• A niathematikai mérlegben s 

idei hozzájárulással 1.722,450 kor “

inclkodett.
. szereplő külön alappal, valamint 

41 fillérre emelkedett.

függő károk tartaléka

••hz részvény á 2000 korona é

törlesztett dijak 
viszontbiztosítói

•ben függőben
V. Egyéb bevételek.

takarékp . valló- és egyéb kain 
idegen pénznemek utón, vall 

tiszta jövedelme

..sztett diji
iszontbiztosi

1913. évben függőbi
IV. Eetöré'biztosítás.

1913 évről áthozott ké-zpénz díjtartalék 
uztositott rés nása utó 
legterhelés n> 
■sitósok utón

2.610,000 kor. Ki-birtokosok or 
hitelintézete .-os zálogle 

200.00 • kor. ('•" n magyar hadik 
4I> drb Pesti hazai első takarékpénztó

Átmeneti kamatok

ényalaptókc . telje

tartalék 
Jégbiztosítás! kük 
Kc-zpénzdijtarta é 

t m-gte 
tűzbiztosítás

I. Tűz-, szállítmány, jég- és betörés-biztosítási üzlet.
" I IÁI A I ZJtl rl-nnmhor -4I — IO

I. Tűzbiztosítás.
Kifizetett károk és költségek . . 

levonva viszontbiztosítási káro
Függőben maradt károk tartaléka
Szerzési költségek a viszontbizt. ré 
Jövedelmi adó és bőlycgilletékek
Postabérek ....................................
A l .mánvök hadicélokra ...
A tűzbiztosítás! üzletet terhelő igaz, atási költségek 

5“™. JSESS.>« ***• ww**
A következő évek készpénz-dijtar'.aléka a v>s«>ntbKtósitott< 

rész levonása után és minden megterhelés nélkül • • ■
II. Szállítmánybiztosítás.

Kifizetett károk és költségek. . . • - - - • ■
levonva viszontbiztosított károk <•- költse

Higgőben maradt károk tartaléka . . . ■ ■ • ■ ■ ■ ’
Szerzési és igazg. költségek a viszont!, rész utáni bevétel tel on. 
A következő évek készpénz-dijtartaléka a viszontbizlositolt 

rész levonása utón és minden megterhelés nélkül . . .
III. Jégbiztosítás.

Kifizetett károk és költségek. . . . • • • • 3.039.34.»fh.
levonva viszontbiztosított károk és költségek

Függőben maradt károk tartaléka .
Sz. I. éíi ős igazg. költségek a viszont!.
11. ly. gillctékek . . . . ■ ■ ■ ■
11, | itlu'lan követelések leírása
A f"lvó évben lejárt több éves jégbiztosítások esedék 
A k<Á étkező évek készpénz-dijtart deka . . .

IV. Betörésbiztositás.
Kifizetett károk és költségek . . . . - • 

levonva viszontbiztosított károk és koltsé
Függőben maradt károk tartaléka . . .
Szerzési éa ig.izg. költségek a viszont!., rés
A következő évek készpénz-dijtartaléka 

rész levonása után é

I. Tűzbiztosítás.
1913. évről áthozott készpénz-dijtartalék 

■iztositott rész levonása után és 
legterhelés nélkül..........................
sok utón bevett dijak és ille- 
ríes'ztett dijak .’ 3.131.'899-91

•iszontbiztositási dil ik 7.'.13.9'2'>6 l"..4.|.'-82 . 
1913. évben függőben maradt károk tartaléka .

II Szállítmánybiztosítás.
Az 1913 évről Áthozott készpénz-dijtartalék 

a viszontbiztosított rész levonása utón ős 
minden megterhelés nélkül. . . . • ■ • • <5

zállitmánybizt után bevett dijak és illetékek 6o7.l2313 
•vonva: törlesztett dijak . . . 109,863-lt

. viszontbiztosítási dijak 473,;
Az 1913. évben függőben maradt károk

III. Jégbiztosítás, 
ről áthozott készpénz-dijtartalék . 

ok utón bevett dijak és illo-

Merlegszámla 1914. december 31-én.

563,898-9

I 12.188,426

10.532,519
887,661

87

61
23.608,607 48

100,000 -

73.793
|| 85.783

70
84 259,577

|l 792,059 36

1 1.714,193 
,1 24,754

3s
3< 2.581,607 12

460.000

256,107 94
731,65363

1 1.! 31.46.’
29.Ki2.31 1 ■

Irmódi Ormody Amélie alapítványa" értékei:

50 600 kor. Kisbirtokosok ország 
hitelintézete 4>// 

Átmeneti kamatok

Első magyar általános biztosító társaság „Tűzoltót 
letétben a m. kir. állampénztárban

Átmeneti kamutok...............................
Ecm. mitolt váltók-...............................
Társasági házak....................................

,, , I a) Pénzkészlet és maradványok a képviselőségeknél
különféle adósok, j Maradványok idegen biztosiló intézeteknél . . .

Különféle hitelezők. ...............................
Klöbbi évekről eddig vett osztalékok
Tisztviselők és szolgák nyugdíjalapja” . . .
Különféle alapok: ,

a Első magyar általános biztosit., társaság „Félszazad 
D) Első ntagy.ir általános biztositó társaság „Lév 
Ci Első magyar általános b-zlositó társaság -I

dy Vilmos-alap . . .
>dy Amélie alapit 
általános biztositi

KIADÁSOK.
II. Életbiztosítási üzlet.

Ötvenkettedik évi zárszámla 1914. január l-tol december 31-ig. BEVÉTELEK.
korona fül.

zatérités

IS •.818.0'2

b) Kamatozólag elhelyezett tokék
1

i díjtartalék
-•■ 1 biztosítottak 1 
reménye .... 
■* díjvisszatérítése 
itAsi tókék tartaléka 

irtok számlája 
dijak.....................
nyeremények 1913.

biztosi tó-ok tartaléka 
tontbiztosiló intézetek és mások követelései 
4. évi nyereség

Záloglevelek
Községi kötvények......................................................
Járadékok és államilag biztositott Vasúti kötvények 
Különféle értékpapírok ...................................................

Kamatjövcdele
Mtilt évi függőben volt károk és dijv
Múlt évi függőben volt kiházasitási tőkék tartaléka

Értékpapírok és kamatozólag elhelyezett tőkék
Az elemi ágazatok mérlege szerint
Az életbiztosítási ágazatok mérlege szerint

Visszaváltott kötvényekért .... 
Halálesetek titán kifizetett kárösszeg 
Lejárt kiházasitási tökékért .... 
Kibázasit. biztosításoknál haláleset köt 
függőben levő károk és dijvisszatérité 
Függőben levő kiházasitási tőkék tartaléka 
Évjáradékokért...................................................
Bélyegekért........................................................
Irodai bér, postadijak, nyomtatványok, úti- é 
Tiszti fizetések...............................
Adóért..............................................
Orvosi dijakért..............................
Szerzési és dijbehajtási költségek 
Bi'hajthatlan tartozások leírása 
Kisorsolt biztosítósok tartaléka 
Díjtartalék ez óv végén 
1914. évi nyereség

A múlt évből áthozott díjtartalék
Befolyt dijak : ez évben kiállított kötvények 

előbbi években kiállított kötvények titán . . 
biztositott tőke emelésére fordított nyeremények
•k..........................................
ra: törölt kötvények és dij 

tigtAk.....................
•zonlbiztositá-i dijak

VAGYON. Mérlegszámla 1914. december 31-én TEHER.

Eitékpapirok és kamatozólag elhelyezett tőkék külön 
kimutatás szerint....................................................

Túlélési csoportok értékpapírjai:
80.800 kor. n. é. magyar kir. 4",,-os koronajáradék
15.700 kor. n. é. M. földhitelint. 4% kor. zálogl. 
Átmeneti kamatok

Átmeneti kamatok
Jelzálog-kölesönök 
Kötvény-kölesönök
A központ tartozása folyószámlán
Vezér- és föUgynökségek és mások tartozásai

Díjtartalék

a) Értékpapírok:

Budapest, 1914. december hó 81-én.

Az igazgatóság: Balaban Adolf. Berzeviczy Albert. Gergely Tódor. z.ajcs József. 
A fenti zárszámlákat és mérlegeket megvizsgálván, azokat a törvényben s az alapszabályokban 

segédkönyvekkel teljesen megegyezőknek találtuk. Budapest, 191">. március hó 22-én.
A felügyelő bizottság: Burchard-Bélaváiy Konrád. Libits Adóit. Németh Titusz.

■ . , « i Fr^n*5 ,Henrlk' 1 központi könyvezés főnöke.
báró Harkányi Frigyes. Ormody Vilmos. gróf Zi-ihy János, 

meghatározott elvek szerint készülteknek és azok egyes tételeit a fő- és

báró Radví-uszky Géza. báró Uechtritz Zslgmond.

Muraszombati képviselőség: ASCHER B. és FIA czég.
Nyomatott Balkányi Ernö könyvnyomdájában Muraszombatban


