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A magyar nép ereje.
Nem a központi hatalmak és szövet- 

sége.-i a hibája, hogy a népek ma öldöklik 
egymást. Ezért a bűnért a felelősség Isten 
előtt és más ethikai érvük nincs, mintáz, hogy 
Poroszország katonai állam és hogy a né
met nép fogalma a német armádia fogal
mában elvesz. De ez az érv hozzátartozik 
ahhoz a sok hazugsághoz, amelyeket pazar 
módon szór világgá az antánt sajtója.

Sem Németország, sem szövetségesei 
hadseregeik bámulatos erejében nem látják 
főképpen a katonai hatalmát, hanem népeik 
erejét, amely éppen hadseregeikben nyil
vánul meg legdicsőbben. Ez az erő rejti 
magában a legnagyobb feladatok teljesíté
sére képesített népek gyönyörű erényeit.

A szövetségesek ércfala mögött őrkö
dik a népek öntudatosan szilárd és meg- 
támadhatlan bizalma ügyük és az Isteni 
sorsintézés igazságosságábau.

Él a magyar idealizmus; ostromban- 
viharban győzelmesen bontja ki zászlaját. 
Győznek a szövetségesek, mer törhetlen 
akaratuk győzni, győznek, mert győzniük 
kell, ha nem akarjáka czivilizáczió és kul
túra nehezen szerzett vívmányait elveszíteni.

A nyugati front legyözhetlensége, a 
diadalmas behatolás Oroszországba, a fé
nyes szerbiai hadjárat, vitézeink hőstettei 
az olasz frontokon, a Balkánon, a Lov- 

csenen és a török hadszíntereken mindin
kább meggyőzhetik még a legelfogultabb 
szemlélőt is,'hogy nekünk int a győzelem 
és hogy ellenségeink végleg el fogják vesz
teni a háborút, bármennyire is igyekeznek 
szemenszedett valótlanságokkal ámítani a 
világot.

Sajnos, a háború befejezésének idő
pontja még be nem látható, sok áldozatot 
követel még emberben, vagyonban.

Az a nemzedék, mely ma a háborút 
folytatja, fényesen állotta ki a viharos meg- 
viseltetések próbáját. De a soha előbb 
nem sejtett arányú világátalakulás alapzata 
a következő nemzedéknek, amelyé a jövő. 
A háború a félreértések tisztitó tüze és 
sok régi anomáliát, igazságtalanságot fog 
megszűnteiéi. A jövő nemzedék a mosta
nitól átveszi a szabadság és rend bámula
tos szellemét, azé a rendét, mely a sza
badság helyes értelmezéséből alakult ki, a 
szabadság ama fogalmából, amely évszáza
dos munka gyümölcse.

Még él a magyar nép ereje; hatásosan | 
jut érvényre békében, de félelmetesen im
ponáló, amikor megpróbáltatások szakad
nak reánk.

A jövő nemzedek vállain nyugszik 
hazánk jövője, amelyből népünk ereje fogja 
meríteni ama nagy feladatok meg oldásá
hoz, mik reá az emberiség sorsának ki
alakulásában várnak.

Mindenki a maga helyén!
Bámulattal tapasztaljuk azt a köteles- 

ségérzetet, amelyet ebben a háborúban a 
magyar nép fényes haditettekkel, a front 
mögött pedig ernyedetlen munkájával és 
lankadatlan kitartásával tanúsít.

A haza szolgálatából mindenki tehet
sége szerint veszi ki részét. Annak a ha- 
láltmegvetö bátorságnak, mely katonáinkat 
nagyobb értéküekké, becsessebbekké teszi 
az ellenség katonáinál, bizonyára a dicsőség 
oroszlánrésze jut, ámde nem szabad megfelde- 
keznünk az itlhonmaradottak erényeiről sem 
kik ha életüket nem is áldozhatják a haza 
oltárán — a közös czél érdekében a leg
nagyobb eröfeszitésektöl, a közös czél érde
kében a legnagyobb anyagi áldozatoktól 
sem riadnak vissza. Nem elegendő nekik 
elismeréssel adózni azért, hogy kötelességei
ket híven teljesitik. Többet tesznek ök en
nél : szívesen nélkülöznek, hogy tetterős 
legyen a hadsereg, önmegtagadással a leg
szükségesebbre szorítják életfentartásukat, 
csakhogy a lövészárokban küzdő katonák 
lehetőleg semmiben szükséget neszenved
jenek.

Szerényen csendben működnek a pol
gárok és munkálkodásuk mégis nagy fon
tosságú a köznek. Már magában véve a 
minden napi kötelességszel ü hivatásos te
vékenység. az állhatatosság, melylyel mind-
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A menekülő ellenség eltűnt. Még egyet-kettőt 
lőttünk utána az esti homályba, azután élveztük 
■! őzclmünk hatását. Nem is tudnám azt szavakkal 
- setelni, minő kellemes érzés a rohammal bevett 

lenséges lövészárokban megpihenni. Embereimet 
ha oly boldogoknak nem láttam. Szerették volna 
ább üldözni az ellenséget, de a sötétség miatt 
parancs nélkül ezt nem tehettük. Diadalmas 
•súllyal tekintettünk körül a hegy-völgyeken.

■ I.ingos beszéd hangos öröm! Ujjongó szavakkal 
s/.í iiuk a gyáva ellenséget.

Mi tisztek sem tudtuk, mit csináljunk. El
csendesedett minden, sehol egy lövést nem hallot
tunk. Be kellett várnunk a felsőbb parancsot, 
an^’h nem sokáig váratott magára; a század 

a vissza az erdő mögé, amelyből az ellenro
hamot intéztük.

Mi ezt természetesnek találtuk, hiszen többen 
a hátizsákukat is ott hagyták, jó magam a kar
domat. Mennyire szorongattam még reggel, meny
nyire bíztam benne, hogy hogyan adok túl rajta. 
Alkalmatlan volt. Előnyomulásnál kétszer is fel

botlottam benne. Harmadnap reggel el is küldtem 
egy visszatérő sebesülttel. Nem bántam meg soha 
bár több Ízben voltam közelharcban, de olyankor 
a pisztoly, vagy egy felkapott puska jobb szol
gálatot tesz.

Gyomrunk is követelte jogait. Hisz már há
rom nap óta nem ettünk meleg ételt, a hazulról 
hozatakből élösködtünk. A legtöbben már zúgolódni 
kezdtek; s az éhségtől fakadó panaszokat egy 
könnyen elcsititani nem igen lehet. Trénünk ugyan 
utolért, de teljesen lerongyolódva: két kocsija 
összetört a gidres-gödrös tengelyig sáros utón ; 
a kenyérkészleten s minden nehezebb dolga túl
adott úgy annyira, hogy csak a főzőedényekkel, 
zsírral, hagymával, fűszerekkel érkezett meg. Őr
nagyunk erélyes felszólalásának köszönhettük, 
hogy este mégis mindegyikünk kapott egy leveses 
kanálra való gulyást, s egy falat kenyeret. Tűr
nünk, szenvednünk kellett még három napig, jól
lehet a legnehezebb utakat tettük meg, de a haza 
szeretete védelme ellensúlyozta szenvedéseinket. 
Később visszakerülve törzsezredünkhöz — soha 
ilyen élelmezési miséria nem fordult elő.

Visszatérve a kijelölt helyre, úgy láttam, 
hogy feljebbvalóim is tájékozatlanok a helyzetről. 
Balszárnyunkon a székelyekkel szemben az ellen
ség erősen tartotta magát, jobb szárnyunkról je
lentés nem érkezett; még éjjel sem. Mi felállítottuk 
tábori Örseinket, beástuk magunkat s lefeküdtünk.

Éjszakám elég kellemes volt, jóllehet tiszta, 
holdvilágos, erősen hideg éjszaka volt: a huszá
roktól szerzett szalmán azonban pokrócaimba jól 
beburkolódzva nem éreztem a hideget.

Okt. 30.
Reggel fél 5 kor őrnagyom keltett fel érdek

lődve éjszakám iránt. Ö még éjjel megkapta a 
parancsot, amit azonnal közlött is velünk: zászló
aljunk csatlakozik a románokhoz s feladatunk 
B . . . falu elfoglalása. Helyünket a lovaikról le- 
szállitott huszárok töltötték be. Szegény huszárok! 
ők is másféle dicsőségről álmodoztak.

öt órakor indultunk. Meglehetős magas, me
redek hegyen kellett átjutnunk, hogy csatlakoz
hassunk a másik zászlóaljhoz. Az ellenséget kö
zelünkben tudtuk; óvatosan biztosított menetben 
haladtunk előre. Az ellenség csakhamar elő is 
került, de mosolygó arccal s felemelt kezekkel : 
meglehetősen sokan voltak, szétszórva bujkáltak 
az erdőben, minket meglátva azonnal megadták 
magukat. A mi ellenrohamunk után nem mene
kültek csapatuk zönével, hanem elbújtak s a sö
tétség beálltával állásaink felé közeledve minket 
kerestek. Vagy 25-ötöt fogdostunk össze menet
közben. Ök jelezték először, hogy az oroszok 
visszvonultak. Felérve a hegytetőre találkoztunk 
egy román járőrrel. Őrnagyunknak előadták, hogy 
jelentést visznek az alezredes úrhoz, hogy az ő 
zászlóaljuk tegnap 600 oroszt elfogott, s hogy a 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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anyian közös czél elérésére törekedünk, 
oly nemzeti erény, mely erőt és biztonsá
got kölcsönöz a magyarnak.

Aki tudja, hogy becsületesen teljesitette 
kötelességét, amivel most inkább, mint va
laha használ hazájának, az közelebb fér 
között ahhoz, ami felé valamennyien annyi 
buzgalommal törtetünk : a földi lét boldog
ságához. Mert a valódi boldogság nem a 
teljesült kívánságokból, hanem a híven 
teljesített kötelességekből mosolyog reánk.

Ha — mint eddig — továbbra is híven 
teljesítjük kötelességinket és örülünk azon 
hogy ennél többet is tehetünk és tettünk 
a haza érdekében: úgy ne tartson attól 
hogy elmarad az az idő, amely után epedve 
várunk. „Lesz még szöllö és lágy kenyér!"

hírek.
— Halálozás. Aki mindig a csendes 

magányt szerelte és a csendes örömöt dalos 
költője volt égzengö világrengés irtó hábo
rúja közölt csendben észrevétlenül ment cl 
tölünk. Tóth Dezső a „Valahonnan levél 
ment a kaszárnyába" cimü megható dal 
népszerű Írója hosszas betegeskedés után 
Szombathelyen elhunyt. Mély részvéttel ál
lunk meg sírja fölött mert benne a magyar 
dal a magyar költészet egy legtehetségesebb 
költőjét siratjuk, akinek dalai országos birre 
tettek szert és csak mert a magányt szerelte 
mull el élete oly csendben és zajtalanul 
Vérbeli újságíró volt aki ezt a hivatását is 
sok becsülettel és nagy művészettel töltötte 
be. Éveken át több fővárosi és vidéki lap
nak volt megbecsült munkatársa s legutóbb 
a Vasvármegye szerkesztőségének vóll büsz
kesége, de dalos ajaka a gyötrő betegség 
kínzó súlya alatt egyre halkabb lett, amig 
végre a minden sznnvedéstöl és földi baj
tól megváltó halál kiütötte a kiváló tehetségű 
költő kezéből a tollat.

— Kamner Henrik alezredes ki
tüntetése. Magas kitüntetés érte a szom
bathelyi hadkiegészítő kerület közbecsült és 
szimpatikus parancsnokát. Kamner Henrik

alezredest. Mint a hivatalos lap vasárnapi 
száma közli, Őfelsége a háború ideje alatt 
teljesített kiváló szolgálatai elismeréséül 
legfelsőbb elismerésben részesitétte. Kam- 
mer Henrik alezredest kitüntetése alkalmá
ból barátai és tisztelői köréből a szívélyes 
üdvözletek özönével halmozták el.

— Elhunyt kispap. A keddre virradó 
éjjel egy órakor a szombathelyi szeminári
umban tüdőgyulladás következtében elhunyt 
Hassa József harmadéves kispap. A habom 
kitörése óla nagy buzgósággal ápolta a 
kórházakban sebesült katonáinkat s egy 
alkalommal meghűlt, tüdőgyulladást kapott 
amely letörte ifjú és sok reményre jogosító 
éleiét. Az elhalt papnövendéket kedden | 
délután két órakor kiszállították a temető j 
halottas házába. Szülei Belalincra szállilta- 
lák ahol január 27-én helyezték leiemét 
örök nyugalomra. Az elhunyt kispapban 
Bassa Iván bagonyai plébános, Bassa Eu- ! 
fénia a körmendi kórház fönöknöje és | 
Bassa Anatolia a muraszombati közkórház 
önfeláldozó ápolónője fivérüket gyászolják, 
A muraszombati közönség megértő részvét
tel fordul a tragikus háláleset folytán sú
lyosan sújtott Anatolia nővér felé, aki már 
évek óta végzi a muraszombati kórházban 
nagy önfeláldozó emberi munkáját mely 1 
különösen most a háború előidézte esemé
nyek folytán emberfeletti munkát rótt rá, s a 
derék ápolónő ezen szent munkát még a 
hivatásos ápolónőknél is szokatlan művé
szettel teljesitette. Azért most nehéz gyá
szában szolgáljon vigaszául azoknak az 
embertársainak bánatában való részvéte 
akiknek könyvit és vérző sebeit az ö keze 
törölte le.

— Kinevezés és áthelyezés az állami tanítók 
körében. A vallás és közoktatásügyi m. kir. mi
niszter állami elemi iskolai tanítókká kinevezte: 
Káldos Júlia oki. tanítót Seregházára, Melich 
András apafalvai ág. ev. isk. tanítót Rónafőre.

— Segédjegyzí) választás. Sauer Pál volt 
muraszombati központi segédjegyzönek csendlaki 
körjegyzővé történt megválasztása folytán meg
üresedett segédjegyzői állásra Szondy Béla pár- I

tnsfalvai volt segédjegyző választatott meg egy
hangúlag.

— Nem lesz gyógyszertár Tótkereszturon. 
Sáringer Ottó őriszentpéteri gyógyszerész, még 
régebben kérvényt adott be a belügyminiszterhez 
melyben Tótkereszturon gyógyszertár megnyitásá
nak engedélyezését kérte. Most érkezett le a válász 
mely szerint a kérelem nem időszerű.

A megye közgyűlése. A vármegye tör
vényhatósági bizottsága február huszonegyedikén 
délelőtt tartja közgyűlését.

— Emléket a muraszombati já
rás hőseinek. A világháború viharában 
a magyarság évszázados harcokban meg- 
edzett vitézségének gyönyörű példáit mu
tatta meg és kitörüihetlenül véste be a 
magyar nevet a történelembe. Ezek a nagy 

r hősök méltán szolgáltak rá a legteljesebb 
' nemzeti elismerésre. A mi járásunk vend 

lakossága magyaros vitézséggel állta meg 
helyét a csaták zivatarában s ezért indo
kolt, kegyeletes és szép az a mozgalom, 
mely arra van hivatva, hogy a járás hő
seinek emlékét méltó módon megörökítse. 
A gyüjtőivek már szét is mentek és az 
adományok inár egyre serényebben folynak.

A múlt héten megkezdett adományok közlé
sét alább lolytatjuk:

Bokán József 1 K. Zsuiszor Jánosné 1 K. 
Ivanics Henrik 40 fill. Hajdinyák József 1 K. 
Pozvég Mihályné 1 K- Gombócz István 1 K- 
Zsóhár Ferencz 1 K. Prem Ferencz Stesl Lenárd 
1 K. Kovács Frigyes 1 K. Küzmics Ferencz 1 K. 
Küzmics Ferenczné 1 K. Merklin Mátyás 2 K. 
Gomba Miklós 1 K- Reczek György 1 K- Hüli 
István 1 K- Bundérla Mátyás Réczek Ferencz 1 K- 
Huszár András 1 K. Szollár Anna 1 K. Pozvég 
József 1 K- Simon Teréz 2 K. Gerlecz Ferencz 
1 K- Szelecz Mária 1 K. Gráh István 1 K. Sá- 
berl Lipótné 1 K- Szukics Mihály 1 K. Markócs 
György né 1 K. Récék Mihályné 1 K. Réczek 
Mátyás 40 fill. Mekis Józsefné 1 K. Gombócz 
Ferencz. 1 K. Ver'ics István 1 K- Pozvég István 
1 K. Makovecz Mátyás 1 K. Czelecz Lujza 1 K. 
Szampl Alajosné 1 K- Ivanics Imre 1 K. Vadászy 
Gizella 2 K. Marics István 80 fill. Poldauf András 
30 fill. Markócs Ferencz 80 fill. Markócs József 
20 fill. Markócs Ferecz 40 fill. Szabó Ferencz 1 
K. Forjanics Mátyás 1 Korona.

oroszok visszavonultak. Már tegnap este elindultak 
a jelentéssel, de eltévedtek s jobbnak látták vissza
térni. Ugyanekkor ért fel az alezredes küldönce a 
jelentéssel, hogy balszárnyunk elöl az éj csendjé
ben észrevétlenül elhúzódott a muszka. A román 
zászlóalj adta meg hát a végső döfést az orosznak.

Újabb parancsra kellett most már várnunk. 
Lepihentünk. Körülöttünk elhányt orosz felszere
lési tárgyak. Mindenkinek jutott valami: főzőedény 
kulacs, csákány, fűrész, fegyver stb.

Első győzelmünknek most még jobban örültünk 
Felvidult a társaság! Mindenkinek volt valami 
mesélni valója, története a tegnapi napról. Pergett 
a szó a „shrapnell“-ról meg a gránátról.

Az égboltozatot hófelhök borították el. A 
nap elbújt, csípős éjszaki szél söprötte le a fák 
sárguló leveleit. Hegyek, dombok, völgyek már 
téliesek, kopaszok. A hegyek idegenek és nem 
szelídek, valami vad dacosság volt e sötét, ködös 
napon a galíciai tájon.

10 órára kaptuk meg az újabb parancsot: 
B . . . falu érintésével a kijelölt hegyeken át Ml . . . 
faluig az ellenség üldözése, keresése

Vidám kedvvel indultunk útnak, nem sejtve, 
hogy most állunk a legnehezebb feladatunk előtt. 
A kijelölt utat előirt időben hegyeken, völgyeken 
át megtenni! Hányszor gongoltam. hittem, hogy 
már tiz lépést sem tudok menni. Szinte kétségbe
esve néztünk a hegy alján a tetőre, hová felkellett j 

még jutnunk. Az éhségtől, szomjúságtól meggyö
törve, a meneteléstől kiizadva a fáradságtól kime
rültén összetörve szinte élettelenül rogytunk le a 
pihenőknél. S mégis . . . kitartottunk, mentünk, 
büszkék voltunk, egyetlen panaszszó, nem ejtettünk, 
mentünk némán, szótlanul: hamar megtanultuk 
önmagunkat, magyar bakát ismerni : ki előtt nincs 
lehetetlenség.

Alig indultunk el már a másik dombtetőn, 
szomorú látvány tárult elénk. Halottak közt vol
tunk. Osztrák népfelkelők ! A domb szélén lövész
árok, benne 8 halott. A lövészárok mögött a be- 
vágodó gránátok mélyedései szerteszét piszkos, 
véres rongyok, szétszórt levelek, tábori lapok, 
imakönyvek. Itt alapos munkát végzett az orosz 
tüzérség!

Déli egy órakor már elértük B . . . falut. ' 
Csak kevés háza volt épségben. A rommá lőtt s 
leégett házakat fantasztikussá teszi, hogy a lég- 1 
többnek éppen maradt a reménye, mintha fejfája 
volna a sirhalomba lőtt házacskáknak. A lakosok 
is visszatérhettek már, mert két szorgos paraszt 
már kint a szántóföldjén takargatta a gránátlyuka
kat : gyógyították a földnek sebeit.

tovább megyünk ! Délután 2 óra. Közelünk
ben puska dördült el. Orosz fegyver volt ! A 
hangját már jól ismertük, még sem mertük el
hinni, hogy ily közel volna már az ellenség. Két 
ulánus volt véltünk, ők vállalkoztak, hogy felderí

tik, honnan ered a lövés. Lovaikon előre vágtat
tak. Negyedóra múlva már hozták vissza az árulót 
egy 15 év körüli ruthén suhancot. Lövéssel adott 
jelt az orosz tüzérségnek, amely a lövés után 
erősen lőtte az országutat, miazonban 200 lépésre 
a hegyoldalban mentünk s mire ezt lőtte a tézér- 
ség már mi a másik oldalon voltunk. Az áruló 
sem érte meg a következő napot.

Három óra körül újból megtalált bennünket 
a tüzérség. Két ágyúból lőttek, amellyel a vissza
vonulásukat fedezték. Nem sokat ártottak: egy 
emberünk sebesült meg könnyen.

Az éjjel egy hegytetőn töltöttük. Hideg fa
gyos földön, kitéve a még hidegebb szélnek dide
regve, összetörve, a fáradságtól, látványoktól, ide
gességtől lázasra gyötörten csak keveset aludtam. 
Tüzet nem volt szabad gyújtanunk. Lent a völgy
ben terült el Ml . . . falu. Némán, összeszoritott 
ajkakkal néztem a faluban hatalmasan lobogó tá
bortüzeket. Előttünk volt azt hittem,hogy a mi 
tábori őrseink: huszárok. Másnap tudtam meg, 
hogy az oroszok voltak : 1 kim.-re tőlünk.

Okt. 31.
Reggel 6 órakor indultunk. Tovább folytattuk 

az üldözést az ellenség keresését. Ma L . . . gon-it 
kellett elérnünk. Indulás előtt őrnagyunk felol
vasta a Trestyánszki hadtestparancsnoktól érkezett 
dicséretet, mellyel az okt. 29-iki diadalmas ütkö
zetünket méltányolta s köszönte.
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Adomány. Preisz Ödön ur kisszerdahelyi 
]al. 12 koronát volt szives a muraszombati vö- 
n kereszt részére küldeni melyei szívesen köszön 
az egyesület vezetősége.

Az 50 55 évesek hadikötelezettsége, 
monarchia mindkét államában már közzé tették 
okát a törvényes intézkedéseket, melyek által 

eddig 50. életévig terjedő hadiszolgáltatási kö- 
lezettség az 55. életévig terjesztik ki. Ez a ki- 
rjesztés amiatt vált szükségessé, hogy az újon

nan létesített népfelkelő kategóriák egymásután 
való behívása folytán egvre több személyes hadi
szolgáltatásra kötelezett férfit hívtak be fegyveres 

'olgálatra, akiknek pótlásáról okvetlenül gondos
ka. i kell. Az 50 éven túl hadiszolgáltatást telje
sítők oakis az ország belterületén, a tábori had- 

körzete mögött és szakadatlanul 6 héten át 
;énybe s ugyanannak a személynek 

• bh b óvása csupán egy-két hónapi megszakítás 
in történhetik.

A rossz szomszédság. Ferkó Istvánné 
házai birtoka szomszédos Ficzkó Mihályéval 
unódu gazdaember. Ficzkó birtokára, ráöm- 

,i víz mire a gazda megbízta cselédjét, Szűkíts 
Marit, hogy vezesse el a vizet a földről, inkább 
tol\i.»n valami csatorna segítségével Ferkóné föld
iére. Ezen aztán összevesztek és állandó súrlódás 
lett a dologból. Ferkóné haragba került Ficzkóval 
meg a leányával, Ficzkó Emmával és a cseléddel. 
SzukiH .Marival. Egyszer este megzörgették Ferkó 
Istvánné ablakát s beszóltak hozzá: — Gyere ki, 
itthon vagvok! Az asszony azt hitte félálmában, 
hogv csakugyan az Amerikából hazatért férje 
hangiái hallja s gyanútlanul kiment Amint kiért, 
egv nagy ütést érzett fején s nyomban össze- 
v- Mikor később segítségére mentek meg
állapították, hogy egy vastag doronggal vágta 
'alaki főbe, amitől aztán Ferkóné súlyos sérülé- 
ckvl szenvedett. A csendörség megindította a 

nyomozást és a vallomások alapján Szűkíts Márit 
a cselédet, mint lettest letartóztatta, Ficzkó Emmát 
mint tettestársat és Ficzkó .Mihályt, mint felbujtót 
pedig feljelentette a kir. ügyészségnél. A szombat
helyi kir. törvényszék Halasi Viktor elnöklésével, 
Manuszy Tivadar dr. és Zrínyi Miklós dr. szavazó- 
birák részvételével tegnap tárgyalta ezt az ügyet.

Lassan haladtunk előre, mert minden szá- 
i egy kadett öt emberrel bement a faluba, 

hogy ott, ha mindjárt a föld alól is, de kerítsenek 
előáll ltokat, mert a legénység már konzerveit is 
elfogyasztotta.

Kilenc órakor értek utói. Volt öröm! Száza- 
dun' kiküldöttjei egy tehenet s 2 borjut rekvirál- 
tak. Egész nap arról folyt a szó, hogy ki és 
i’ in fogja levágni, felosztani, megfőzni, sütni 

Még tejet is hoztak a faluból, ahonnan az 
/ csak hajnalban három órakor vonult el.
cák tele voltak, levágott marha bőrével, be- 
. patáival. Egész éjjel siitöttek-főztek — mi 

. dideregve néztük : „inkább csaptunk volna 
ük“ - mondták embereim —, akkor nekünk 
olna melegünk s ők fáztak volna.
Szürke napunk volt. Másztunk egyik hegyről 

a i ikra. Három óra körül újra megszólaltak 
az ősz ágyuk, minket azonban nem üdvözöltek, 

te 8 órára ériünk a kijelölt helyre. Félóra 
’■ lelt el, már mindegyikünk a tűz körül ült s 

a maga eledelét. Nem volt az kiváló sza- 
munkája, nem volt az Ízletes, fűszerezett 
eledel s mégis jobb volt mint otthon a 

rnapi ebéd.
A tüzek körül jóllakott, jókedvű alföldi ma- 

ar fiuk vidám beszéd, csendes.de nem szomorú 
nóta, majd heverő, szunnyadozó, alvó vitézek s a 
1 tizek égnék tovább, mint otthon a pásztortüzek . . . 
messze, messze láthatáron az alföldi rónaságon. 

A vádhatóságot Fehérpataky László kir. ügyész 
képviselte, a vádlattokat Essö Imre dr. és Smidé- 
liusz Jenő dr. védték. A tárgyaláson Szűkíts Mári 
visszavonta a nyomozó közegek elölt tett vallomást 
azonban a tanúvallomások alapján a kir. törvény
szék a beismerő vallomást fogadta valónak és 
mind a három vádlottat elitélte. Legsúlyosabb bün
tetést kapott maga a gazda, Ficzkó Mihály, akit 
mint felbujtót 10 hónapi fogházra Ítélt el a tör
vényszék. Cselédje 6 hónapi börtönt, leánya pedig 
I hónapi fogházat kapott. A védők, a bűnösség 
kimondása miatt fölebezést jelentettek be.

Az Est világháború térképei. Szenzációt kelt 
ez a kiadás. Megjelent quart alakban 39 oldalon 
fűzve 49 változatos térképpel. Az orosz harctér 
16-féle térképpel. A balkáni harctér 9 térképpel. 
Az olasz harctér 6 térképpel. Az ázsiai harctér 
6 térképpel. Az angol-francia harctér 12-féle tér
képpel. Bolti ára 1 korona. Kapható Balkányi E. 
papirkereskedésében Muraszombat.

— Szivar, cigaretta kell katonáinknak. A 
háború vaspörölye nemcsak a frontokon müvei 
csodákat, itthon is nagy dolgokat teremt, eggyé 
kovácsolja a sziveket. Mintha egyetlen szívből 
állana az egész nemzet, oly megértő szeretettel, 
oly egyakaratu lelkesedéssel teszi magáévá min
denki az országban a Hadsegélyezö Hivatalnak s 
a Vöröskeresztnek azt az együttes akciója, amely 
a harctérren küzdő katonáinkat szent Karácsony 
ünnepére az ajándékok egész halmazával akarja 
elárasztani. A harctéri ajándékok — nagyon he
lyesen — jelentékeny részét fogják képezni a 
szivarok és cigaretták, azok a dolgok, amelyek 
katonáinknak közismerten a legkedvesebb élvezetet 

ppeghivAs.
f\ MURASZOMBATI MEZŐGAZDASÁGI BANK

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TIZENHETEDIK

ÉVI RENDES közgyűlését 
1916. évi február hó 20-án délután 2 órakor

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

magukkal hozni szíveskedjenek.

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

két részvényes megválasztása.
2. A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
3. Az igazgatóság és felügyelő bizottság 1915. évi jelentése, a mérleg elő

terjesztése és a tiszta nyeremény felosztása iránti határozat.
4 Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság részére 1915. évre a végleges fel

mentés megadása.
5. Egy igazgatósági tag megválasztása.
6. Az alapszabályok 13. §-a értelmében beérkezett indítványok tárgyalása. 
Muraszombat, 1916. január hó 22.

Gróf Batthyány Zsigmond s. k. 
elnök.

Jegyzet.. Az igazgatósági jelentés és zárszámadások a keresk. törvény 198. §-a értelmé
ben a közgyűlést megelőzőleg 8 napon át az intézet helyiségében ki lesznek téve és azok a rész
vényesek által betekinthető.

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

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

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

nyújtják. A karácsonyi ajándékozás akciójának 
vezetősége a cél elérésére egy nagyon egyszerű, 
könnyű és senkinek sem kelemellenkedő módot 
talált. Az ország összes dohánytözsdéiben 1, 2 
és 10 filléres jótékonysági bélyegeket helyezett el 
és ezeknek tetszés szerinti mennyiségben vásár
lására minden egyes vevőjének figyelmét felhívja 
a tözsdés. Vásároljunk tehát e napokban jótékony
sági bélyegeket, mert ezekből válik szivar és 
cigeretta katonáink számára 1

— A hadifoglyokkal való levelezés. A mura
szombati Vörös Kereszt, úgy mint eddig, ezentúl 
is a legnagyobb készséggel látja el a hadifoglyok 
és hozzátartozóik közti levelezést. Bárkinek lapunk 
szerkesztősége is a legnagyobb készséggel segít
ségére van s szívesen kutat lapunk is és szerez 
legmegbízhatóbb értesülést az eltűntek felöl telje
sen díjmentesen.

Bolt bérbeadás.

1
16 — 18 éve fennálló fűszer- ■
és vegyes kereskedés helyi- H

sége kiköltözés miatt Mura- ■
szombaton, Szápáry-utcza, ||

Turk József házában M
1916. év január hó l-étöl m
bérbe adó. Értekezhetni a 

tulajdonossal

TURK JÓZSEF vendéglős
Muraszombat.
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