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MuraszombatésVidéke
Laptulajdonos a Muraszombatjárási Gazdaszövetség

ELŐFIZETÉSI ÁPs

sz évre 6 kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér, j
Elóiizetési és hirdetési pénzek és reklamácziók :

■ ALKANYl ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

Pol ári munka a háború alatt.
A reánk kényszeritett kemény ktizde- 
melyet már másfél évnél tovább kell 

ytatnunk, nagyrészt gazdasági háborúvá 
v.iít Anglia ama szándéka következtében, 
hogy a központi hatalmak nem fegyverfor- 
gató lakosságát kiéheztesse.

Ma már nyugodtan meg lehet állapí
tani, hogy az emberszeretö ángliusok kedves 
kívánsága nemcsak hogy nem teljesült, de 
egészen kizártnak tekinthető, hogy valaha 
teljesülhessen. Mezőgazdaságunk abban az 
időben, amikor mindenféle élelmiszer beho
zatalától elzártak beniinket, képes volt 
megoldani a népélelmezés nehéz problém- 
ját és ha a liszt- és kenyérfogyasztást 
mérsékelni is voltunk kénytelenek, az élel
mezés igényeit mégis nagyobb akadályok 
nélkül ki tudtuk elégíteni.

S miként mezőgazdaságunk, úgy ipa
runk is bámulatosan tudott alkalmazkodni 
a háborús viszonyokhoz. Abban az órában 
amikor katonai erőnket fegyverbe szólítot
ták, rögtön hűséges támogatóiként melléje 
szegődtek iparunk és mezőgazdaságunk és 
minél nagyobbak voltak a követelmények, 
annál erőteljesebben feleltek meg nekik.

Ellenségeink azt hitték, hogy néhány 
hónap elegendő lesz ágyúink elhallgattatá
sára, mert nem leszünk képesek elég mu- 
nicziót előállítani. Ma már alaposan kiáb
rándulhattak e tévedésükből. Nem volt 
szükségünk, mint Angolországnak, municiós , 
miniszterre, aki beutazta az országot, be
szédeket tartott, és akinek fáradozása és 
munkája mégis hiábavaló volt, mert az j 
angol ipar megtagadta a szolgálatod. Hi- | 
Lloyd George maga is kénytelen volt elis- I 
merni, hogy munkájának eredménye csak 
az a meggyőződés, hogy honi iparának 
l ipkedö-kapkodó, véletlentől függő, elvadult 
módszere Angliának még béke idején is 
lehetetlené tette volna, hogy mint nemzet 
soká tarthassa magát.

S nem sokkal jobb helyzet Franciaor
szágban sem. Ott a numiczió-miihelyekbe 
már ezerszámra dugtak feketebörüekét mert 
nem volt elégmunka erejük. A „Radical-* 
czimü újság jajveszékel, hogy nincs, ntár, 
aki kirakodna a hajókból, nincs, ki a vasúti 
kocsikat tolná, nincs elég ember, aki az 
ország gazdasági munkáját elvégezhetné. 
Adamidaták és szudáni négerek léptek a 
francia ipari munkások helyébe és ezeknek 
munkája bizonyára nem tartható egyenérté
kűnek a francia munkásokkéval, eltekintve 
attól, hogy a kisegítőkként alkalmazottak 
a háború után igen kényelmetlenekké vál
hatnak a franciáknak.

A mi iparunk ilyen aggályos segítségre 
nem volt szorulva. A hatalmas evoluczió 
amelyet a municzió fokozott szüksége oko
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zott, minden nehézség nélkül folyt le úgy 
hogy a laikus alig vette észre. Nemcsak 
a magunk részére állíthatunk elő elegendő 
muníciót, de még szövetségeseinknek is 
juttathattunk előle.

S ez a fölény a háború után is meg 
fogja nekünk adni a biztonságot, hogy el
lenségeinktől nem kell félnünk.

Égy nagy hasznot már is hozott ne
künk a háború: Nemcsak élelmezésünkben 
de szükségleti czikeink beszerzésében is 
sokkal függetlenebbekké tett belliinket, 
mint háború előtt bármikor hihettük volna. 
És ha a háború győzelmes befejezése a 
most megszállva tartott területekre gazdasági 
befolyást fog nekünk juttatni, úgy ezáltal 
egy nagy lépéssel közelebb fogunk jönni 
nemzeti jólétünkhöz, melyért hosszú küz- 
ködéssel, annyi vér- és anyagi áldozatot 
hoztunk.

A Muraszombati Takarékpénztár 
évi jelentése.

A három pénzintézetből egybeolvadt 
hatalmas pénzintézet most bocsátotta ki évi 
jelentését, mely fényes eredménnyel mutat 
rá arra a nagy bizalomra, mellyel a járás 
közönsége az intézet iránt viseltetik. A há
borús év nehézségei természetesen itt is 
éreztették hatásukat, azonban az intézet 
múltja biztos garancia arra, hogy a háború 
után meginduló nagy közgazdasági munká
ban ez az intézet is ki fogja venni azt a 
méltó részét, melyre öt hatalmas ereje pre
desztinálja. Az intézet kiváló munkásságot 
fejtett ki a hadikölcsőn jegyzés ügye körül 
és jelentéséből megállapithaiólag hathatósan 
támogatta a járásbeli jótékony intézmé
nyeket.

Alább adjuk az intézet évi jelentését.

Tisztelt közgyűlési
A második háborús év, intézetünk 42 

üzletéve a nagyfokú üzlettelenség jegyé
ben folyt le. Üzlet a háború folyamán csak 
a hadifelszerelési cikkekben virágzik, a 
minek áldásaiban csak a központi fekvésű 
nagy pénzintézetek részesültek, mig a vi
déki intézetek a háborúnak csak minden 
tevékenységet megbénító oldalát ismer
ték meg.

Az egyetlen szerencse, hogy az 1914. 
év végén még takarékpénztárunknak 
1266,125 korona visszleszámitolási tartó 
zása volt s igy a lefolyt üzletévben a be
folyó tőkéket, miután a kihelyezések szüne
teltek, ezen tartozásunk majdnem teljes 
visszafizetésére fordíthattuk s igy az elért 
tiszta nyeremény a múlt évinél nem ke
vesebb.

Intézetünk tisztviselői karából a lefolyt

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési dii : 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 30 fill*  
többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.

Nyiittér sora S0 fillér.

évben újból ketten vonultak be hadiszol
gálatra, úgy hogy jelenleg 4 tisztviselőnk: 
Hirschl Ferencz, Darvas Aladár, Lipics József 
és ifj. Kleinrath József, azután 5 igazgató
sági tag: Berger Béla, Dr. Czifrák János, 
Dr. Geiger Arthur, Stern Hugó és Schwarcz 
Izidor, végül 3 felügyelöbizottsági tag: 
Kovács Géza, Rúzsa Ferencz és Szabó 
György teljesitik polgári szent kötelességét, 
hazánk védelmét.

Mély részvéttel jelentjük, hogy Postl 
János igazgatósági tagtársunkat 1915 év 
március hó 21-én hosszas kínos betegsé
géből megváltotta az örök nyugadalmat 
adó halál. Elhunyt társunk hosszú időn át, 
mint a velünk egyesült Délvasmegyei 
Takarékpénztár elnöke fejtett ki nagy köz
gazdasági tevékenységet. Legyen áldott kö
zöttünk emlékezete!

A lefolyt év üzletforgalmát a követ
kezőkben ismertetjük:

Betét:
Állomány az 1915. év elején 3310380 K 90 fill. 
Betétetett az 1915. év folyamán

és kamatok 1454988 < 75 >
Összesen 4765309 K 65 fill.

Kivétetett az 1915. év folyamán 840758 * 27 ‘ 
Állomány az 1915. év végén 3924611 K 38 fill.

Jelzálogkölcsönök :
Állomány az 1915. elején 2570761 K 08 fill. 
Folyösittatott az 1915. folyamán 10500 ■ — >

Összesen 2581261 K 08 fill.
Visszafizettetett az 1915. év

folyamán 251191 » 27 »
Állomány az 1915. év végén 2330069 K 81 fill.

Váltókölcsön:
Állomány az 1915. év elején 2689895 K 03 fill. 
Folyósittalott az 1915. év fo

lyamán 5591497 ■■ 66
Összesen 8281392 K 69 fill.

Visszafizettetett az 1915. év fo
lyamán 0222502 > 63 »

Állomány az 1915. év végén 2058890 K 06 fill.

Folyószámla kölcsönök:
Állomány az 1915. év elején 904730 K 73 fill.
Folyösittatott az 1915. év fo

lyamán 6754960 44 >
Összesen 7659691 K 17 fill.

Visszafizettetett az 1915. év fo
lyamán 652 f 960 » 93 >

Állomány az 1915. év végén 1137730 K 24 fill.

Visszleszámitolás:
Állomány az 1915. év elején 1266124 K 83 fill. 
Visszieszámitoltatott az 1915.

év folyamán 2819611 » 18 >
Összesen 4085736 K 01 fill. 

Visszaváltatott az 1915. folva-
3778399 » 08 .

K 93 fill.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását
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Pénztár:

Állomány az 1915. év elején 481562 K 81 fill. 
Bevétel az 1915 év folyamán 1x073275 19

Összesen 18121938 K fill.
Kiadás az 1915 év folyamán 18002590 09 ’
Állomány az 1915. év végén 119437 K 91 fill.

Kezelési vagyon:
Vagyon az 1915. év végén 6713400 K 62 fill. 
Teher az 1915. év végén <>517011 33
Nyereség az 1915. évben 196389. K 29 fill.

A kimutatott K 196,38929 nyereség 
felosztását az igazgatóság a következőké
pen javasolja: Első sorban vonassanak le 
az alapszabályszeríi jutalékok, melyek azon
ban az 1914. évről áthozott K 5,282 92 
levonása után csak K 191,106'37 tiszta 
nyereség után számítandók, még pedig:
X" ti a tartalék alap javára a 

39. §, szerint
15" „ az igazgatóság jutalékára 

K2X.665.96 ebből a 269 1916 
M. E. rend, értelmében kifi
zethető

2°/ü az elnök-igazgatónak 
3X22.12 kifizethető fenti rend.
szerint

2" „ az igazgatóknak 3X22.12 
kifizethető fenti rend, szerint

5" o a tisztviselők jutalékára 
K 9555.32, kifizethető fenti 
rend, szrt.

2" n nyugdíj alapra
a felügyelő-bizottság tiszteletd. 
adassék osztalékul minden 

részvény után K 14. - vagyis 
7600 részvény után

adassék jótékony és culturális 
célokra

a napibiztosoknak
üzleti költség tartalékra az 

igazgatóság rendelkezésére
osztalék alap növelésére

Összesen
ezt levonva a K 191,106.37 

tiszta nyereményből marad még 
ehhez hozzáadva az 1914 évről 

áthozott

K I5.2XX.50

22,366.

> 3,811.

» 3,811.

> 9.527.50
> 3,822.12
> 3,000.—

106,400.—

3,000.
> 2,552.—

> 5,850 —
5,000.

K 1X4,928.12

K 6.178.25

5.2X2.92

l\ 11,461.17
Tekintve a lefolyt év háborús drága

ságát s megfogyatkozott tisztviselői karunk 
példás szorgalmát, az igazgatóság egyhan
gúlag elhatározta, hogy a fenti összegből 
tisztviselőinknek háborús drágasági pótlék 
adassék:

Az osztalék kifizetését március hó I tői 
pénztárunkon kiviil Szombathelyen a Szom
bathelyi Takarékpénztár Részvénytársaság, 
továbbá az általunk alapított Felsőlendvai 
Takarékpénztár Részvénytársaság Felsö- 
lendván, valamint a Tótkereszturi Takarék
pénztár R. t. Tótkereszturon, fogja tel
jesíteni.

A jótékony és culturális célokra adott 
K 3;000 felosztására vonatkozólag az 
igazgatóság azt határozta, hogy adassék 
ebből egyelőre:
a Pintér Oéza alapítványra a hely

beli r. kath. templomnak
a Berke József alapítványa a hely

beli evang. templomnak
az Árvái Bernát alapítványa a hely

beli izr. templomnak
a dr. Uy Károly alapítványra a Vend

vidéki Magyarositó és Közművelő
dési egyesületnek

K 100.

> 100.

> 100.

> 100.— I

a muraszombati járási vöröskereszt
egyletnek > 100

a muraszombati járási közkórház 
Röntgen alapjának > 50.

a muraszombati önkéntes tűzoltó 
egyletnek » 50,—

az alsőmaráczi evang. templom alapra > 50.
a muraszombati kereszt, nőegyletnek > 50.
a muraszombati evang. nőegyletnek » 50.

izr. nőegyletnek > 50.
a szentsebestyéni ev. iskolaalapra » 50.
a vasvármegyei Eehér kereszt egye

sület patronage szakosztálya 50.
a vakokat gyámolitó orsz. egyesület 

dunántúli fiókegylete > 50.—
a muraszombati polgári iskola jó ta

nulóinak jutalmazására > 50.
a muraszombati állami iskola sze

gény tanulóinak 30.—
a muraszombati r. kath. iskdla sze 

gény tanulóinak 30. -
a muraszombati evang. iskola sze

gény tanulóinak 30.
a musznyai községi isk. szegény tan. 30.
a zsidahegyi állami > > » > 30.
a szentbibori > 30.—
a barkóczi » 30.
a korongi > > > > 30.
a muraszentesi > » > > 30.
a battyándi óvodának > 30.
a muraszombati óvodának 30.

Összesen K 1330.

a fennmaradó K 1,670—t az cv folyamán 
fogjuk a segélyre szorultak közt kiosztani

Ezek után tisztelettel kérjük a köz
gyűlést, hogy az előterjesztett mérlegünket 
és a nyereség felosztására vonatkozó in
dítványunkat, amelyhez a felügyelő-bizott
ság is hozzá járul elfogadni s ez által az 
alapszabályok értelmében úgy az igazgató
ságnak, mint a felügyelő-bizottságnak a 
felmentvényt megadni méltóztassék.

A Muraszombati Takarékpénztár igaz 
gatóságának 1916. évi február hó 11-én 
megtartott ülésében.

Az igazgatóság.

Tízévesek dalolnak
Kel dal verekszik bustitku jövőnkben :
Már zeng a két dal, szivünk hallja már 
A föld alatta sírva, nyögve döbben
Hol az egyik szárnya szélbe röppen 
S győztes morajjal ünnepelve száll.

Vidám hajókról száll e gőgös ének,
Vidám hajókon győztes légiók
A vén Dunán most messze délre mennek, 
Öreg folyónkról hittel énekelnek :
S e dal riasztó germán sasfiók.

Sötéten szárnyal néma földeiken.
Nagy ivü szárnya uj hitet zenél ;
Arról, hogy ott, hol földbe vágta körmét 
Néki termi föld s a viz a gyöngyét
S véle dobban érte száll a szél.

A másik titkon szál a vén Dunára :
Tiz éves árva, zsenge magyarok

Kiknek apja alszik Visztulán túl — 
Magyar mezőkön siró szél szavábul 
Tanulják az ősi örök Szózatot.

Mint angyal khorus zeng az ó magyar dal 
Öreg tanyákon át meg átrepül,
A friss szántások gőzölgő göröngye 
S a Duna, Tisza szőke drága gyöngye 
Sugallja : Hazádnak rendületlenül!

Az angyal khorus megnő karrá, 
Jövök ködéből mintha hallanám : 
Örökké zengő bánatunk zenéje. 
Hogy szárnyal majd az uj hitek felébe 
Túl uj Sasok és légiók dalán.

Dutka Ákos.

HÍREK.

Kinevezés. Békássy István Vasvár
megye főispánja a muraszombati járás 
területén működő fémrekviráló bizottság 
elnökévé Pósfay Pongrácz nyug, főszolga
bírót, szakértővé pedig Ditrich Gusztáv 
bádogos mestert nevezte ki.

— Szentmártoni Radó Lajos szá
zados. Őfelsége Szentmártoni Radó Lajos 
répcelaki napbirtokost, aki a háború kitö
rése óta a 11. huszárezredben, mint tarta
lékos főhadnagy teljesít szolgálatot a hu
szárezred szombathelyi pótkeretparancsnok- 
ságánál, tartalékos huszárszázadossá ne
vezte ki.

Halálozás. Kofjács Alajos murapetroei 
származású pólai tengerészeti iskolai fötanitó mint 
részvéttel értesülünk Hóidban elhalt, hol fényes 
katonai pompával temették el, az egész város 
részvéte mellett a vend származásu tanítót.

— Kitüntetés. Fényes katonai kitün
tetésben részesült Szabadffy József 6 gya
logezredbeli zászlós. A szerbiai liarcogban 
részt vett vitéz zászlós az. ellenséggel 
szemben tanúsított viléz magatartása elis
meréséül a nagy ezüst vitézségi érmet 
kapta. A kitüntetett zászlós Szabadffy Jó
zsef muraszombati bírósági végrehajtónak 
a fia.

— Pósfay-család nemességének 
kitérj esztése. A szombathelyi császári 
és királyi hadkiegészítő érdemes parancs
noka, Pósfay Ede százados nemességét 
Őfelsége kiterjesztette nevelt fiára. Vitái 
Sándorra. Az erről szóló legfelsőbb kézi
ratot a hivatalos lap tegnapi száma a kö
vetkezőkben közli: Személyem körüli ma
gyar miniszterem előterjesztésére Nagy és 
kisbarkóczi Pósfay Ede százados és Pósfay 
Edéné, született Wallenfels Mária, előbb 
özvegy Vitái Sándorné, mint kiskorú Vitái 
Sándor Vilmos Károly természetes és tör
vényes gyámja között 1914. évi március 
hó 3 án Szombathelyen kötött örökbefoga
dási szerződésnek az örökbefogadás lényére 
vonatkozó részét jóváhagyván, Nagy és 
Kisbarkóczi Pósfay Ede százados magyar 
nemességét, családnevét, valamint címerét 
örökbefogadott fiára, kiskorú Vitái Sándor 
Vilmos Károlyra díjmentesen átruházom és 
megengedem, hogy az örökbefogadott csa
ládi nevének elhagyása mellett a „Pósfay" 
családnevet használja. Kelt Bécsben, 1916. 
február hó 2-án. Ferencz József s. k. Báró 
Roszner Ervin s. k.

- Adománya katonáknak. Lapunk 
múlt számában megjelent felhívás folytán 
az ág. ev. iskolában ápolt sebesültek ré
szére az elmúlt héten Kohn Lipót ésNemecz 
János urak egy-egy nagy kenyeret voltak 
szívesek adni. Reméljük, a példa sok kö
vetőkre talal.

A hadi árvák érdekében. Országszerte 
lelkes mozgalom indult meg a háború következ
tében árvaságra jutott gyermekek megsegítése ér
dekében. Elvárható, hogyazok akiknek arra módjuk 
van sietnek az ilyen árvaságra jutott gyermeket 
magukhoz venni és felnevelni, mert elsőrendű kő- 
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telesség az ezekről való godoskodás. Amidőn a ) 
i.-ítás közönségét felhívjuk, hogy mindazok akik 
hadi árvákat örökbe fogadni akarnak a muraszom- 
ba i szolgabiróságnál sürgősen jelentkezzenek, aláb- 
b kban egyben közöljük Vasvármegye alispánjá- j 
n „ e tárgyban szolgabirőságunkhoz intézett lei- | 
, át. A hazáért hősi halált haltak után maradt | 

.nnekek közül vannak olyanok is nagyszámmal 
knek a háború tartalma alatt (vagy már előbb

, édes anyjuk elhalván, teljes árvaságra jutottak 
: ha általában a hadiárváknak hatósági és tár- 

.lalmi utón való támogatása hazafias kötelesség 
kétszeresen áll ez a teljes árvaságra jutottakra 
nézve kik (több esetben) anyjuk keresete révén 
birt jobb helyzetből egyszerre a legszomorubb 
viszonyok közé jutottak. Minden vármegyében 
számosán jelentkeznek, jobb módú gyermektelen 

iládok. kik hazafias érzésből és a kicsinyek 
irán'.i <zer tétből indíthatva a hadiárvákat haj- 
landoh kbe fogadni, az elvesztett szülőt pótolni 
őket >. retettel felnevelni. Hogy az ilyen nemes 
gondolkozása családok más vármegyékben kellő 

'.imban jelentkeztek, kitűnik ez a Nagyméltóságu 
in. kir. Belügyminiszter ur 3100 19 16. B. Vili. a. 
számú közrendeletéböl, a melyben az iránt tétetett 
kérdés, hogy hány olyan örökbe fogadó jótékony 
család jelentkezett eddig az árvaszéknél, kiknek 
nem jutott hadi árva. Sajnálattal kell tapasztal
nom. hogy ilyen még nem is jelentkezett, holott 
Vasvarmegye közönségétől a mai időben, minden
kinek részt kell venni a hazafiak küzdelmében, 
oly nagymérvű közönbősséget feltételezni nem 
tudok, inkább azt, hogy a közönség erre felszó
lítva nem lett, s ez okból nem sietett a hadiárvák 
súlyos helyzetének enyhítésére.

Adomány a bolgár Vörös Ke
reszt javára. Simon Etus urhölgy 12 
koronát volt szives, mint Csiszár János 
iirúknál egy alkalmi estélyen gyűjtött össze
get a bolgár Vörös Kereszt javára szer
kesztőségünkhöz jutatni, melyet rendeltetési 
helyére küldtünk.

Az „öregek bevonulása. A honvédelmi 
miniszter legutóbb elrendelte az „öregek" bevo
nulását. Eszerint mindazok a magyar állampol
gárok, akik 1870., 1871. és 1872. évben születtek
' a népfelkelési szemlén, pótszemlén, utószemlén 

népfelkelési felülvizsgálaton fegyveres szol
ra alkalmasnak találtattak, február hó28án:

. 1866, és 1867-ben születtek pedig már- 
> tis 3-án amennyiben névszerint felmentve 
nincsenek tartoznak bevonulni. Az öregek kö
zül tehát most csak a 43 45 és 48 50 évesek

ulnak be, inig a 46 és 47 éveseket egyelőre 
nem hívják be. A bevonulok lehetőleg erős láb
beli!. evő- és tisztító-eszközt s meleg alsóruhát 
tartoznak magukkal vinni. Azt a behívott népfel
kelő c kötelezettet, aki a kitűzött időre és helyre 
b-‘ m vonul, karhatalommal vezetik elő és két 

iedhető börtönnel büntetik.
Rend lesz a hadispgelyezes körül. Álta

lán s indokolt országszerte a panasz, hogy a 
ha Jyzés körül nagy hibák vannak. A várme- 

'■ví /igazgatási bizottság legutóbb megtartott 
‘*c n behatóan foglalkozott a kérdéssel, ahol 

’naga Dr. Huszár Pál a következőkben mutatott ,

rá a hibákra: Hiba a lassúság, hetekig, hónapo
kig várnak, a folyósitássál. Ezen némileg segít a 
számvevőség kiegészítése iránti felirat, mert itt 
megakadnak az ügyek, de megakadnak másutt is. 
Erről tárgyaltak már a főjegyzővel. A fő hiba a 
nagy egyenlőtlenség. A kiadott rendeletekei nem 
egyformán értelmezik és különböző a struktúrája 
a községeknek. Tudja hogy 10 60 holdasok ha
mis adatokkal kapnak, földhöz ragadtak nem kap
nak, vagy csak 35 filléres segélyt. Ezen csak ge
nerális revízió segít. Általános elvek állapitandók 
meg. A revíziót úgy képzelte, hogy minden járási 
székhelyen bizottságilag tárgyalják meg a segé
lyeket. A panaszoszokat jelentkezésre kell hívni. 
Ott megállapíthatják a segélyt. Ez sem csalhatat
lan mód ugyan, mert minden panaszt nem lehet 
elmulasztani. De megnyugvást szerezhetnek. A 
revíziót a pénzügy-igazgatóság is elrendelheti. Dr. 
Huszár Pál h. pénzügyigazgató ezen megállapítá
saiból örömmel látjuk, hogy illetékes helyen az 
ügyhözméltó meleg érdeklődéssel foglalkoznak a 
kérdéssel, s igy remélhető, hogy mihamar bekö
vetkezik a revízió és a hadi segély ügyek felül
vizsgáló járási bizotságok megalakítása aminek 
érdekében a muraszombati Vörös Kereszt már a 
háború kezdetén mint első tette meg illetékes he- 
helyen az előterjesztést, mert már akkor beláttuk 
hogy ez az ügy nem hivatalos apparátust hanem 
első sorban meleg szivet, nagy türelmet és em- 
berszeretetet igényel.

— Hir az orosz fogságból. Orosz 
fogságban sinlödő vendjeink gyakran ke
resik fel szerkesztőségünket üdvözlő sorai- 
kal és igy ép a mai napon postával kap
tuk Tschita Antipicliábói Rosenberg József 
csendlaki szakaszveztö, Tersztenyák István 
lialmosföi szakaszvezető, Mikola János 
Muravárhely, Szapács István Szccsenyfa, 
Bertalanics János Pálmafa, Pertóci József 
Muraszentes, Roth Károly káplár Halmosfő 
Miholics Ferenc káplár Károlyfa, Bencik 
Ferenc szakaszvezető Alsomarácz, Nemec 
István Korong, Gombóc István Muracser
mely, Siftár Sándor Sürüháza, Küzma Jó
zsef Mezővár, Szlivnyek József Vasiak, 
Gorcsán József Alsomarácz, Skrabák Jó
zsef káplár Dombalja és Potocsnyek Fe
renc szakaszvezetö Battyánd orosz fogság
ban lévő vendjeink küldik üdvözletüket a 
hazának és hozzátartozóiknak, s mi ezen 
üdvözletei íme közvetítjük azoknak akiket 
illet.

Gyűjtés a hősök emlékére. Kolosvári Fe
rencz mezővári állami igazgató tanító lelkes mun
kájának eredménye az a gyűjtés amelyről Mező
vár község hazafias lakóságának áldozatkészsége 
folytán az alábbiakban számolunk be :

Kühár József, Kühár István 10 10 korona.
Küzmics József 3 korona. Ernisa Iván, Ernisa 
József, Ernisa János özvegye. Horváth Zsuzsi, 
Kardos István, Lük Ádám. Novak János, Obál 
József, Püczkó József, Temlin Anna 2-2 korona. 
Vitéz Iván 1.30 kor. Ernisa István közép 1.20 
kor. Ballér Ferenc, Czvetkó József, Ernisa István 
bognár. Fiiszár István h. bkő, Kropsz József, 
Kühár Ferenc özvegye, Kücsan István, Marosa 
István, Mőrecz István, Rituper Ferenc, Sumák 
József, Vitéz Józsefné felső I— 1 korona. Czör 
Mátyás 70 fill Rituper józsef ifj. (közép) Skrilecz 
Iván Vörös Iván 60- 60 fillér. Lochlstván 50 fill.

— Vörös Kereszt közgyűlés. A 
muraszombati Vörös Kereszt évi rendes 
közgyűlését február hó 23-án szerdán dél
után 5 órakor tartja az állami óvodában.

Szőllóvesző és torma, nagyobb mennyi
ségben is kapható Kolosvári Ferercnénél Mezövár.

Uj rendelkezés a hadifoglyok munkáltatása 
tárgyában A pozsonyi katonai parancsnokság 
ezúton teszi közhírré, hogy a foglyok munkára 
való kiadása tárgyában a közel napokban 1916. 
március elsejével kezdődő hatálylyal uj feltételeket 
léptet életbe, amety feltételek köz hírré lesznek 
téve. Azon munkaadó akik ezen uj feltételeket el 
fogadni nem akarják, kötelesek ezt az illetékes 
katonai hatóságnál bejelenteni mert ellenkező 
esetben e feltételek elfogadottaknak tekintetnek.

Kémet fogtak Kisszombaton. A múlt va
sárnap este késői órákban haza ballagott Kisszom- 
bat községnek érdemes bírája és vele a kisbiró, 
akik egyszersmind az imént szemlét tartottak a 
határukban fekvő „pusztai cigány telepen" 
Mint hogy ezúttal történt szemléjük nem vezetett 
eredményre, mert az idegen karavánok megszök
tek annál nagyobb szerencséjük akadt ut köz
ben. Kémet fogtak. Ok ugyan is útközben a faluba 
tértek és úgy a másik éjjeli őrt magukkal hozva 
kitartottak a vicinális ut irányában. Élelmes szeme 
vagyon községi biró urnák ; megpillant egy sietős 
emberkét a vicinális utón, aki muraszombat felé 
tart irányt. Felhívja társai figyelmét és utána
kiált anyanyelvén, hogy álljon meg ! — A neve 
zett emberke született magyarságában bizonyára 
nem értette meg a vend kiabálást kissé meghök- 
kenve ugyan, de tovább haladt utján. De biró 
uram már most nem veszi ugyan tréfára a dolgot, 
s újból rákiált, de ezúttal magyarosan, állj ki vagy! ? 
A haladó mit nem téve kissé megijedt ugyan, de 
hamarosan magához tért és igazolta magát. Biró 
uram nem veszi figyelembe az igazolást, feltartoz
tatja, mint gyanús kémet és magával vonszoltatja. A 
letartóztatott ur az útjukban eső községi esküdtnek 
a házához kéreszkedik, minthogy ismeretsége lé
vén igazolhassa magát és a biró ur félre értését 
tisztázza. Az ajtónyilik és betérnek a szobába — 
A kémnek vélt ur igazolja magát az áll. tanitói 
arcképes igazolványával és katona mentesség ok
mányával. A biró ur már most személyesen 
is ráismer, de az igazlásról nem akar tudomást 
venni s kijelenti, hogy ez nem biró háza és a 
kémnek vélt urat lakására hajtatja. A kémnek 
vélt ur bizony kellemetlenül érezhette magát, de 
szó nélkül ment velük. Községi biró háza elé jön
nek, s biró uram nem rest megmutatja a falra- 
szegezett cimtáblát, hogy a kémnek vélt ur meg
győződjék a valóról. Betérnek. A kémnek 
vélt úri ember P. J. vasnyiresi áll. tanító az iga
zoló okiratait újból felmutatja, de itt már arra 
nincsen szükség, mert biró uram felesége lep közbe 
össze hányja az asztalra tett okmányokat, oda 
adja és a tanitó urat kitesékeli ; úgy dönti az 
ügyet ökölbe szorított paragrafusokkal Igv fogtak 
kémet Kisszombatban. Sajnos, de való ! Ezt a tu
dósítást kaptuk Kisszombatból, szemtanútól. Hozzá 
tenni valónk nincs a hírhez, mert a letartóztatott 
tanitó szerkesztőségünkben is igy panaszolta el 
az esetet.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

A Muraszombati Mezőgazdasági Bank Részvény
iá. aságnal jegyzett Ill-ik kibocsátású összes zárolt és szabad hadi- 
kölcsönkötvények a délelőtti órákban elismervény ellenében a felek 
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Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.
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