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A muraszombati járás nemes
lelkű közönségéhez!

A porszemet, mely csak magában áll, 
Elfuiá cgv- kis szellő, egy lehellet; 
De hogyha összeolvad, összenő, ha 
A porszemekből szikla alakul;
A fergcteg sem ingathatja meg!

(PETŐFI.)

A most dúló háború vértengeréböl 
mint egy üdítő oázis emelkedik ki az em
berek jótékonysága és embertársainak szen
vedései iránti részvéte. A háború folyamán 
az emberbaráti intézmények egész tömege 
mint egy varázsütésre létesült, mind hivatva 
nyomort és szenvedést megszüntetni vagy 
legalább is enyhíteni! Mintha a szivek a 
sok szenvedés és nyomor láttára megnyíl
tak volna, oly páratlan az áldozatkészség ; 
és meglepetve és megindulva vehetünk 
tudomást már a napi lapok utján is, hogy 
mily óriási összegek gyűltek össze a jóté
konyság oltárán, hogy miképp sietett min
denki, szegény-gazdag egyaránt, áldozatát 
e czélra meghozni!

Ezen fokozott mértékben megnyilvánuló 
áldozatkészség indított bennünket is arra, 
hogy mink is most egy emberbaráti intéz
mény létesítéséhez fogjunk, melynek szük
ségét járásunk már régen érzi és amely
nek hiányát számos embertársunk sínyli.

Ugyanis járásunk székhelyén, Mura
szombatban egy ^szegény aggok menedék
helyét akarunk létesíteni, mely hivatva 
lesz mintegy 80—100 kizárólag mura
szombati járásbeli szegény agg nak, férfi- 
és nőnek egyaránt, éltük utolsó éveiben 
emberhez méltó hajlékot és ellátást nyújtani.

Mert van-e közöttünk valaki, aki lelke 
mélyéig nem volna megütközve azon a 
keserű sorson, melyben ezen szegény ag
gok életük utolsó éveiben részesülnek?

Hajlék a legszükségesebb ruházat 
és táplálék nélkül mint a gazdátlan 
kutyák, liáztól-házhoz űzve teher ön
ön maguknak és községüknek — nyomo
rognak, inig az irgalmas halál őket szen
vedéseiktől meg nem váltja 1 Ezek közt 
eddig ugyan egyik-másik, amíg a férőhely 
engedte, járásunk közkórházában talált fel
vételt ; de nem-e viszás dolog mar magá
ban is az a körülmény, hogy ilv elaggott 
emberek, akiknek tulajdonképpen nem or
vosi kezelésre, hanem inkább biztos hajlék- 
és táplálékra van szükségük, sokszor a 
valóban beteg és gyógykezelésre szoruló 
emberek elöl foglalják el a férőhelyet ?

De a közeljövőben az elhelyezés ezen 
lehetősége is el fog esni, mert a háború 
következményekép a betegek szaporodása 
folytán a kórházunk férőhelyei alig lesznek 
elegendők a valóban betegek befogadására !

Midőn ezen eszmét Muraszombat 
nagylelkű várura és várasszonya, Gróf 
Szápáry László és neje előtt megpendítet
tük, a nemeslelkű grófi pár azonnal kész
nek nyilatkozott nemcsak az e czélra szük
séges 3 hold telket adományozni, hanem 
magát az épületet is saját költségén fel
építeni.

Ezen igazi humanizmustól áthatott 
nemes cselekedet bővebb méltatásra nem 
szorul!

Fogadja a nemes grófi pár érte járá
sunk osztatlan köszönetét és soha cl nem 
múló háláját 1

Ez az alap, azt hisszük, elég támaszt 
és reményt nyújthat, hogy intézményünket 
mihamarább létesíteni képesek leszünk!

De miután az intézmény létesítéséhez 
az épület emelése egymagában még nem 
elegendő, hanem ennek fentartásáról is 
gondoskodnunk kell, azon alázatos kére
lemmel fordulunk járásunk közönségéhez, 
hogy adományaival a fentartáshoz szüksé
ges alapot megteremteni segítségünkre 
legyen I

Ezen nemes czélra tehetsége szerint 
adományával hozzájárulni mindenkinek 
emberi és szent kötelessége!

Képzelje magát mindenki abba a hely
zetbe, a melyben a szegény aggjaink nyo
morognak és nem hisszük, hogy szive meg

TAEGA.

Lelki történet.
Irta : CSEH LAJOS.

(A „Pesti Hírlap" pályaműve.)

Csak Kovács népfelkelő hiányzott. Jön a 
napos, jelenti, hogy alszik és nem tudják fölrázni.

— No. majd felköltöm én !
Míg a legénységi szobához értem, megálla

pítottam Kovács számára a büntetést, mert hogy 
egyike a legéberebbeknek és most még sem kel 
fel, holott a riadónál még az úristennek is ott kell 
lennie . . . Tehát biztosan kiszökött az éjjel, az 
pedig már magában véve is büntetendő cselekmény.

Szóltam neki, nem mozdult. Kissé merev, de 
azért nyöszörög konstatáltam s végighuztam 
rajta a pálcikámmal, és csak erősebb nyöszörgés 
volt rá a felelet.

Költőm, rángatom, huzogálom : egyre csak 
nyöszörög.

Elküldtem az orvosért, a riadót pedig lefú
vattam, mert hisz úgyis csak próba volt az, mert 
ez az eset különösnek látszott.

Lapunk elfizetési

Leültünk az. ágya mellé és minden mozdula
tát figyeltük. A nyöszörgés dacára, hogy senki 
sem nyúlt hozzá folyton erősködött.

A lélek kiránduláson van, mondta az 
orvos, - már volt hasonló esetem.

Kovács megmozdult, s előbb gyengén, majd 
mindig erősebben küzkődött, mintha birkózott 
vagy mintha valami hiányzott volna hozzá, hogy 
felülhessen.

A visszamaradt telekrész küzdelme az 
úgynevezett halállal s ha negyedóra múlva a má
sik rész vissza nem tér, ez a csekély erő kimerül 
és senki segíteni nem tud. Be kell várnunk . . .

Az udvaron nagy lárma keletkezett. Kimen
tem megnézni. Egy óriási madár csapott le a 
barackkeritésen kívül majd villámgyorsan fölemel
kedett s félperc alatt eltűnt.

Mikor ismét beléptem a szobába. Kovács 
ápen megrázkódott s felnyitotta a szemét :

Ki vágott rám olyan gorombán ?!
S hogy észrevette, hogy figyeljük, leugrott 

és vigyázz-ba állt.
Nem érlelte, hogy miért ülünk az ágya mel

lett s mintegy eleven kérdőjel nézett hol rám, hol 
az orvosra.

ára egész évre 10 korona,

Leültettem.
Kint voltál az éjjel ?

- Nem!
Hát mi történt veled? Miért nem keltél 

fel a riadóra ?
Nem tudtam, főhadnagy ur. Akartam, 

mert hallottam a jelt, de mintha oda lettem volna 
kötve ....

Eh ! Tudtam ugyan, hogy igazat be
szél. mert végig figyeltük és úgy tettem, mintha 
semmit se tudnék s mintha feleletével nem vol
nék megelégedve :

Ódakötve ! Ez nevetséges.
Elpirult. Székely fiú, tehát konok. Nem 

akartam megharagitani azzal, hogy nem hiszek 
neki, azért jóakaratukig mondtam :

Hát mondd el fiam, mit láttál és mit 
éreztél az éjjel ?

Ezt a kérdést az orvos miatt intéztem hozzá, 
mert ha a lelke >kiránduláson*  volt, kellett vala
mit csinálnia, amiről*  a másik, az otthonmaradt 
telekrésznek is tudomásul kell bírnia. És Kovács 
igv beszélt :

Először egy óriási madarat láttam, a 
melynek egy-egy szárnya legalább két méter 

félévre 5 korona. 
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ne lágyuljon és ama nyomor enyhítésére 
minden tőle telhetőt meg ne tegyen!

Fordulunk Mindenkihez! Kivétel nél
kül szerényebb- és jobbmóduhoz egyaránt!

Fordulunk azokhoz, akik a háború 
okozta szenvedéseik folytán más emberek 
nyomora iránt és fogékonyabbakká lettek I

Fordulunk azonban méginkább és első 
sorban azokhoz, akik a háború szenvedé
seitől, a sors különös kedvezménye foly
tán, meg lettek kiméivé!

Adakozzanak! Rójják le hálájukat a 
sors iránt avval, hogy mások szenvedésein 
enyhíteni iparkodnak I

Tetemes nagy az a töke, melyre szük
ségünk van, hogy ennek kamatjaiból a 
szegényházat fentarthassuk! Azért ado
mányaik juttatásánál a lehető legnagyobb 
bőkezűséget kérjük !

Az adományok, melyeknek gyűjtése 
iránt intézkedtünk és melyek már most is, 
mig a gyűjtő ivek kiküldetnek, Szlepecz 
János muraszombati esperes-plébános úr
hoz, mint pénztároshoz, juttathatók, hirla- 
pilag lesznek nyugtázva; azon nemeslelkü 
adományozók nevei pedig, akik ezen czélra 
legalább is ötszáz koronát vagy ezen felüli 
összeggel fognak hozzá járulni, a szegény
házban elhelyezendő márványtáblán lesz
nek megörökítve, hálás elismerés jeléül és 
a nemes lelküségnek buzdító példájaként 
a késő utókor számára!

A muraszombati járás közönsége 
áldozatkészségének már annyiszor adta 
fényes tantijeiét. hogy most is a biztos 
siker reményében fordulunk hozzá és át 
vagyunk hatva azon tudattól, hogy mostani 
felhívásunk és kérelmünk is mindenkinél 
megértő és érző szívre fog találni!

Hazafias üdvözlettel :
A SZEGÉNYHÁZ 

VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA

HÍREK.

Adományok a járási szegényház 
fenntartási alapjára:

Berényi Miksa gráci lakos kereskedő a múlt 
napokban szülővárosában, Muraszombatban időz
vén, a létesítendő szegényház fentartási alapjára 
200 koronát volt szives adományozni, ugyancsak 
e czélra Kardos Jenő m. kir. adóhivatali ellenőr, 
muraszombati lakos, 15 koronát adományozott, 
fogadják érte a leghálásabb köszönetét.

Ezen két adomány már azért is különösen 
leszegezendő, mert az első adakozót, aki idegen
ben lakik, járásunkhoz igazán már semmi nem 
fűzi többé, a másik adomány pedig egy tisztviselő 
embertől ered ; a tisztviselőkre különösen rá nehe
zedő súlyos megélhetési viszonyok nem tudták 
visszatartani attól, hogy ily nemes czélhoz ado
mányával ő is hozzá ne járuljon !

Ez a tény kell, hogy járásunk egész közön
ségének megszívlelendő, buzdító és követendő 
tanulságul szolgáljon !

*
Eddigi adakozások e czélra :

Hartner Géza orsz. kép. Muraszombat K 3000-— 
Berényi Miksa kereskedő (iráz > 200*
Kardos Jenő adóh. ellenőr Mszombat 15* —

Összesen K 3215'

— Kitüntetés- A legfelsőbb hadvezetőség 
Polgár József sándorvölgyi lakost kitűnő szolgálatai 
elismeréséül a koronás vas érdem kereszttel tün
tette ki.

Kitüntetés. Harczán János népf. tüzér 
véghelyi lakos az ellenség előt tanusitott vitéz 
magatartásáért a vas érdemkereszttel lett kitüntetve.

— Eljegyzés. Novák Alajos járásbirósági 
tisztviselő eljegyezte Kolossá István földbirtokos 
leányát, Idát.

— Közgyűlés elhalasztása. A Muraszombati 
Mezőgazdasági Bank igazgatósága ezúton is tudo
mására hozza részvényeseinek, hogy a f. évi köz

gyűlést, nyomdatechnikai akadályok miatt, nem 
17-én, hanem f. hó 25-én délelőtt 10 órákkor 
fogja megtartani.

— A vármegye közgyűlése. Vasvármegye 
törvényhatósági bizottsága február 18-án közgyű
lést tart. A közgyűlés tárgysorozatán lesz Pest
vármegye átirata az önálló hadsereg létesítése 
tárgyában, úgyszintén a kormány uj tagjainak a 
megyéhez intézett leirata.

A felsócsalogányi ev. gyülekezet közgyű
lése Lélekemelő ünnepélye volt múlt hó 27-én a 
felsócsalogányi ev. leánygyülekezetnek. A leány
gyülekezet önállósítani szándékozván magát, első 
alakuló gyűlésében a jelen volt hívek közakarat
tal, egyhangú lelkesedéssel kimondották, hogy a 
tőlük 18 km-re fekvő anyagyülekezettől. Bodó- 
hegytől elváltanak s külön ev. gyülekezetei ala
kítanak. Jegyzőkönyvet vettek fel. melyben meg
kérik a bodóhegyi ev. gyülekezetét és Siftár Ká
roly ev. lelkészt, hogy bocsássák el kebelükből a 
már megerősödött Felsőcsalogányt. Zsupánek Sán
dor ev. s. lelkészen kívül jelenvoltak még Kováts 
István muraszombati ev. lelkész és Rúzsa Imre 
Ferencz muraszombati tanító.

Nöegyleti gyűlés. A muraszombati ev. nő
egylet évi rendes közgyűlését folyó hő 10 délelőtt 
11 órakor az ev. iskolában tartja meg, a tagokat 
és érdeklődőket ez utón is meghívja az elnökség.

Közgazdaság.

Kerti és gazdasági magvak felajánlása 
a Hangyának.

A magyar termelők a konyhakerti és gazda
sági magvak nagyrészét békeidőben Németország
ból szerezték be, ahol a magtermelés és magneme*  
sités a mi viszonyainkhoz összehasonlítva tagad
hatatlanul a virágzásnak sokkal magasabb fokán áll.

Mióta azonban Németország is fokozottabb 
mértékben van ráutalva arra, hogy mezőgazdasági 
terményekben a szükségletét saját maga termelje

hosszú volt. Aztán éreztem, hogy megfog és visz 
fel, fel az irtózatos magasba. Nagyon féltem és 
görcsösen, minden erőmmel szorítottam a lábát, 
hogy le ne essem, noha nagy, görbe körmei bele 
voltak akasztva a ruhámba. Midőn lenéztem, 
egészen idegen világrészt láttam, rendkívül széles 
levelű fákkal, buja növényzettel és csillogó fedelű 
házakkal.

Később már nem féltem, csak arra voltam 
kiváncsi, hogy hova visz és mit akar velem.

Hirtelen lefelé repült, de oly gyorsan, hogy 
nem tudtam nézni és az az érzésem volt, hogy 
alszom.

Mikor kinyitottam a szememet, láttam, hogy 
egy szalmakazal tetején ülök, amelyen sok ökol- 
nagyságu kő nehezékként volt elhelyezve. Előttem 
vagy öt méternyire, a szalmában vájt fészekben 
ült a nagy madár s csak akkor láttam, hogy a 
feje szőrös, egészen íekete. Körülötte pelyhes, 
libanagyságu fiókák futkostak le s fel.

Igen elcsodálkoztam rajta, hogy milyen köny- 
nyen mennek a kazal oldalán és nem esnek le.

A nagy madár ekkor felállt és felém jött. . 
Alig tett két lépést, a íiókák elkezdtek torkuk- 
szakadtából sivalkodni. Azt hitem, azért, mert az 
anyjuk hozzám közeledik, de aztán megpillantottam 
egy *K en furcsa állatot; akkora volt, mint egy 
borjú, Feketepöttyes, sárga szőre, három lába és 
a feje közepén, az orra fölött ökölnyi nagyságú 
szem, de csak egy és az olyan fényes volt, hogy 
szinte világított. Le volt lapulva, mint a macska, 
midőn áldozatára les.

Az első pillanatban mindketten rémülve néz

tük. hogy mint ugrik azonnal egy fiókára, amely 
ijedtében sehogysem tudott felkapaszkodni.

Az anya irtózatos lecsapásra készült, ahogy 
hátrább húzódtam, kezem véletlenül egy kőhöz 
ért; hirtelen felkaptam és belevágtam az állat 
fényes szemébe. De milyen borzalmasan ordított..

Felém fordult, azt hittem, rám akar ugrani, 
de szeme már nem volt, kifolyt az orrán lefelé.

A nagy madár rávetette magát és addig 
vágta, mig meg nem döglött. Aztán hozzámjött, 
beleakasztotta körmeit a ruhámba és fölrepült.

Nagyon messze mehettünk, mert ott már 
éjszaka volt, s a nagy gyorsasággal elmaradozó 
házakat csak a fedelük csilogásáról tudtam meg
különböztetni.

Tán még félóráig mentünk, midőn hirtelen 
irányt változtatott és lefelé repült, de ismét <»lyan 
gyorsan, hogy pár percig semmit sem láthattam. 
Később mindjobban világosodott és akkor kivet
tem, hogy kétoldalt föld van, tehát szakadékban 
megyünk.

Nem értettem, hogy odafönt sötét volt és itt 
lent, vagy ezer méterre, világoság van.

Mikor leértünk a fenekére, szépen, vigyázva 
letett és otthagyott. Láttam hogy ide-oda sétál, 
mintha keresne valamit.

Közben megszemléltem a szakadék alját. Az 
egész úgy tűnt fel, mintha a földet úgy hordták 
volna ki belőle : csak azt nem értettem, hogy 
hogyan tudták olyan magasra felhordani.

Eszre se vettem mindjárt, hogy a nagy madár 
odajött hozzám, a szájában tart valamit és néz. 

Olyan hűségesen nézett rám, mint mikor két jó
barát, talán örökre búcsúzik.

Egészen közel jött és ideadta, amit a szájá
ban tartott. Egy vörös habkő volt, amelyből egy 
nagyon régi pénzdarab egyik oldala kilátszott. 
Nem magyar volt, nem ismertem, meg aztán kopott 
is volt már. Azt mondta : >Ezt a követ vid magad
dal.*  Aztán óvatosan belémakasztotta a körmét 
és föl repült.

Azt azonban még most sem értem, hogy 
hogyan mondhatta, mert a szája nem mozgott, 
meg aztán madár volt; pedig határozottan em
lékszem, hogy mondta, valamint arra is, hogy a 
követ magammal hoztam.

Hol van ?
Itt kell lennie mondta s az ágyhoz 

ment, de aztán elszégyelte magát és hozzátette :
Azaz . . . hiszen ez csak álom volt ....

Mosolyogtam a zavarán, az orvos azonban 
mint egy őrült, kirohant.

Nem értettem az összefüggést, de viselkedése 
szinte kényszeritetl, hogy utána menjek.

Éppen egy katonát kérdezett, hogy hol csa
pott le a nagy madár. Odamentünk.

Olyan izgatottság vett rajtam erőt, mikor a 
Kovács által magyarázott követ megpillantottam, 
hogy egész testemmel a kőre vágódtam, görcsö
sen markoltam, hogy az orvos el ne vehesse . . .

.... Ez a kis vörös, vulkanikus kő, benne 
egy Krisztus előtti pénzdarabbal, ma is a birto
komban van.
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meg, igen nehéz Németországból magvakat be
hozni. Kívánatos dolog tehát, hogy a magyar 
gazdaközönség magvakban való szükségletét is 
Önmaga állítsa elő.

Tudóinkkal az ország több vidékén fölkarol
lak a magtenyésztést, éppen ezért azzal a kérelem
mel fordulunk a közönséghez, hogy a különböző 
gazdasági és kerti magvakat ajánlják fel eladásra 
nekünk, hogy ily módon elláthassuk szövetségünk 
termelő tagjait, akik magtenyésztéssel nem foglal
koznak.

A legmagasabb napi áron vészük át a mag
vakat. Különösen szükség van répa, petrezselyem, 
kalarábé, paradicsom, paprika, tök. uborka, majo
ránna. zeller, tarlórépa stb. magra. Amely szövet
ségi tagnál valamirevaló eladásra váró készlet van 
e magvakból, kérünk belőle mintát, hogy a mag
vakat csiraképesség szempontjából felülvizsgáltassuk 
és megfelelő árajánlatot tegyünk.

Jelen fölhívásunkat tekintse mindenki a köz
érdek szempontjából megirottnak, mert jövő évi 
termésünket tudjuk biztosítani, járásunk gazda
közönségét el látni akarjuk kellő idó'ben minden
féle gazdasági és kerti maggal.

A közerő kirendelése a mezőgazdasági mun
kaiatok biztosítására. A földmivelésügyi miniszter 
a gazdasági munkálatok biztosítását illetőleg a 
törvényhatóságok első tisztviselőihez intézett renede- 
letében intézkedik a közerő kirendeléséről. A 
munkaerő lehető legjobb fölhasználása érdekeben 
az elsőfokú közigazgatási hatóság abból a célból, 
hogy a községi határban a gazdasági munka el
végzése biztosittassék a nagyobb községek határát 
körzetekre osztja föl és minden körzetben egy 
tapasztaltabb értelmes gazdát jelöljön ki, akinek 
az lesz a föladata, hogy pontosan megállapított 
működési körzetben érdekkölcsönösség és érdek
közösség alapján a gazdasági munkák elvégzését 
a rendelkezésre álló munkaerők legjobb kihasz
nálásával biztosítsa és általában a gazdasági mun
kák menetét úgy irányítsák, hogy a lehetőséghez 
képest minden talpalatnyi föld inegmunkáltassék 
es minden termény betakarittassék.

A gazdálkodó felmentettek bevonulása. A hon
védelmi miniszter felhatalmazta az elsőfokú köz
igazgatósági hatóságokat, hogy olyan 18 -24 éves 
egyének bevonulását, akiknek főfoglalkozása a 
gazdálkodás, ideiglenesen felfüggeszthessék, ha az 
illetők a gazdaság egyedüli munkabíró férfi erői 
és ha bevonulásuk folytán a gazdaságot más 
rendelkezésre álló, esetleg női munkaerő sem 
vezethetné.

Tánciskola Muraszombaton.
Páncél Árpád budapesti oki. tánctanitó 

a Benkó-féle Elefánt szálloda külön ter
mében d. u. a gyermekek és este a felnőttek 
részére február hó 14-én kedden kezdi meg a

tánctanitást, 
melyre beiratkozni lehet ugyancsak kedden, 
egész napon át.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve 
maradok

kiváló tisztelettel:

PÁNCÉL ÁRPÁD,
oki. tánctanitó.

A szerkesztésért felelős : Scheibner Aladár.

HIRDETÉSEK.

E LA 1 ) Ó!
■

Rédicsen két modernül épült
■

■ ház a bene levő jóforgalmu 
vegyeskereskedéssel s teljesen

■

■ felszerelt korcsmával együtt 
elköltözés miatt azonnal el-

■

■ adó. Bővebb felvilágosítást 
ad Flesch Manó Rédicsen.

■

mEöHIVÁS.
A MURASZOMBATI MEZŐGAZDASÁGI BANK

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TIZENKILENCZEDIK

ÉVI RENDES KÖZÖSÜLÉSÉT
1918. évi február hó 25-én délelőtt 10 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 1917, évi jelentése, a mérleg elő

terjesztése és a tiszta nyeremény felosztása iránti határozat.
4. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság részére 1917. évre a végleges 

felmentés megadása.
5. A felügyelő-bizottság megválasztása.
6 Az alapszabályok 13. §-a értelmében beérkezett indítványok tárgyalása. 
Muraszombat, 1918. január hó 28.

Gróf Batthyány Zsigmond s. k. 
elnök.

Jegyzet. Az igazgatósági jelentés és zárszámadások a keresk. törvény 198. ij-a értelmében 
a közgyűlést megelőzőleg 8 napon át az intézet helyiségében ki lesznek téve és azok a részvé
nyesek által betekinthetők.

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

Szavazati jogát minden nagykorú, önrendelkezési joggal biró 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, képviselteinek, vagy ezeknek a részvényesek sorából választandó meg
hatalmazottjaik által.
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ezőgazdasági Bank R

észvénytársaság 
1918. február hó 25 én tartandó közgyűlése elé terjesztendő

Tartozik
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Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.




