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De hogy megfelelhessenek a felada
tuknak, segítségükre kell sietni és pedig az
által, hogy a ház körül és gazdaságban
kisebb dolgokra alkalmazható tankötelese
A mezei foglalkozással biró férfinép
ségnek a hadi szolgálatra való bevonulása ket az iskolába járástól márciustól vagy
legalább
is március végétől fogva fel kell
a mezei munkaerőt nagyon megapasztotta.
\ föld népe, az úgynevezett nemzet, nem menteni. Mert bizony gyermekdajkálásra,
csak iegyverrel, hanem elöfogatával is részt zsiba őrzésre, eke előtt való járásra, kapa
alá ültetésre nagy szükség van a gyer
vesz a nagy hadjáratban.
mekre, mikor az anyának az atya munká
Nagyon, de nagyon észre lehet venni
ját is el kell végezni.
az erőteljes mezei férfinép hiányát immár
Asszonyainkat meg ezúttal arra is fel
nemcsak a templomokban, hanem az utcá
hívjuk, hogy minél több tyúkot, récét, libát
kon is és méltán kelti fel az aggodalmat,
ültessenek, mert a négylábú husállomány
vájjon miként lesznek a tavaszi munkála
mind rohamosabban csökken és igy azt
tok ellátva.
lehetőleg baromfi hússal kell pótolni.
A földmivelő nép értékét mi sem emeli
A jó Isten csak időt adjon a vetésre
ki jobban a többi néprétegek közül, mint és az ültetvényekre, akkor talán némileg
egy oly nagy kataszírófális állapot, aminő sikerülni fog a háború okozta terménybeli
a háború, amikor is azok ősfoglalkozásuk hiányokat pótolni és ezzel együtt a drága
ból kivonatván, méltán lehet attól tartani, ságot is csökkenteni. Nagy keresletnek
hogy a mindenek fölött áldott föld műve nézünk elébe, mert a hadjárat majdnem
letlen marad és igy nem szolgáltathatja azt, teljesen tönkre tette a lengyel tartományo
amit mindennapi imáinkban kériink az kat, ahol a mezei munkálatokat csak rész
Istentől.
ben sikerült elvégezni.
Az asszonynép kétségkívül megfogja
Ki tudja mikor lesz vége a háború
állni a maga helyét és valamint ahogy a nak. Reánk szakadhat az aratás is. Hogy
szerb nők évek óta ellátják a mezei mun mikép lesz a termés letakaritva, az újabb
kát, azonképen a magyar nők is megfogják kérdés, amit azonban a hatóságnak kellene
az eke szarvát ott, ahol szükség van reá. majd akként megoldani, hogy minden egyes
E tekintetben a magyar vendasszonyok községben az aratás rendes időben való
kiváló qualitásuak, akik a kasza kezelésé elvégzése kellőképen biztosittassék.
hez is jól értenek, amennyiben ezen gyaMiután pedig a javakoru a kaszáló
koroltságuk még abból az időből szárma erőkben nagy hiány fog mutatkozni, aratóra
mikor férjeik a nagy magyar lakta fog kerülni a sor, inivégből elegendő sar
iici?. í szerezték be háztartásuk szük lóról kell gondoskodni, amellyel szükség
ségletét.
esetén már a 8—9 éves gyermekek is
Csak egy a bökkenő, ha a szántást a használhatók. Az aratásnál a nehézséget a
nő ugy ahogy el is végzi, be veti, el is kévekötés fogja okozni, amiért is igen
boronálja, kaszát forgatni azonban kitár helyesen cselekednék az illetékes kormány
ván nem tud A szántás is, a kaszálás is hatóság, ha megfelelő spárgakötésekröl
itározottan férfi munka. A kézi cséplés már most idejekorán gondoskodik, amely
nem különben, jó lehet, hogy ebben a kötöszerrel az itthon maradt ifjúság nem
ct és szláv nők valamikor kiváló gya- csak könnyebben bánna el, hanem sok
sággal bírtak, de csak mint segéd- időt is megtakarítana.
Azt talán mondanom sem kell, hogy
tényezők, mert e munkanemnél is az erő
it a férfiak adták és adják ma is, ahol a takarítást a községben visszamaradt férfi
-■zem, zsuppot készítenek. Aki valaha népségnek közösen kellene elvégezni, sőt
ott nőt férfival csépelni és ha meg arra hatóságilag kényszeríteni. Miután pedig
lelte a munkát, tapasztalhatta, hogy a nálunk a termények rendszerint kazlakba
darának a kezelése sokkal erőteljesebb rakatnak, a kazalrakás pedig nagy ügyes
férfiaknál, mint a nőknél. És amint ez, séget kíván, minden egyes községben meg
gy a munkanemének számtalan példázata felelő számú kazalrakót kell kirendelni,
bizonyítja, hogy hiába, a nőre a gyengébb nehogy nctáni tarlósabb esőzés miatt a
unka tartozik és azt a férfinemmel min- gabona a rosszul rakott kazal miatt csírá
enben egyenlő munkaqualitássá bírálni zásba induljon, mint sok helyütt a múlt
évben már a tarlón.
l em lehet.
Tudvalevő dolog az is, hogy hazánk
És mégis a jelen nagy viharában a
nőnek kell pótolni a férfiút azokon a ró ban már majdnem mindenütt a csépíést
nákon és halmokon, amelynek termőágyá gőzgéppel vagy benzinmotorral eszközük.
Miután pedig ezen gépeket csakis vizsgá
ból élet keletkezik, hogy életet adjon.

A tavaszi mezei munkálatok el
látása.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények
a lap szerkesztőségébe küldendők.
Hirdetési dij: 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 fill.
többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.
Nyilttér sora 50 fillér.

zott egyének kezelhetik és ezen egyének
közül nagyon sok hadiszolgálatot teljesít,
az illetékes hatóságohnak már most gon
doskodni kell arról, hogy vizsgázott és
cséplőgépkezelök junius hó első hetében
minden körülmények között haza bocsát
tassanak, hogy gépüket idejekorán rendbe
hozhassák és a csépíést a legsürgősebben
elvégezhessék. Mert az az egy bizonyos,
hogy gabonára nagy quantumban lesz
szükség.
Bertalan Vincze.

Hadi emlékérem orosz ágyúból.
Az oroszokkal vívott heroikus küzdelmünk
első nagy diadaléit a kraszniki csatában arattuk.
Legendás hirü huszárjainkat itt nevezték el az
ellenségeink vörös ördögöknek, itt esett birtokunkba
először nagyobb mennyiségű hadi zsákmány, itt
kezdtük meg a hatalmas túlerővel szemben győ
zelmes csatáink egész sorát.
A kraszniki csatát a világtörténelem nagy
és örök eir’.é’iezctü csatái közé sorozzák maid a
historikusok, és mig a történelem főliánsain arany
betűkkel ragyog a magyar dicsőség, a jövőkor
népei emléket is kapnak belőle.
Emléket, amelyet a vas elpusztithatatlanságával, a bronz örökkévalóságával őriz meg uj
koroknak évezredekig.
A kraszniki diadal trofeumából egy orosz
ágyút Őfelsége a király az Auguszta-alapnak aján
dékozott, hogy veressen belőle »Hadi emlékérme
ket.* Az elzsákinányolt orosz ágyút azóta a zólyombrezói magy. kir. állami vasmüvek öntödéje
érmek verésére alkalmas formában feldolgozta,
lemezelte, bronz alkatrészeiből pedig a körmöczbányai magy. kir. hivatal már veri, a vasleme
zekből is nemsokára elkészül az első nagy győ
zelmi érem.
Pheidon Argos királya verette az első érmet
még Krisztus előtt 700 évvel és azóta a történelemirás legbecsesebb segítő forrása lett az érem.
Piramisok mélyén görög és római temetkező he
lyeken eltemetett világok romjai között talált ér
mek vezették a történelem irót helyes nyomra és
a nagy érem gyűjtemények még ma is élőszóval
hirdetik rég múlt idők nagy eseményeit.
A kraszniki diadal érme is méltó helyet kö
vetel ebben a gyűjteményben, hogy majd akkor,
amikor utódaink előtt az idő ködéből a mai nagy
élethalálharcnak csak kontúrjai látszanak, ott le
gyen az emlékek felidéző vasba, bronzba öntött
irás »A kraszniki diadalmas csatában az oroszok
tól elvett ágyúból verette az Auguszta-alap
1914—1915.*
Az erem egyik oldalának ugyan is az a fel
írása, fölötte a megrendithetetlen erő félelmetes
szimbóluma, az oroszlánfej.
Az érem másik oldala gyönyörű művészi
relief, mely Murányi Oyula hírneves szobrász
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művészünk ihletett alkotása, csata jelenetet ábrá
zol. Egy orosz ágyút honvédek, huszárok hősi
rohammal elfoglalnak, miután elűzték az ellenséget.
Szemléltető, plasztikus a művészi kivitel,
meggyőző örök becsű, a művészi elgondolás, mert
történelmi eseményt hirdet, bizonyító erejű, mert
az ellenség halált osztó szörnyetegéből készült,
nekünk magyaroknak pedig dicsőséges, mert kizá
rólag magvar hősök ragyogó haditettét kizárólag
magyar érem alakjában őrzi meg a jövő nemze
dékeknek.
Az Auguszta-alap bronzból és vasból kétféle
érmet veretett. A nagy érem egy forintos nagy
ságú, a kicsi olyan, mint a húsz koronás arany
pénz, azért választotta ezeket a kis formákat, hogy
az orosz ágyúból lehetőleg minél több érem ke
rüljön ki és minél többen megszerezhessék. Bizott
ság ellenőrzi, hogy csak annyi érmet verjenek,
amennyit az ágyú anyaga szolgáltat. A bronzból
való nagy érem ára 10 K. a kicsié 5 K- A vas
ból való nagy érem 2 K, a kicsi 1 K.
ügy értesülünk, hogy az érmeket már ebben
a hónapban forgalomba hozzák és városokban is
vásárolható lesz, az Auguszta-alap megbízottjainál.
Aki a győzelmi érmet, melyet az Augusztaalap Hadi emlékérem -nek nevez megszerzi, ritka
becsű történelmi emlékhez jut. De ezenkívül részt
vesz a nagy nemzeti küzdelemben itthon. Elősegíti
azoknak a munkáját, akik az ország belső nyu
galmát igyekeznek fentartani, filiéreivel enyhíti a
nyomort, értünk küzdő, értünk vérző, értünk hősi
halálba rohanó testvéreink itthon hagyott hozzá
tartozóikról gondoskodik.
Az ágyúból készült győzelmi érmek teljes
jövedelme ugyan is a harctéren küzdő hőseink
családjaié, a háború következtében itthon ínséggel
küzdő asszonyoké, gyermekeké. A jövedelem 15
százalékát helyi hadi jótékony bizottságunk kapja
meg kizárólagosan hadi segély céljaira, a többit
az Auguszta-alap országos segély akciójában hasz
nálja fel, az eddig már oly sok elismerést érdemlő
hazafias formában.
így megy át egy nemes metamorfózison az
orosz ágyú. Az az ágyú, amely eddig annyi életet
ontott, annyi nyomort, szenvedést okozott, most
expiálja szörnyé bűnét, mert úgy lesz rendjén,
hogy ugyan annyi életet mentsen meg, könnyet
törüljön, fájdalmat enyhítsen.

TÁRCA.
Orvosi jelentés
a muraszombati Vörös Kereszt Egylet fiókjának
1914. évi működéséről, 1915. február 27-én tar
tott közgyűlés alkalmából.
Tisztelt Közgyűlés!
1914. év augusztusában kezdődött háború
sebesültjei, járásunkban, ennek a központtól és a
hadszíntértől távoleső földrajzi fekvése következ
tében, csak szeptember közepe tájékán kezdtek
jelentkezni. Mint a Vörös Kereszt Egylet orvosa
kötelességemnek tartottam a házi ápolásba bocsá
tott sebesült és beteg katonákat, ambulanter
mint bejáró betegeket — kezelni és orvosi tanács
csal ellátni, amit a választmány egy ülése tudo
másul venni szives volt. Igy 1914. szeptember hó
20-tól 1915. év január 3-ig
midőn is a házi
kezelés a katonai felsőbb parancsnokságok által
be lett szüntetve — összesen 201, a harctérről
visszajött katona részesült orvosi ellátásban. Ezek
közül volt 129 sebesült, 70 beteg, 2 sebesült és
beteg ugyanezen időben.
.4 sebesülések nagyobb része küblin, Krasznik, Ravaruska, Jaroslau, Tarnowcek, Ivangorod,
Stryj, Rzeszow vidékén, kisebbik része Sabác és
Szerbia más helyein történt.
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HÍREK
Katonai ünnepély az ulánusoknál. Szép katonai ünnepély volt va
sárnap délelőtt a helybeli ulanus ezred
irodájában. Az ezred egy régi gyógy
kovácsának, Maurer Simonnak, ünneplésére
gyűlt össze az ezred tiszti és altiszti kara.
Lovag Zába alezredes megható beszédet
intézett az egybegyűltekhez s Maurert mint
ragyogó példát állította az ezred elé, a
60 éves Maurert s feltüzte mellére érdemei
elismerésül az ezüst szolgálati érmet koro
nával a vitézségi érem szalagjával.
— Egy kivándorolt vend ember
levele. Allentovnból kapta Török Ernő
kir. közjegyző a következő sorokat:
... és kívánok jó kitartást, amig a nagy
háború fog tartani,
Mink is igen nagy akciókat indítottunk
itten, hogy nem lehet segíteni a hazát vérrel
és életünk feláldozásával, igy mindent elköve
tünk minél jobban sikerüljön anyagi támogatá
sunk az özvegyek és árvák segélyezésére. Én
magam eddig hozzájárultam 1000 korona ere
jéig és sokat fáradtam és ezután is fogok,
dacára annak, hogy amerikai polgár vagyok,
mégis csak a hazafiui szív a szülőföldért dobog,
nem bírom elfelejteni azt a drága hazát, ahol
bölcsőm ringott valaha Vasmegyében Péterhegy
községben.
A jövő hét folyamán fogunk megint
kötöző- és gyógyszereket küldeni vitéz had
seregünk részére.
Bájos magyar hölgyeink szintén mindent
elkövetnek itten, dolgoznak napon és éjszakán
át, mindig és csak mindig az a szó mindenütt
itten, hogy vitéz katonáink győzelemmel fognak
visszatérni a harcterekről s elfojták az orosz
barbarizmust.

Ezt a fölemelő, lelkesítő levelet Allen
tovnból ez évi február hó 18-iki kelettel
küldötte Bőlec Géza. Áldja és tartsa Isten
a derék hazafit! — Élénk bizonyítéka e
levél is annak a jó magyar érzésnek, mely
a muraszombati járás vend lakóinak szivét
eltölti. Ezt a hazafias érzést mint egyetlen

.4 sebesülések ideje 1914. augusztus 23.
és október 24. között esik.
A sebesülések neme szerint volt: fejsérülés
9, törzs (mell, has) sérülés 22, felső végtagokéi
70, alsó alsó végtagok sebesülései 30.
.4 sebesülés okozója volt: puskagolyó 84
esetben, shrapnell (golyó és szilánk) 45 esetben,
puska és shrapnell egyidőben egyazon személynél
két esetben, shrapnell robbanás által feltételezett
földomlás következtében beállott belső zuzódások
egy esetben.
Az említett 201 sebesült és beteg 730-szor
lett orvosilag ellátva rendelőmben, mely helyiséget
a Vörös Kereszt zászlajával jeleztem mindaddig,
mig a házi kezelés be nem lett szüntetve. A 730
orvosi ellátás közül 625 volt a kötözés és 115 a
betegek részére való rendelés. A kötözések, illetve
rendelések minimális száma 2 volt, a maximális
19, 24, 35 egy-egy embernél. A kötözések átlagos
száma 5 —6, a rendeléseké .1—2.
.4 gyógyulási eredményt illetőleg: legtöbb
sebesült és beteg szabadságának letelte előtt gyó
gyult meg - néhányan sebzésük természeténél
fogva, mint tovább kezelendők vonultak be. A
tüdő, valamint a felső és alsó végtagok áthatóló
lövései mind simán gyógyultak. Az orosz golyó
formájánál fogva ugylátszik elég humánus, annál
Súlyosabb nyomokat hagy maga után a shrapnell.
Súlyos, az egész életre kihatóló sebesülés szeren
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kincset megőrzi a vend ember még ott
túl a tengeren is.
- Kirendelés. Vasvármegye főispánja
a hadba vonult Guáry Károly szolgabiró
helyettesítésére Baboss Emil körmendi köz
igazgatási gyakornokot rendelte ki.
Tótkeresztur község hálája. Tótkeresztur
község lakossága szépen rótta le háláját a község
derék polgára, Kutos Lajos iránt, ki a harctéren
szenvedett sérülése következtében egyik kezét
amputáltatni volt, kénytelen. A derék, munkához
szokott ember nem tudta megszokni a tétlenséget
s hálásan íogadta a község ajánlatát, s elfoglalta
a községi kézbesítői hivatalt. Tótkeresztur község
szép példája követésre számíthat, mert minden
község tartozik hőseinek annyival, hogy őket be
csületes munkával ellátja, amely nemcsak jövedel
met biztosit, de a munka jó hatásával elfeledteti
a sok szenvedést, a nyomort. Az állam megteszi
a magáéi a hősökkel szemben, de a társadalom
se feledkezzék meg a katonákról. Ne könyöradományt, alamizsnát adjunk, hanem mint Tötkeresz
tur tette, megélhetést, kenyeret I

— Rossz hírek terjesztői ellen.
Már több Ízben kikeltünk lapunkban a
mesterségesen gyártott rossz hírek ter
jesztői ellen. Hol elfogatásokról, hol várak
elestéröl szállítanak híreket ezek a jól érte
sültek s a nélkül, hogy a híreknek valami
alapja lenne, terjesztik mesés kéjjel. A mi
hadvezetőségünk joggal dicsekedhetik azzal,
hogy az általa kiadott hivatalos jelentések
a tiszta valóságot tartalmazzák s minden
kolportárt hir, mely a hadvezetőség jelen
tésében nincs, valótlan s az ilyen hírek
terjesztése bűncselekmény. Akkor mikor
küzdő csapataink bátor harcukat vívják s
pusztítják ellenségeinket, valótlan hírek ter
jesztése bűn a haza ellen. Figyelemmel
kisérjük a valótlan hirterjesztők munkáját
s minden tudomásunkra jutott nevet s
adatot a hatóság tudomására fogunk hozni,
ahol elveszik méltó büntetésüket azok, akik
hazughireket terjesztenek a nép között.
— Március 15-iki ünnepély Csendlakon. Szép
hazafias ünnepélyt rendezett a csendlaki róm. kath.
iskola tanuló ifjúsága a szabadság ünnepének

csére kevés fordult elő. Például egy shrapnell
szilánk által okozott nagymértékű koponya sérülés
az agy bal féltekéjének egy részét is kiszakitotta,
úgy hogy anyaghiány révén a sebesült jobb felső
és alsó végtagja béna marad egész életére. Egy
másik esetben a shrapnell szilánk, a felső jobb
végtagot teljesen elroncsolta, mi miatt ezt ampu
tálni kellett. A férfi gyógyuló amputált félkarral
került kezelésem alá. Egy harmadik esetben shrap
nell szilánk és golyók által megsérült bal felső
végtag a többszörös nyitott csonttörések nehezen
történt begyőgyulása után ezt teljesen használ
hatatlanná tették. Számos oly eset is van, ahol
ahol az egyik vagy másik ujjat amputálni kellett,
vagy a tenyér keresztüllövése és szétroncsolása
miatt a begyógyult kéz most nyomorék. Ezeknek
a rokkant, illetve nyomorékok megélhetéséről az
állam fog gondoskodni. Tótkeresztur község szép
példával járt elől, amidőn az amputált félkarú
hősét községi kézbesítőnek megválasztotta. A kö
tözéshez szükséges kötszereket a helybeli fiók
egylet bocsátotta rendelkezésemre — mint kikép
zett ápolónők a kötözéseknél segítségemre voltak:
Saáry Jozsefné, Czipott Gizi, Nyirő Boriska, dr.
Brandieu Sylviusné.

.4 harctérről szabadságolt betegek na
gyobb része hörg és tudőhurut, csuz, alszárfekélyben szenvedtek és különösen sok volt közöttük a
vérhas utáni üdülők száma. Ez utóbbiak közölt
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emlékezetére. A nagy nap jelentőségét hazafias
szellemtől álhatott beszédben Vadovits Rezső plé
bános méltatta, aki a tanuló ifjúságot a nap jelen
tősége felől egyenkint ki is kérdezve, meggyőző
dött arról a hazafias szellemről, melyben a tanuló
ifjúságot az iskola neveli. Vadovits Rezső plébá
nos és Antauer Jenő tanító eredményes munkáját
dicséri az a nagy változás, melyet a gyermekek
s a lakosság magyarosítása körül örvendetesen
tapasztalni lehet.
A képviselőválasztásokat elhalasztják.
Ismeretes dolog, hogy az 1910—15. évje össze
hívott országgyűlési ciklus júniusban lejár és
hogy a politikusok körében már hónapok óta
vita tárgya, hogy mi történjék a képviselőházzal.
Berekesszék-e az országgyűlést és elrendeljék a
képviselőválasztást még a háború ideje alatt, vagy
pedig a választási izgalmak elkerülése végett meg
hosszabbítsák e a képviselők mandátumát. A kor
mány- komoly megfontolás után legutóbb arra az
elhatározásra jutott, hogy a háború alatt semmi
esetre sem rendeli el a képviselőválasztást, hanem
törvényjavaslatot terjeszt az országgyűlés elé a
képviselői mandátumok rövid időre szóló meg
hosszabbításáról. Arról értesülünk, hogy e célból
királyi kézirattal április közepén hívják össze az
országgyűlést és a képviselőház első ülésén
nvujtia be a kormány a mandátumok meghosszab
bításáról szóló javaslatot. Lesz a kormánynak
ezen kívül még néhány kisebb jelentőségű és idő
höz kötött törvényjavaslata is, úgy hogy a máso
dik háborús ülésszak kürülbelül hat-tiz napig fog
tartani és azután újra királyi kézirattal napolják
el az országgyűlést.
Bocskay Béla jön. Bocskay Béla a jónevii
kabarét direktor, ki több alkalommal szórakoztatta
már ízléses műsorával közönségünket, e nehéz
időkben is eljön hozzánk, hogy szomorú helyze
tünket a nemes humor sugarával bearanyozza.
Jelenleg a társulat Szombathelyen működik, a
honnét hozzánk is át fog rándulni.
Nemesszivü adomány. Bakó Jánosné úr
asszony felhívására Sürüház község lelkes lányai
és asszonyai 224 tojást gyűjtöttek a hadikőrházban ápoltak részére. A tojást hozó küldöttség ezen
kívül pár száz cigarettát osztogatott a betegek és
sebesültek között. Fogadják e nemes tettért mind
annyian őszinte köszönetünket. Katonai tartalék
-kkórház vezetősége.
A földmivelési miniszter Kisszerdahely
községnek. A miniszter vármegyéhez küldött ren

n volt visszaesés
amennyiben a vérhas
kiujuli
uk
de továbbterjedése, kellő intézke
désekkel, meg lett akadályozva.
Az irt orvosságokat a helybeli gyógyszertár
mérsékelt áron bocsátotta a betegek rendelke
zésére.
A sebesült és beteg katonák fegyvernem
• érint voltak: 18 és 20-as honvéd és népfölkelő;
■S3 és 48-as közös; honvéd és közös huszár; el
vétve honvéd és közös tüzér; vasutas, árkász,
train. Illetőségi helyüket véve tekintetbe, mura
szombati járásból való volt 181, gotthárdi járás
ul I. a szomszéd zalamegyéből 19.
A házi kezelésbe bocsátott katonák : sebe
itek és betegek törvény értelmében nem tarthatk igényt se ingyen sebészi kezelésre, se ingyen
rvosságra, az előadottak alapján azonban járámk népe, ki a Vörös Kereszt egylet javára oly
vesen adományozott, elsősorban is ő maga ré
sült annak jótéteményében.
Kérem a tekintetes közgyűlést, hogy jelen,
1'14. évre szóló orvosi jelentésemet tudomásul
vegye.
Dr. Ilrandieu Sylvius
egyleti orvos.

deletében megengedte Kisszerdahely községnek azt,
hogy eltérőleg a jóváhagyott rendszeres gazdasági
terv rendelkezéseitől a községi erdő egy részének
fáját előzetes törvényhatósági engedély alapján a
községi korcsma építésére fölhasználhassa.

— Aki az adósságát mulatja el. Arra van
eset, nem egy, hogy valaki egész vagyonát elmu
latja, hanem hogy valaki adósságát mulassa el,
az a ritkább esetek közé tartozik. így járt vala
hogy Bokán Mátyás muravárhelyi lakos, aki már
cius 7-én 154 készpénzét magához vevén, Vado
vits Rezső csendlaki plébánoshoz ment, hogy ott
az egyházmegyei takaréknál lévő tartozására a
kamatot lefizesse. A komoly elhatározást azonban
nem követte tett, mert Bokán uram a pap helyett
a korcsmárost kereste fel, hol aztán a kamatra
szánt pénzből 9 decire való bort vett s ivott meg.
Az egyik korcsmából a falu másik korcsmájába
ment, hol folytatta az ivást 3 fiatal legény társa
ságában. A korcsmából a 3 legény hazakisérte a
magával tehetetlen embert, ki aztán másnap má
morából kijózanodva, pénzét kereste s feljelentette
a 3 legényt. A csendőrség megindította a nyomo
zást, mely hivatva van megállapítani, hogy hová
lett a jókedvű ember kamatra szánt pénze.
— Adomány a sebesülteknek. Balkányi Ernő
cég 2 koronát voit szives szerkesztőségünkhöz
juttatni a sebesültek javára, melyből a sebesültek
részére dohányt vásárlunk.

A lehoméri iskola. A közoktatásügyi mi
niszter értesitette a közigazgatási bizottságot, hogy
megengedi azt, hogy Lehomér község közoktatás
ügyi tekintetben a vasnyiresi állami elemi iskolá
hoz csatoltassék.
— Nagy bajok vannak most mindenfelé a
kékkövei, mert a készletek kicsinyek és ami kap
ható, az rendkívül drága. A kékgálicot szölőpermetezésnél nem lehet helyettesíteni, ellenben a
tavaszi vetésnél a mag csávázására igen jó helyet
tesíthető Corbin magvédő szerrel, mely a mai
viszonyok között olcsóbb mint a kékgálic és al
kalmazásának egyszerűsége, valamint üszők elleni
megbízhatósága miatt, a legnagyobb figyelmet
érdemli. A gazdaközönség jól teszi, ha már ideje
korán ellátja magát Corbin magcsávázó szerrel,
mert a vasúti szállítás nehézségei úgyis meg
lassítják a szállítást. Tudomásunk szerint a
Corbin használható tavaszi és őszi vetésnél,
búza, árpa, rozs, zab és kukorica csávázásához.
A Corbin nemcsak üszők ellen védi a magot,
hanem egyszersmind megóvja a gazdát a varjuk,
galambok, egerek kártevésétől is ez elvetett mag
nál, mert a Corbinnal csávázott magot ezek az
állatok utálják. Ezen kiváló szert már Magyar
országon is gyártják, még pedig. Újpesten dr. Keleti
és Murányi vegyészeti gyárában. Nevezett gyár
már eddigi ci ekeivel is, pl. a lysoformmal orszá
gos hírre tett szert.
— Névmagyarosítás Csizmarics Ferenc vas
laki születésű zernesti lakos próbacsendőr, családi
nevét belügyminiszteri engedéllyel Herszényi-re
változtatta.
— Dohány adományok a sebesülteknek. A
beli Vörös Kereszt rendszeresen ellátja sebesült
jeinket dohánnyal és szivarral. A jószivü társada
lom is felkeresi azonban sebesültjeinket ajándékai
val. E héten Szlepecz János esperes 10 koronát
adott a dohányra, Feichtinger Karola urhölgy pe
dig 1000 drb cigarettát és 3 csomag kártyát vol
tak szívesek ajándékozni, amit hálásan köszönnek
a sebesültek.
— Tagdíj befizetés A magyarországi mun
kások rokkant és nyugdijegyesülete muraszombati
fiókjának vezetősége ez utón is figyelmezteti
tagjait, hogy nyugdíj járulékjaikat minden hónap
első vasárnapján délután 2 és 3 óra között a
Turk József >Magyar király** vendéglő e célra
fentartott helyiségben fizessék be. Különösen figyel
meztetnek ama hátralékosok, kik külön felszólítást
is kaptak már, hogy annál is inkább tegyenek e
felhívásnak eleget, inért mulasztás esetében meg
szűnik tagsági igényük és eddigi befizetéseiket is
elveszik.

MÁRCIUS 21.

— H?di beszédek. A honvédelmi minisztérium
Hadsegélyző Hivatala népszerű füzetekben kiadja
azokat a tanulságos és léleknemesitő beszédeket,
amelyeket a háború óta legkiválóbb államférfiaink,
főpapjaink, tudósaink, Íróink és politikusaink tar
tottak a nyilvánosság előtt, az országos Hagsegélyzö Bizottság feolvasási sorozatán. A hazafias,
igaz magyar .szellemtől áthatott beszédek retorikai
szempontból is rendkívül becsesek, Gondolatokban
gazdag, gyönyörű munka valamennyi; a közönség
jól teszi, ha a tizfilléres füzeteket megvásárolja
és összegyűjti. Nagyszerű és maradandó emlékei
lesznek e füzetek annak a hazafias föllángolásnak
és együttérzésnek, amely a nemzet minden rétegét
oly megható módon egyetlen táborba terelte a
magyar nemzeti becsület és a magyar nagyság
védelmére. Eddig gróf Apponyi Albert, Csernoch
János, báró Hazai Samu, gróf Tisza István, gróf
Andrássy Gyula, Prohászka Ottokár és Rákosi
Jenő hadibeszédei jelentek meg. A füzetek Az
Általános Beszerzési és Szállítási R. T. utján
(Budapest, V., Kádár-utca 4.) rendelhetők meg.
de kaphatók a dohánytőzsdékben is. A befolyó
tiszta jövedelmet a háborúban elesett vagy a ka
pott sebek következtében elhalt katonák özvegyei
és árvái javára fordítják.
— A Vörös Félhold jelvényei. A Vörös Fél
hold művészi kivitelű jelvényei iránt országszerte
nagy érdeklődés mutatkozik. Miután technikailag
lehetetlen minden egyes érdeklődőnek az általa
kívánt példányt postán elküldeni, ennélfogva az
Országos Bizottság, mely Budapesten az Ország
házban székel, kéri vidéki városaink hazafias ke
reskedőit, hogy megfelelő mennyiségű jelvényt a
bizottság utján beszerezvén, ők vállalkozzanak
azoknak kiszolgálására, akik a török-magyar test
vériségnek ezt a szép jelvényét feltüzni óhajtják.
A bizottság öt kilóig terjedő postacsomagban bér
mentve küld jelvényeket mindenkinek, aki a kért
mennyiségnek darabonkint egy korona árát előre
beküldi.

Használjunk

HADIPÓSTABÉLYEGET!
— Földbirtokosaink figyelmébe ajánljuk dr.
Keleti és Murányi Cégnek inai -Corbin hirdeté
sét, mely a tavaszi vetés és az idei aratás érde
kében fontossággal bir.
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 magyar irodalom és
újságírás legelőkelőbb képviselői, ott vannak min
den harctéren, s a tákorokból 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 még 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
gondoluak arra, hogy a hónapok óta meszi har
coló, vagy idegen kórházakban gyógyuló katonáink
naponta hallhatják a mi szavunkat, a hazai hangolt
Az Est kiadóhivatala Budapesten, VII., Erzsébetkörut 20. szám alatt van.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt
annak szives megujitását.

Franciaország
Oroszország
Szerbia =
Török és —
Európa =

Országos érdek,
hogy az idei termés fényesen sikerüljön, köteles
sége tehát minden földbirtokosnak a tavaszi vetést
idejekorán kártevések ellen megvédeni. A vető
magnak ellenségei: varjuk, egerek, hangyák és az
üszők, melyek ellen biztos védelmet nyújt a kitűnő
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csávázö-szer, mely 8 év óta bevált, miként azt
tudományos intézetek, valamint gyakorlati gazdák
alapos kísérletei hitelesen bizonyítják. A Corbin
nem befolyásolja a vetőmag csírázó képességét!
Búza, rozs, árpa, zab, kukorica, répa, kender,
konyhavetemény stb. magjainál alkalmazható
egyaránt kitűnő eredménnyel. A jelenleg drága
kekkövei való csávázás, mely csak üszők ellen véd,
teljesen elmaradhat.
Megrendelések idejekorán lehetőleg azonnal
eszközlendők, mert a vasúti szállítás számos vona
lon akadálylyal jár.
Rögtön küldünk árajánlatot, (igen egyszerűi
használati utasítást és bizonyítvány-másolatokat
érdeklődőknek.
Dr. KELETI és MURÁNYI vegyészeti
gyára Újpesten, valamint a iöelárusilö: ORBÁN
IGNÁC es TARSA Szentgotthárd.

háborús térképe.
Különféle nagyságban és árban kapható:

Balkányi Ernő
papirkereskedésében

Muraszombatban.

! UJ KIADÁS !
= VASVÁRMEGYE =
= LEÍRÁSA =
népszerű füzetecske iskolai és magán célra,

Butorcsomag olásra
vegyes papír igen jutányos áron kapható

Balkányi Ernő

papirkereskedésében
MURASZOMBAT.

Előfizetőnk ingyenes
hirdetés-rovata.
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a vármegye több iskola 111. osztályába
bevezetett tantárgya. Ára 20 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir

kereskedésében, Muraszombatban.

VIGYÁZZON
egészségére I

-----

c ig-aretta- hüvely eket
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv-és papirkeresked
sében Muraszombatban szerezhet be.

Nélkülözhetetlen útmutató.
Körjegyzői, ügyvédi, járásbirósági
és magán hivataloknak, községi
bíráknak, vendéglősök és magáno
soknak nélkülözhetetlen útmutató

Muraszombatjárás községeinek

névjegyzéke
Feltüntetve: a községek uj el
nevezése ABC rendben, távolság
Muraszombattól oda és oda és
Ara vissza kilométerekben, a község
IP
melyik körjegyzőséghez tartozik
u
és annak utolsó postája, lakosaifillér nak száma. A bírósági kiküldött
és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilométerenkint.

Kapható: Balkányi Ernökönyvés papirkereskedésében Muraszombat.

Ima a hadbavonultakért!
Ára 20 fillér. A tiszta jövedelem a
Vörös Kereszt Egyleté. A csinos kis füzet
huszonnégy imát tartalmaz.
Kapható:
BALKÁNYI ERNŐNÉL Muraszombatban.

Ipar és kereskedelem.

HELYBELIEK:

KOLÓSSA JÁNOS férfi- és női czipész.

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, K01IN LIPÓT füszerkereskedö, deszka, mész,
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén üveg- ;
czement és eternit pala árusítás.
és porcellánkereskedése. Férfi és női czipö
raktár. Vesz mindenféle gabonát.
NEMECZ JÁNOS vaskereskedő, nagy raktár
ANTAUER JÓZSEF bábsütö és mézeskalácsos. varrógép-, kerékpár és mindennemű gazda
sági gépekben.
ANTAUER FERENCZ úri és női czipészmesler Közép-utcza.
POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.
BENKŐ JÓZSEF Szállódája az „Elefántéhoz.
POSZTÉ JÁNOS órás és ékszerész.
BITTERMANN TIVADAR borbély és fodrász.
PÉTERKA FERENCZ vendéglős.
BOROS BENŐ kávéháza.
PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza.
CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész, I
RATKOL TIVADAR gözléglagyára.
D1TTRICH GUSZTÁV bádgos, vizsgázott
RITUPER
ALAJOS épület- és mülakatos,
acetylen gázszerélö.
kerékpár-, mérleg és fegyverjavitó műhely.
DICK SÁNDOR sajtgyáros.
Kerékpár raktár.

ERNST SÁNDOR kalapos-mester.

SIFTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

FÜRST A. és FIA fűszer-, festék-, csemege-,
SCHÖCK SAMU cím- és szoba festő.
liszt-, vetemény-magvak, úgyszintén üveg '
és porcellánkereskedése.
TURK JÓZSEF vendéglős Templom-ulcza.
FLISZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos.
URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász.
Motoreröre berendezett műhely.

KR. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fő utcza.

HE1MER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-,
czement- és vegyeskereskedése Lendva-ulca.
HALBARTH HENRIK vendéglős.
KARDOS JÓZSEF vaskereskedő, szecskavágó
gépek árusítása

KEMÉNY MÓR „Korona" kávéháza.

WOLFARTH LAJOS ép. mérnök Mező utca. '

=

Megbízható és jóminöségü nikotinmente

Előfizetőnk ingyenes
hirdetés-rovata.

GROSZ MÓR vegyeskereskedő Felsőlendva.
GENLTR KÁROLY

vendéglős Felsőlendva

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd.

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodőhegy.
IIII ISI'.III. I.II’OT vegyeskereskedő Kőhidái
KÜZMICS

MÁTYÁS vendéglős

Battyánd.

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpest VII. Sip-u. 5

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.
KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusbázán.
KÜHÁR JÓZSEF vas- és füszerkereskedése
Felsőlendva.
MOLNÁR ZSIGM0ND~ „Emkc Kávéba/
Komárom.
OBÁL JENŐ gőzmalom tulajdonos Perestó.

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodőhegy.
PRESZLER VICTOR „Hungária
Komárom.

Kávéház”

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat.

STIVÁN FERENCZ vendéglős Kőliid;.
S1FTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház
SOM MER JÓZSEF vendéglős Felsőiéiül

VIDÉKIEK:
BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester
Szombathely,

TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg

\ EZER JÓZSEF vendéglős Mártonhely.

VLAJ FERENCZ vendéglős Rónafö.
DÓMJÁN ISTVÁN vendéglős Vasnyires.
GOLOUB ISTVÁN kereskedő Alsómarácz. | VOGLER JÓZSEF savanyuviz tulajdonos
Bad Radein.
GROSZ SAMU vendéglős Urdomb.
ZRINSZKY ISTVÁN gépkovács Alsómon^

MÁRCIUS 21.

MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE

MURASZOMBAT, 1915.

WEöHIVÓ.

Köhögés

A Vashidegkutvidéki Takarékpénztár

rekedtség,
elnyálkásodás,
hurut és görcsös
köhögés ellen.

Részvénytársaság

MILLIÓK

IV. évi rendes közgyűlését

használják a Kaiser-féle Mell-Karamel

6100 közj. hit.

lák három fenyővel.

1915. évi április hó 11-én délelőtt 10 órakor

bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól
igazolja biztos hatásukat.

Vashidegkuton az intézet saját helyiségében tartja meg,
melyre a t. részvényesek azzal hivatnak meg, hogy alap
szabályaink értelmében részvényeiket — illetve meg
bízásaikat — magukkal hozni szíveskedjenek.

Kellemes ízű ezukorkák csomagonként 20
és 40 fillér, dobozban 60 fillérért
kapható Muraszombatban Dr. Bölcs Gyula
gyógyszertárában.

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés tartamára jegyzőkönyvvezető és a jegyző
könyv hitelesítésére két részvényes megválasztása.
2. A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 1914. évi jelentése,
a mérleg előterjesztése és a tiszta nyeremény felosztása iránti
határozat.
4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére 1914. évre í
végleges felmentvény megadása.
5. Az alapszabályok 17. tj-a értelmében beérkezett indítvá
nyok tárgyalása.

BUDAPEST

KIS ÚJSÁG

és

apróhirdetési levelezőlapok kaphatók

Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

O

3

Vashidegkut, 1915. márczius hó 12-én.
Gróf Batthyány Zsigmond s. k.
elnök.
Jegyzet. Az igazgatósági jelentés és a zárszámadások a keresk. törvény
l'l.s. $-a értelmében a közgyűlést megelőzőleg X napon át az intézet helyiségében
ki lesznek téve és azok a részvényesek által betekinthetek.
Kivonat az alapszabályokból. 12.
Minden egyes részvény a köz
gyűlésen egy szavazatra jogosít. A szavazati jog személyesen vagy más rész
vényes, mint meghatalmazott által gyakorolható. Ötven szavazatnál többet akár
saiát részvényei alapián, akár meghatalmazás utján, senki sem gyakorolhat.
Szavazati jogát minnen nagykorú, önrendelkezési joggal biró részvényes,
akár férfi, akár uő, gyakorolhatja, de megkívántalik, hogy réazvényesi minősége
a közgyűlést megelőzőleg 3’) nappal a részvénykönyvben igazolva legyen.
Jogi személyek, kiskorúak és gondnokság alatt állók csak törvényes
képviselőjük által, habár azok nem részvényesek is. képviseltetnek.

A Vashidegkutvidéki Takarékpénztár Részvénytársaság 1915. április 11-iki közgyűlés előterjesztendő

mérleg-számlája.
Vagyon

fillér

Korona

Korona

Teher

fillér

íztár..........................................

5535

57

Részvénytöke

.........................................

Értékpapír....................................

2066

-

Tartalékalap

..........................................

Korona

Korona

fillér

fillér

■

40000
2000

—

Váltókölcsönök...............................

.

.

113757

—

Betétek....................................................

74279

99

Jelzálogkölcsönök..........................

.

.

7420

Viszontleszámitolt váltók.....................

4950

Adósok

.

.

850

13

..........................................

122027

13

Hitelezők....................................................

1711

455

40

Fel nem vett osztalék..........................

48

Átmeneti kamatok....................................

2359

13

Egyenleg mint nyereség..........................

4735

73

130084

10

Hátralékos kamatok.....................

25

1

130084

10

Kelt Vashidegkuton, 1914. december 31-én.
A könyvelésért.

Vogler Károly s. k.

Gróf Batthyány Zsigmond s. k.

pénztáros.

elnök.

Bácz Sándor s. k.

Frisch Konrád s. k.

•g- tag-

ig. tag.

Scheibner Aladár s. k.

alelnök.

Kocsár Antal s. k.
ig. tag.

Obál Mihály s. k.

Siftár István s. k.

Vogler György s. k.

ig. tag.

ig. tag.

Vogrincsics Ferenc s. k.
ig. tag.

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

Kelt Vashidegkuton, 1915. február hó 20 án.
Malacsics József s. k,
f. b. tag.

Uray Attala s. k.
f. b. elnök.

Obál Jenő s. k4
f. b. tag.

MÁRCIUS 21

.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE.

MURASZOMBAT, 1915.

Levél a harcztérről.

TDEGHIVÓ.

Rituper Alajos muraszombati
lakatos mester a nagyérdemű
közönséget a harcztérről
kiadóhivatalunk által tiszte
lettel értesíti, hogy------

A Szarvaslakvidéki Takarékpénztár
Részvénytársaság

VII. évi rendes közgyűlését

lakatos műhelyét
megfelelő és képzett erők
kel teljes üzemében fentartja

1915. évi április hó 11-én délután 3 órakor

Szarvasiakon az intézet saját helyiségében tartja meg,
melyre a t. részvényesek azzal hivatnak meg, hogy alap
szabályaink értelmében részvényeiket — illetve meg
bízásaikat — magukkal hozni szíveskedjenek.

épület munkákat, ajtó és ablak vasalást,
vasrácsozatokat, takaréktüzhelyeket, szóval
minden e szakbavágó munkát elvállal.

Kerékpár javításokat
Tárgysorozat:

szakszerüleg végez és azoknak alkatrészeit
eladásra egyenként is raktáron tartja.

1. A közgyűlés tartamára jegyzőkönyvvezető és a jegyző
könyv hitelesítésére két részvényes megválasztása.
2. A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 1914. évi jelentése,
a mérleg előterjesztése és a tiszta nyeremény felosztása iránti
határozat.
5. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére 1914. évre a
végleges felmentvény megadása.
5. Az alapszabályok 17. §-a értelmében beérkezett indítvá
nyok tárgyalása.
Szarvasiak, 1915. márczius hó 12-én.

Gróf Batthyány Zsigmond s. k.
elnök.

Jegyzet. Az igazgatósági jelentés és a zárszámadások a keresk. törvény
198. §-a értelmében a közgyűlést megelőzőleg 8 napon át az intézet helyiségében
ki lesznek téve és azok a részvényesek által betekinthetők.
Kivonat az alapszabályokból. 12. §. Minden egyes részvény a köz
gyűlésen egy szavazatra jogosít. A szavazati jog személyesen vagy más rész
vényes, mint meghatalmazott által gyakorolható, ötven szavazatnál többet akár
saját részvényei alapján, akár meghatalmazás utján, senki sem gyakorolhat.
Szavazati jogát minnen nagykorú, önrendelkezési joggal biró részvényes,
akár férfi, akár uő, gyakorolhatja, de megkívántatik, hogy réazvényesi minősége
a közgyűlést megelőzőleg 39 nappal a részvénykönyvben igazolva legyen.
Jogi személyek, kiskorúak és gondnokság alatt állók csak törvényes
képviselőjük által, habár azok nem részvényesek is. képviseltetnek.

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

ii wi—

mr Tüiirr

A Szarvaslakvidéki Takarékpénztár Részvénytársaság 1915. április 11-iki közgyűlés elé terjesztendő

mérleg-számlája.
Vagyon

Korona

fillér

Korona

Teher

fillér

Korona

Pénztár...................................................

8787

71

Részvénytőke

....................................

Értékpapír..............................................

2650

—

Tartalékalap

...............................

Váltó kölcsönök...............................

Jelzálog kölcsönök.....................
Kezeseit
>
....................................

Adósok

.........................................

123993

—

Szabad rendelkezésre álló tart, alap

63270

—

Takarékbetétek.....................

24865

—

xoo

45

Hátralékos kamatok...............................

Korona

fillér

40000
6708

20

3700
107399

Letétek...............................................

fillér

10408

20

05

108235

05

212928

45

Viszont leszámítolt váltók

....

56878

—

1814

72

Fel nem vett osztalék.....................

93

Előre fizetett kamatok.....................

2564

78

....

8001

85

Egyenleg mint nyereség

226180

836

88

2261801 88

Kelt Szarvasiakon, 1914. december hó 31-én.
Bücsek Mihály s. k.
pénztáros.

Gróf Batthyány Zsigmond s. k.

Horváth Károly s. k.

elnök.

Bagári N. János s. k.
>g- tag.

Buchmann András s. k.

Kollárs István s. k.

alelnök

könyvelő.

Ficzkó Mihály s. k.

Weiss Dávid s. k.

■g- tag.

Weiss Samu s. k.

'g- tag.

ig. tag.

>R. tag.

Megvizsgáltuk s a fo- és mellékkönyvekkel összehasonlítva mindenben egyezőnek találtuk.

Kelt Szarvasiakon, 1915. évi márczius hó 10-én.
Kampl Ágoston s. k.
f. b. tag.

Pataki Géza s. k.
f. b. elnök.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

Malacsics József s. k.
f. b. tag.

