
Muraszombat, 1915. Harminczegyedik évfolyam 41. szám. Vasárnap, október hó 10.

MuRASZOMBATésViDÉKE
Laptulajdonos a Muraszombatjárási Gazdaszövetség

ELŐFIZETÉSI ÁP:

e 6 kor., fél évre 3 kor, egyes szám 20 fillér.
’iíizetési és hirdetési pénzek és reklatnácziók : 

MURÁNYI ERNŐ címére Muraszombat küldendők

A harmadik hadikőlcsön.
Az első hadikőlcsön kibocsátásakor 

kevés kivétellel óriási meglepetés érte mind- 
azuk;:t, a kik az ország teljesítő képességét 

.in veitek. A jegyzés eredménye ugyanis 
len várakozást felülmúlt és olyan tekin

ti ,l.-. erőforrásokat tárt fel, a melyek eddig 
mdnyájunk előtt teljesen ismeretlenek vol

tak. A kölcsön váratlan kedvező eredménye 
azonban mégis azt a látszatot keltette, hogy 
ezzel az ország ereje kimerült, és hogy 
további sikerek ezen a téren nem várhatók 
És íme a második hadikőlcsön újból nagy 
meglepetéssel végződött, a mennyiben 
ugyanazon erők ismét megmozdultak és 
az érdeklődés olyan nagy volt, hogy a 
jegyzés eredménye az elsőt túlhaladta. 
Ennek a sikernek jelentőségét a világhá
ború történetírója lesz hivatva megörökíteni, 
a ki bizonyára külön fejezetet fog szentelni 
a központi hatalmak pénzügyi és gazdasági 
tevékenységének. De már most is megálla
pítható, hogy a Magyarországban elért 
eredmény lényegesen nagyobb jelentőségű 
mint akár a német, akár az osztrák jegy
zések sikere. Hazánkban ugyanis az emisz- 
szionális tevékenység eddig úgyszólván 
teljesen szünetelt és közönségünk semmi
képpen sem volt hozzászoktatva ahhoz, 
hogy fix kamatozású czimleteket vásároljon 
Minden kísérlet ezen a téren csütörtököt 
mondott és egy világháborúnak kellett el
jönnie, hogy a közönség eddigi közönyéből 
fe'rázassék. Nálunk idehaza ezen hazafias 
akc. .val kapcsolatosan nagy úttörő mun
kát ztiink, a melynek remélhetőleg az 
utók i részére is örökbecsű értéke lesz, s 
a melynek eredménye útját fogja egyen
getni annak a törekvésnek, hogy a nemzeti

- 1/.szükségletek lehetőleg saját tőkében tá
lalhassanak a jövőben is kielégítést. Megne
hezítette egyébként a magyarországi hely
zetet az a körülmény is, hogy heverő tőkék 
kamatlába a nálunk kifejlődött ádáz ver
sengés folytán egészségtelen magasságot 
ért el, holott Németországban, de Auszt
riában is az alacsonyabb betétei kamatláb 
a hadikölcsönt jegyző ügyfélre nagyobb 
ingerrel birt

A mint tehát már fentebb jeleztem, a 
közönség különösen Németországban már 
a háború előtt jobban volt hozzászoktatva 
a fix kamatozású czimletekhez emisszió 
utján való megszerzéséhez és ennek folytán 
a mar meglévő nagy organizáczió sikere
sen fel volt használható a háborúval kap
csolatos tevékenységre. Ehhez járult még 
az a rendkívüli akaraterő, a mely a német 
népben mindenkor szunnyadt, s a mely a 
háború folyamán nagy vehemencziával tört 
magának utat. Ez a két tényező vagyis az 
organizáczió és az akaraterő képezik ennek
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a háborúnak legerősebb erkölcsi pilléreit. 
Ezekre vannak felépítve mindazon sikerek 
a melyeket a központi hatalmak elérni ké
pesek voltak és főképpen ennek tulajdonít
ható, hogy a jegyző közönség hajlandósága 
az egymást követő kölcsönöknél nemcsak 
hogy nem lankadt, hanem inkább foko
zódott. Kimerülést egyáltalában nem le
hetett tapasztalni. A nagy czél volt és 
maradt mindig a mely bennünket fizikai és 
gazdasági erőnk kifejtésében vezetett és 
ugyancsak a nagy czél lesz az, a mely a 
végső eredményt részünkre feltétlenül biz
tosítja. Az ilyen akaraterőre — mely úgy
szólván páratlan a maga nemében — van 
szükségünk most már továbbra is. a mi
dőn gazdasági fejletségiinknck újabb bizo
nyítékát kell hogy adjuk. Tudnunk kell, 
hogy jegyzéseinknek sikere a nagy czélt 
van hivatva előre vinni és tudnunk kell 
továbbá, hogy az állam pénzügyeinek 
konszolidálása a háború alatt kizárólag a 
hadikölcsönök sikerétől függ. Egy sikertelen 
jegyzés képes volna gazdasági erőnket 
megbénítani és olyan nagy bajokat idéz
hetne elő, a melyek rosszabb hatással 
volnának egy vesztett nagy ütközetnél. A 
hadikölcsönök sikerének kérdése oly nagy
jelentőségű, hogy ahhoz tényleg minden 
egyes embernek, a kinek csak valamiképpen 
módjában áll az eredményt elősegíteni, 
tőle telhetőleg, sőt erején túl is hozzá kell 
járulni.

Szükségesnek mutatkoznék azonban, 
hogy a hadikölcsönjegyzéseknél. az egyes 
társadalmi rétegek bizonyos rendszer szerint 
hivatnának fel a részvételre. Nevezetesen 
az a siker például, a melyet a tanuló ifjú 
ság Németországban elért, alkalmasnak 
mutatkozik, hogy ezen a téren a mi ré
szünkről is organizatórikus intézkedések 
történjenek. Igygondulom az ipar és keres
kedelmi kamaráknak, valamint a gyáripa
rosok szöv etségének és továbbá a mező
gazdasági és egyébb szakegyesületnek, 
úgyszintén a jótékonysági egyesületeknek 
és vallásfelekezeteknek egyenkint önnálló 
rendszerbe öntött működésének szükséges
ségét és e czélból nem tartanám elhibá- 
zottnak, ha mindezen tevékenységnek a 
magasabb irányítása a mágánérdekek tel
jes mellőzésével egy észszerűen megvá
lasztott szakbizottságra ruháztatnék. Hiszen 
már a megelőző két hadikőlcsön alkalmával 
a kisgazdák körében a rendszeres tevé
kenység folytán oly nagy siker mutatkozott, 
hogy valószínűleg tartom, miszerint egy 
tervszerű akczió az egyes társadalmi osz
tályoknál a nagyobb eredményt lényegesen 
elő fogja segíteni.

Ezúttal tehát még fokozottabb mérték
ben keli az organizáczióra súlyt fektetnünk, 
a melyet bizonyára méltóan fog kiegészíteni 
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a hadikölcsönök iránt a társadalomban ta
pasztalt felemelő érzés, valamint a sajtó 
kitűnő támogatása, a mely a közönség 
minden rétegét kellően tájékoztatni, elha
tározásában pedig megerősíteni képes és 
mely megelőző alkalmakor soha el nem 
múló fényes szolgálatokat tett.

Ezek után a harmadik hadikőlcsön ki
bocsátásának küszöbén úgyszólván teljes 
bizonyossággal remélhetjük a biztos ered
ményt. Arra a kérdésre pedig, vájjon az 
időpont alkalmasnak mutatkozik-e ezen 
újabb kölcsönmüvelet lebonyolítására, ha
tározott igennel kell válaszolnom, mert a 
betakarított és a rendkívüli árakkal nagyob 
bára már értékesített termés ellenértéke 
újból rendelkezésre áll és megfelelő pénz
bőséget teremtett. De a tekintélyes hadi
szükségletek ellátása a kereskedelmet és az 
ipart is uj tökékkel gazdagította s igy ezek 
a rétegek szintén készen állanak arra, hogy 
a nemzethez intézett ismételt felhívást teljes 
erejükkel újból támogassák, annál is inkább, 
mert hiszen a hadviselés költségei teljesen 
az országban maradtak. A pénz újból 
visszaözönlött a termelők és a közgazdaság 
egyéb tényezőinek köreibe, tehát — ellen
tétben az entente-hatalmakkal, a melyek a 
beszerzéseik ellenértékét nagyrészt a kül
földön aranynyal kénytelenek kiegyenlíteni 
— ismét itt maradt az országban és az 
újabb pénzügyi műveletekre készségesen 
rendelkezésre áll. Kétségtelenül döntőleg 
hozzájárulnak azonban a jegyzés várható 
eredményéhez azok a ragyogó sikerek is, 
a melyek a különböző hadiszintereken 
fegyvereinkhez fűződnek. Mert mig az első 
hadikőlcsön kibocsátásakor hazánk kapuit 
döngette az ellenség s még a második hadi- 
kölcsönnél is a monarchia területén Gali- 
cziában verekedtünk, addig ma messze 
idegen földön kergetjük az ellenséget. Fegy
vereink győzelme tehát annyira szemmel- 
láthatólag áll előttünk, hogy még az aggó 
daimaskodók is megnyugvással és megerő
södött bizalommal tekintenek ma már a 
háború győzelmes vége elé.

Valóban lélekemelő volt a társadalom 
minden rétegének nagy részvétele már az 
első két alkalommal is és különösen ör
vendetes jelenség volt az a nemes versen
gés, a melylyel majdnem mindenki sietett 
az államnak a hadviselésre szükséges tőké
ket rendelkezésre bocsátani. De mégis azt 
merném állítani, hogy a kistőkések aránylag 
nagyobb mértékben vették ki részüket a 
két hadikölcsönből, mint azok a társadalmi 
rétegek, a melynek történelmi vezető sze
repüknél fogva elsősorban volnának hivatya 
jegyzésben résztvenni. Kétségtelen azonban 
hogy ezek a körök is pótolni fogják az 
esetleges mulasztást a harmadik hadiköl- 
csőn jegyzésében való fokozottabb részvé.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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fellel. Hiszen a czimletek biztonsága töl
tetlennek tekinthető és mennél nagyobbak 
a harcztéri sikereink, annál rövidebb idő 
alatt lesznek kihasználhatók azok az előnyök, 
a melyeket az állam ezen magas kamato
zású czimletekkel a jegyzőknek nyújt. Itt 
állami és magánérdek teljesen fedi egymást 
és ezért kell mindenkinek átérezni azt a 
kötelezettségét, a melyet a magyar társa
dalom minden egyes tagjára az államnak 
a kölcsön jegyzésére vonatkozó felhívása ró.

Ha az ellenség előtt nagyok vagyunk 
és ellenállottunk s győzelmesen ellenállunk 
tovább is a hatalmas túlerőnek, a mely 
minden oldalról reánk tör, úgy közgazda
ságunknak is sziklaszilárdan kell kibírnia 
azt az óriási nyomást, a melyet a világhá
ború reánk gyakorol, és a melynek törhe
tetlen elviselése képezi minden gazdasági 
tényezőnek legnemesebb és leghazafiasabb 
feladatát. Ez a feladat pedig az állam fel
hívásnak lelkes követésében és a kért anyagi 
eszközök készséges felajánlásában csúcso
sodik ki.

ADAKOZZUNK
a „VÖRÖS KERESZT“-nek!

A község uj hivatalos rendje.
Muraszombat község 1913. évi október hő . 

5-én tartott közgyűlésében hozott azon véghatá- 
rozata, hogy a község ügykezelését a nagyközsé
gek módjára vezeti; eddig, dacára annak, hogy 
ezen határozat vármegyeileg is jóvéhagvva lett, 
az okból nem volt végrehajtható, mert a község
nek hivatalos helyiség rendelkezésére nem állott.

Dr. Sömen Lajos a községházából kiköitöz- ] 
vén, ezzel a községi hivatalok részére szánt hi
vatalos helyiségek felszabadultak.

Október hó l-étöl fogva tehát a szabály- ' 
rendeletnek érvény szereztetett, mert a községi ' 
hivatalba ez időtől fogva már nemcsak a kör- | 
jegyző működik egyedül, hanem kívüle a város- 
biró, fogyasztási adókezelő, husvizsgáló rendőrök, 
kézbesítő, a hivatalos órák alatt ott találhatók és 
a nagyközönség nincs ki téve annak, hogy ha 
valami ügyes-bajos dolga akad, a községben 4 5
helyre is eljárjon, mire ügyét elvégezheti, mert 
most végre a község tisztikara egy helyen mű
ködik s van a községnek külön modern tanács
terme is.

A községi tisztviselők hivatalos órái a ma
gán felek részére délelőtt 8 órától 10 óráig tar- 
tatik, ugyan ez ideig tart hivatalos órát az anya- 
könyvvezetőség is.

Felkéretik tehát a közönség, hogy csak is a 
hivatalos órák alatt keresse fel a községi tiszt
viselőket. mert a kitűzött hivatalos órákon túl a 
panaszok vagy egyéb ügyek elfogadva nem lesz
nek. Felkéretnek különösen a vendéglős és mé
száros urak, hogy a fogyasztás bejelentése miatt 
is csak ez időközben jelentkezzenek.

A marhalevél kezelés is a hivatalos órák 
alatt lesz, miért is a hivatalos órán túl a marhz- 
levelek sem kiállítva, sem átírva nem lesznek.

Minden pénteken adószedés, ugyanekkor 
lesznek a kifizetásek és bevételezések is minden
kor a birő és a körjegyző vagy helyettese együt
tes jelenlétében,

Aki Budapestre utazik, nézze meg 
a Pasaréti lövészárkot! — Az ország 
egyetlen hadi látványossága.

Használjunk hadi postabélyeget I

Az uj hadikölcsön.
A jelenlegi hatalmas küzdelemben ki

vívott harctéri sikereinket katonáink csodá
latraméltó hősiességén kivül nem csekély 
mértékben gazdasági erőnknek köszönhetjük, 
melynek hazánk már ismételten oly fényes, 
barátainkat és ellenségeinket egyaránt meg
lepő tanujelét adta. A nagy mérkőzésből 
gyöztésen az a fél fog kikerülni, amely fi
zikai és gazdasági erejét teljesen a szent 
cél szolgálatába állítva, ellenfeleit minden 
térén túlszárnyalja. Lankadhatatlan erővel 
küzdő hős seregeink a nagy feladat első 
részét eddigelé a legbámnlatraméltőbb ön
feláldozással és bátorsággal oldottak meg és 
reánk az itthon dolgozó munkás hadseregre 
háramlik e feladat második részének, a szük
séges pénzügyi fegyverek gyors és folytató
lagos előteremtésének nem kevésbbé fontos 
munkája. E munka teljesítésének időpontja 
most, midőn kormányunk újabb hadikölcsön 
kibocsátását határozta el, ismét közvetlenül 
küszöbön áll. Még a legszerényebb összeg 
is, melyet hadikölcsön alakjában a kormány 
utján Hadvezetöségünk rendelkezésére bo
csátunk, a harctéren küzdő véreink munkáját 
könyiti, sorsukat enyhíti, végleges győzel
münket előmozdítja és a mindenki által hőn 
óhajtott becsületes és jövőnket teljes mér
tékben biztosiló békét közelebb hozza.

Az uj kölcsön előreláthatólag már a 
legközelebbi időben kerül aláírásra és érte
sülésünk szerint a korábbi hadikölcsönkhöz 
hasonlóan magas kamatjövedelmet fog nyúj
tani, miért tőkebefektetésre is kiválóan al
kalmas.

Tekintettel arra, hogy hadi szükségle
tünk tetemes részének beszerzése a hazai 
ipar és kereskedelem igénybevételével tör
tént, a háborús kiadások összegének leg
nagyobb része országunkban maradt. Ezen 
körülmény, valamint termésünk most folyó 
értékesítésének a kölcsön kibocsátási idő
pontjával való egybeesése arra enged kö
vetkeztetni, hogy az uj kölcsön a legszéle
sebb rétegekben fog elhelyezést nyerni.

A hadikölcsön-kötvények megelőlegezé
sére vonatkozólag a lehető legelőnyösebb 
feltételek fognak megállapiltatni, úgy, hogy 
a kötvénytulajdonosoknak módjukban lesz, 
hogy a kötvényekbe befektetett tökéjiik leg
nagyobb részét szükség esetén bármikor 
igénybe vehessék.

1,1 .iW'rzük meg, hogy a második 
hadikölcsön kötvényei ugv a Muraszom
bat^ Takarékpénztárnál, mint a Mező
gazdasági banknál átvehetők.

Ben Aroliy Bey jóslásai.
Mundus vult decipi ergo decipiatur. A régi 

jó klassikus ige azt jelenti magyarul, hogy az 
ember gyarló halandó, szereti ha szépet tesznek, 
vagy mondanak neki, szereti a baráti mosolyt, sze
reti az ölelő csókot, bár sejti, tudja a csóknak, 
ölelésnek néha mérges fullánkja van. Az ember 
sokkal kevésbé gyűlöli azt. ki háta mögött róla 
rosszat mond, mind ahogy szereti azt. aki szemébe 
vágja — nem az igazságot, hanem az erényeket, 
a hízelgést. Ha azt akarod, hogy a nö jóbarátod 
legyen mond neki, hogy szép, ha meguntad és 
ellenségeddé akarod tenni, mond neki, hogy ruhá 
iának rossz a szabása, kalapja rosszul áil. Egyéb
ként a fenti jó latin mondást, a nem klassikusok 
ugv szokták magyarán lefordítani a világ úgy 
akarja, hogy csaljuk, hát csaljuk meg. De én e

1 sorok jámbor Írója kerülni akarok minden becsü
letsértési pert mint vádlott, legfeljebb mint ügyvéd 
szeretem azt művelni ezért kijelentem, hogy én a 
latin mondásnak nem az utóbbi értelmet akarom

i adni. S igy ezzel a lelki készséggel meg tudom 
érteni Ben Aroliy Beyt s meg tudom érteni az igaz 
hívőket, kik öt felkeresték. Ben Aroliy Bey a 
kontinens legkiválóbb grafológusa, tenyérvonalfejtő 
aki felvilágosítást nyújt a múlt, jelen és jövőről, 
úgyszintén jellemrajz irás és fénykép után, s Írás
beli kérdésekre rögtön válaszol és délelőtt 9—12. 
délután 3 9 között rendel a Dobrai szállóban, itt
időzött 5 napon át becses körünkben, s kapott 
fejenkint mindenkitől, ki múltjára és jövőjére ki
váncsi volt 2 koronát, esetleg többet oly fényes 
anyagi és erkölcsi sikerrel zárta itt vitézi tormáját 
hogy akik jövedelmét és muraszombati bevételét 
2000—3000 koronára becsülték, nem mondtak na
gyot, s alig tévedtek pár koronát. Mindenesetre 
elég jövedelem ahhoz, hogy ha az ember nem is 
irigykedik ért de legalább elmélkedhetik róla, hogy 
mi lehet az indító oka, hogy e nehéz gazdasági 
visszonyok között az emberekből még ennyi koro
nákat ki lehet venni. Ben Aroliy Beyt ne érje 
gáncs, ő mindenesetre foglalkozott tudományos 
módszerével anyit, mint a vég és vastag belekből 
eseményekre következtető görög jósok, s megdol
gozik a 2 koronákért, s nem árt senkinek a vi
lágon, a múltból elhallgatja a páciensnek ami rossz 
s a jövőből azt árulja el ami szép. A derék bey 
ezekben a nehéz napokban az emberiségnek no- 
lens volens nagy szolgálatokat tesz. Az embereknek 
e nehéz háborús napokban szükségük van nar
kotikuma, ami elbőidtja kissé őket s elfeledkeznek 
a jelen keserveikről, szükségük van vigasztalásra 
reményre. Igaz ugyan, hogy a vitéz bey mindeze
ket a jókat pénzért adja, de Istenem, ki ad valamit 
ingyen. Még ezer szerencse, hogy a jóslás ára 
maximálva nincs, mert úgy az emberiség ehhez a 
földi jóhoz is drágábban jutna el. A vitéz bey jósolt 
mindenkinek, megmondta, ki hány évet él, meg
mondta kinek lesz ikre, vagy kevesebb gyereke, 
megmondta, ki mikor fog férhez, vagy megint 
férhez menni, megmondta ki fog előre, ki hátra 
menni, ki fog elesni a harctéren, vagy itthon a 
becsület mezején megmondta ki lesz elitélve, ki lesz 
felmentve, megmondta, hogy akinek sok pénze van 
az tud fát, zsírt venni, megmondta, hogy akinek 
ennie lesz, nem fog éhen halni, megmondta, ki van 
hadifogságban, ki nincs, s ki lesz, szóval meg
mondott ebből a rejtélyes jövőből mindent, ami 
még előttünk van. hová még addig bepillantanunk 
nem sikerült. Mindenesetre okosan tette, aki úgy 
a jövőjét most már elintéztette, mert mégis csak 
kellemes dolog tudni az embernek jövő sorsát. 
Végre ha valaki ió előre tudja, hogy még hetven 
évet el, mégis csak nyugodtabb, aztán beoszthatja 
magának az életét, nem ugv mint más szegény 
gyarló ember, akinek nem volt két koronája, hogy 
a derék beyhez mehessen, s ugyaztán éli világát, 
mint a buta állat, azt se tudja, hol, mikor a meg
állás. Aztán mennyit megtakarít ezután, aki a 2 
koronát megreszkirozta. aki tudja még hányéve 
van hátra az fogja magát szépen és hátralévő 
evei számát elosztja takarékpénztári betétjének 
összegével, s meg tudja mit költhet el évente, mig 
a másik, aki nem jósoltatott az él takarékosan 
kuporgatja pénzét, közbe hirtelen megüti a guta s 
meg marad a pénz. Úgy kell neki, mit sajnálta 
azt a rongyos két koronát, mért nem jósoltatott.

Nem kevésbbé megnyugtató, ha az ember a 
jövjén kivül a jelent is tudja. Milyen pokoli jő élvezet 
lehet ha a jós bácsi az embernek a szemébe 
mondja a jelent, például megmondja, van e a 
delikvensnek jókedve és milyen, jó ember-e, rossz- 
e, hü térje-e, vagy hűtlen feleség-e? Én nem tu
dom kik jártak a jósnál, de előrebocsátom, hogy 
mindenki, aki ott járt igen tisztességes becsületes 
asszony, vagy férfi volt, s mégis úgy gondolom,

aki tudja még hányéve 
t szépen és hátralévő
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, derék jós mindenkinek az igazat mondta 
i szemébe akkor aligha két korona lett volna 

esetben a jóslás jutalma, hanem néha néha 
csattanósabb pofonban nyilvánult volna 

m’cs. köszönet, Mert — bocsánatot kérek-, de 
rek igen kis százaléka az aki szívesen 

v ha valaki szemébe mondja az igazat, no 
,ogy valaki ezért még fizessen is az szinte 

kéj enség! De meg azután ki az az ember, aki 
dhatja, hogy valóban ismeri magát, hisz ez 

az iiberi élet legnagyobb tudománya, S éppen 
nH; az emberek nem ismerik eléggé önmagukat 

/.álla el a jós mindenkinek a jellemét. A jósban 
egyébként volt anyi humanizmus és üzleti szellem, 

:-kinek se mondott, s igy igazán megelé- 
■ n e* a jóslást minden ember s nem

„ ■. a rongyos két koronát.
> n,il tehát szögezzük le a tényt s hagyjuk 

őst: A háborusujtotta ember babonás, két- 
kc elvesztette hitét abban, ami természetes és 
józan, s mivel ez a háborús állapot ma már igazán 
csak az idegek kérdése, érthető, hogy az emberek 
sietnek a mistérium felé, honétt a sejtés ered, hol 
a jóslás születik, hol a babona virul. S itt hiszük 
hogy megtaláltuk a magyarázatált ennek a láznak 
s megérthető, hogy tolongtak az emberek a jós 
kegyes szine elé, aki igyekezett is jóslásait a há
borús eseményekkel egybekapcsolni tudva, hogy 
ez az a pont, hol az emberek kiváncsiak, kétke
dők és babonásak.

Ha én most rossz ember lennék s pénzt 
akarnék keresni, igaz, hogy nem a legdistingváltabb 
módon, hanem úgy. mint a bey akkor ellen jós 
plakátot nyomatnék s azt íratnám rá, hogy mind 
azok, akik a jósnál voltak, például 3 napon belül 
fizessenek nekem fejenkint 2 koronát, mert külön
ben ki irom nevüket az újságba, én azt hiszem 
jobb üzletet csinálnék, mint a jós, mert nemcsak j 

rok fizetnének, akik tényleg fenn jártak nála, 
han.,-. sok ember még azért is fizetne, hogy ilyes
mivel meg ne gyanúsítsák, mert végre, ha a jós
lás megért 2 koronát, legalább ugvanenyit inegér 
az is, hogy az ember megvédje magát attól, hogy 
meg ne mosolyogják. Node én nem leszek rossz 
ember, nem irok ki senkit, s e nehéz napokban 
inkáb lemondok a busásnak Ígérkező jövedelemről 
s inkább buzgón imádkozom Allahhoz. hogy nő
ve' /. meg mielőbb a» én szakállamat is nagyra, 
hog n is jósolni tudjak, aztán megváltom a 

olványt és jóslók, előre jelzem azonban 
hogy én . ,k az igazat fogom mindenkinek a sze
mébe mondani. Igaz ugyan, hogy ilyen üzleti el
vek melle11 nincs kilátás nagy keresetre, de meg- 
r bálom talán tiszteséges üzleti elvek mellett is 
meg lehet élni, hisz igy kisebb a verseny, mert a 
a tiszti <ég mégis a legjobb üzlet a világon, abban 
kicsin , a konkurrencia. ön pedig bölcs mester 
tud • Ben Aroliy bey folytassa tovább sikeres 
P» Hát, növessze Allah nagyobbra dús sza-

- vizsgálgassa másutt is hasonló szerencsé
vel ivó emberek tenyerét, van még ezekben a 
1 kben sok, sok olvasni való egy, két korona.

HÍREK.

felsége nevenapja. Hagyományos 
j hűséggel ülte meg az ország di- 

' ; ilyunk neve napját, az ország ünne-
-Ikesen vette ki részét Muraszombat 

i rom. katb. templomban megtartott 
az. összes hivatalok és a tanuló ifjn- 
/jelent.
Kitüntetés. Fényes katonai kitüntetésben 

' ■-•>ult Darvas Aladár a 29. gyalogezred vitéz 
zászlósa, a Muraszombati Takarékpénztár tisztvi
selője, Darvas Mór a muraszombai izr. hitközség 
kántorának fia. Az ellenséggel szemben tanúsított

vitéz és körültekintő magatartása elismeréséül a 
nagy ezüst vitézségi érmet kapta, melyet hétfőn 
nyújtották át neki nagy ünnepség keretében az 
olasz fronton, hol ez idő szerint vitézül harcol.

— Esküdtek. A szombathelyi törvény
szék októberi esküdtszéki ciklusában járá- 
rásunkból mint esküdtek Pósfay Pongrác és 
Kardos József vettek részt.

A kárpáti falvakért. Muraszombat 
község a Muraszombati Takarékpénztár és a 
Muraszombati Mezőgazdasági bank külön- 
külön 600 koronát szavaztak meg a karpáti 
falvak felépítésére.

— Az Erzsébet szobor és a já
rási hösök emléke. Lapunk előző szá
mában lekértük nyilatkozatra azokat, kik 
évekkel ezelőtt az Erzsébet szoborra adakoztak, 
hogy hozzájárulnak e ahhoz, hogy az össze
gyűlt pénz a hösök emlékére legyen fordít
ható. Miután ezen terv ellen ifj. Horváth 
Pál főszolgabíró urnái senki se jelentett be 
kifogást, vagy tiltakozási, joggal reméljük, 
hogy az érdemes gyüjtőbizottság most már 
feljogosítottnak érzi magát, hogy a pénzt a 
járási emlékmű rendelkezésére bocsássa. 
Hazafias tisztelettel kérjük tehát az összegnek 
e nemes célra való fordítását, mert ez az 
ajándék méltó lesz a dicső királyné emlé
kéhez, s az adakozók hálás kegyeletét pedig 
kiérdemelték azon hösök. kik a hazáért 
ontották vérüket.

— Vasvármegye közönsége a 
Kárpátokért. Az ország minden részében 
hónapok óta folyik már az adakozás az 
oroszt! ulta kárpáti tűzhelyek újraépítésére. 
A magyar nemzet átértette, hogy azon 
az országrészen, amely védőbástyája volt 
a hazának, minden követ országos ada
kozásból kell a régi helyére állítani, a 
a régi földdel egyenlővé tett otthon he
lyett újat kell adni ti földönfutóvá tett 
kárpáti véreinknek. V a s v á r m e g y e közön
ségét is teljesen áthatotta az a godolat, hogy 
nekünk különösebb mértékben kell kivenni 
részünket a mentési akcióból, amely célra 
a nagybizottság felhívása folytán a tegnapi 
napig, tehát alig másfél hét alatt 8226 K 
04 fillér folyt be a Szombathelyi takarék
pénztárhoz. Járásunkból a mai közűiteken 
kívül adakoztak: Ottöháza község: 32 K 82 
fill., Dobray János 10 K , Dr. Pintér Miklós 
20 K , Bokrács község 16 K. 58 fill.

Adomány a hösök emlékére. 
A muraszombati járás hőseinek emlékére 
Árvái Henrik kereskedő 300 koronát, Hart- 
ncr Géza orsz. képviselő 100 koronát Ta
kács R. István 10 koronát, Kovács István 
Barkóc község bírája a községbeliek ada
kozásából 27 koronát, Aísómarác község 
lakosai 22 koronát.

— A 19 42 evesek ujras^ruzasa vármegyénk
ben. Ismertettük már a honvédelmi miniszternek 
azon rendeletét, mellyel elrendelte a 19 42 éves
népfelkelők ujrasorozását és illetve a fölmentettek 
összeírását. E rendelet tegnap érkezett meg Vas
vármegye alispánjához. Hogy mikor tartatnak meg 
vármegyénkben a miniszter által kitűzött terminus 
keretén: október 27 december 30-ika között a 
sorozások erre, nézve a vármegye alispánja az uta
zási és működési tervezetet a kőszegi magyar 
királyi honvédkiegészitő parancsnoksággal egyet
értőén fogja megállapítani.

Öngyilkosság. Porédos Mihály 47 éves 
bodóhegyi lakos afeletti bánatában, hogy katonának 
besorozták lakásán felakaztota magát. Mire hozzá
tartozói észrevették meghalt. A hatóság részéről 
Döbrentey Antal tb. főszolgabíró és Dr. Geiger 
Vilmos tb. főorvos szálltak ki.

— Köszönet a réztárgyakért Vettük az 
Urania‘országos nővédő egyesület alábbi köszönő 
sorait s annak leközlése mellett kérjük lapunk igen 
tiszteli olvasóit, hogy az Urania hazafias moz
galmát az eddigi jóakarattal és hazafias készség
gel támogatni szívesek legyenek.

Nagyságos Dr. Vályi Sándor ügyvéd úrnak 
Muraszombat. Mozgalmunk iránt tanúsított szives 
jóindulatáért és nagybecsű küldeményéért fogadja 
íeghálásabb köszönetünket. Szives óhajára 2 
drb mozsár 3 drb gyertyatartó eküldése iránt 
intézkedtünk. Soraink keretében tisztelettel kö
zölni bátorkodunk, hogy az ,,Uránia" Országos 
Növédő Egyesületnek felajánlott rézedények és 
egyéb| réztárgyak nem esnek rekriválás alá: 
kérjük, kegyeskedjék mozgalmunkat támogatva 
az ily edényeket és tárgyakat méreteik megje
lölésével egy jegyzék keretében beküldeni, hogy 
azokat zománcozott vasedénnyel mielőbb becse
rélhessük. Abban a reményben, hogy a legne
mesebb célt szolgál mozgalmainkat Nagyságod 
továbbra is figyelemmel kisérni és azokat hat
hatós támogatásával pártfogolni kegyes lesz, 
vagyunk kiváló tisztelettel gróf Andrássy Gyu- 
láné kormányzó elnök, Bánd Gerőné ügy
vezető elnök.

Ben Aroliy Bey a vádlottak padján Olajos 
Sándor ügyészi megbízott feljelentést tett a jósló 
mester ellen kuruzslás miatt a kir. iárásbjróság- 
nál, mert, mint a feljelentés panaszolja: szegény 
együgyü embereket tévútra vezetve, őket meg
zsarolja A vád alapján a járásbíróság tárgya
lásra idézte a mestert, aki tiltakozott a vád ellen 
és azzal védekezett, hogy ö nem jósol, csak 
következtet s igy nem követett el bűncselekményt. 
A bíróság elfogadta védekezését s felmentette öt 
a vád alól. Az Ítéletben az ügyészi megbízott is 
megnyugodott.

Megy a vonat. Pár napig kénytelenek 
voltunk legjobb vonatunkról, a Muraszombatból 
délben indulóról lemondani. Kedden azonban a 
régi rend ismét helyre állott s már vígan robog 
szokott sebességgel egyetlen gyorsvonatunk.

— Üdvözlet a harctérről. Derék olvasóink a 
harctéren se feledkeznek meg rólunk s jóleső 
melegséggel tartják fent azt a benső viszonyt, 
mely lapunkat olvasóihoz fűzi. Szeptember 20-ki 
kelettel Belzből az alábbi sorokat kaptuk :

Szívélyes üdvözletünket küldjök a Mura
szombat és Vidéke szerkesztőségének a vissza
foglalt Belzből. A pozsonyi élelmezési csapat 
tábori mészárosai: Káplár Mekfs István Diós
lak, Wirth József. Csermák József. Székely 
Bálint, Kolozái József.

A hadiünnepély elhalasztása A hetek óta 
tartó abnormis időjárás, mely úgyszólván minden 
munka teljes eredménnyel való akadálya, nagy 
mértékben akadályozta a szombathelyi hadi-ünnepet 
rendező bizottságot és abban, hogy a vállalt nagy
szabású programúinak megfeleljen és ilveténkép 
csak a legcsekélyebb mértékben is kockáztassa a 
hazafias és humánus célú ünnepség akár erkölcsi 
akár anyagi sikerét Éppen ezért a rendezőség a 
nemes cél érdekében elhatározta, hogv a rendkívüli 
impozánsnak ígérkező hadi ünnepséget a kedve
zőtlen időre való tekintettel egy héttel elhalasz
totta. Eszerint tehát a szombat és vasárnap ter
vezett ünnepséget október 16-án és 17-én tartják 
meg a már eddigi ismertetett műsorral.

A 19 42 évesek uj sorozása A hivatalos 
mai száma közli a honvédelmi miniszter rendeletét 
az 1X73 1896. születésű népfelkelésre kötelezettek 
újbóli Öszszeirás, pótszemléje és behívása tárgyában 
A pótszemle október 27-től december 31-ig fog 
megtörtenni. Ugyancsak a mai hivatalos lap közli 
a honvédelmi miniszter hirdetményét, mely szerint 
az 1873. évről 1896. évig bezárólag terjedő idő
közben született összes népfelkelésre kötelezettek, 
akik tényleg nem szolgálnak kivéve az 1873. 
és 1874. évi születésű katonailag képzett A| al
osztályt!, valamint az 1873., 1874. és 1875. évi

: születésű azon népfelkelésre kötelezetteket, akik a 
pépfelkelési bemutató szemlén alkalmasak nyilvá
nítottak. de még be nem hivattak hogy össze
írásuk véget a tartózkodási hely községi előljáró- 

I Ságnál (városi hatóságnál), kisközségben a kör
jegyzőségek székhelyén jelentkezni kötelesek.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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Aktuális életbiztosítás.
Az Első Magyar Általános Biztosító 

Társaságnál 43 -50 eves népfelkelők

pótdij
nélkül háború esetére életbiztosítást köt
hetnek. Bővebb felvilágosítással szolgál

Aseher B. és Fia
az Első Magyar Általános Biztosító Társaság 

járási ügynöksége.

rekedtség, 
elnyölkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

MILLIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel

lák három fenyővel. 6100 közj. hit. 
bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 

igazolja biztos hatásukat.
Kellemes izii ezukorkák csomagonként 20 
és 40 fillér, dobozban 60 fillérért 
kapható Muraszombatban Dr. Bölcs Gyula 

gyógyszertárában.

Büntető eljárás 200 korcsmáros ellen A 
>Fogadó czimü lapból vesszük át az alábbi köz
leményt : Aradon és környéken 200 korcsmáros 
ellen indítottak eljárást azért mert az illetők rész
ben gondattanságból. részben tudatlanságból nem 
függesztették ki italmérési helyiségükben a törvény 

által előirt Bortörvény fontosabb rendeletéi ' fali
táblát és ezért a legkisebb büntetés 100 korona. 
Jó akaratulag hívjuk a fentiekre fel vendéglőseink 
szives figyelmét és egyúttal tudatjuk, hogy a fenti 
lendeletet tartalmazó fali tábla Balkányi Ernő 
papirkereskedéseben Muraszombat 1 koronáért 
kapható

Bolt bérbeadás.

! 16 -18 éve fennálló fűszer
es vegyes kereskedés helyi
sége kiköltözés miatt Mura
szombaton, Szápárv-utcza, 

Turk József házában 

1916. év január hó l-étől 
bérbe adó. Értekezhetni a 

tulajdonossal

TURK JÓZSEF vendéglős
Muraszombat.

A t. Vendéglős uraknak 
figyelmükbe ajánlom, hogy a 
legjobb minőségű s legszebb 

papir-szalvétát 
akármily mennyiségben cint- 
nyomással vagy anélkül, a 
legolcsóbb árban szállítom.

Balkányi Ernő Muraszombat.

Egy íobb házból való fiú 
felvétetik 

tanulónak 
hetifizetésre

Balkányi Ernő üzle
tében Muraszombat.

VIGYÁZZON 
---- egészségére I = 

Megbízható és jóminőségü nikotinmentes 

c igái*etia-hiively eket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

= VASVÁRMEGYE =
= LEÍRÁSA =
népszerű füzetecske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola Hl. osztályába 
bevezetett tantárgya. Ára 20 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir- 

kereskedésében, Muraszombatban.

EURÓPA TÉRKÉPE
kapható BALKÁNYI ERNŐ üzletében.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata. Ipar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:
ASCIIER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege , 
liszt-, velemény-magvak. úgyszintén üveg- 
és porcellán kereskedése. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAÜER JÓZSEF bábsütő és mézeskalácson 
BENKÓ JÓZSEF Szállodája az „Elefánt*-hoz. 

Bl 11 El í.M ANN TIVADAR borbély és fodrász.

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTI MIKLÓS férfi- és női czipész.

DICK SÁNDOR sajtgyáros.

ERNST SÁNDOR kalapos-mester.
FÜRST A. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, velemény-magvak, úgyszintén üveg 

és porcellánkereskedése. I
FLISZAR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 

Motoreröre berendezett műhely.

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

HEIMER 1GNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-utca.

HALBARTH HENRIK vendéglős. 

KEMÉNY MÓR .Korona- kávéháza.

WOLFARTH LAJOS ép. mérnök Mező utca. ,

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

KALCHBRENNER és NÁDAI 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

KOIIN LIPÓT füszerkereskedö, deszka, mész, 
czement és eternit pala árusítás.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép-, kerékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.

POLKÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

PÉTERKA FcRENCZ vendéglős.

PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza.

RATKOL TIVADAR göztéglagyara.

RITUPER ALAJOS épület- és mülakatos, 
kerékpár-, mérleg és fegyverjavitó műhely. 

Kerékpár raktár.

SIFTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

TURK JÓZSEF vendéglős Te mplom-utcza.

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely.

GR0SZ S\MU vendéglős Urdomb.
GROSZ MÓR vegyeskereskedő Felsölendva.

GENUR KÁROLY vendéglős Felsölendva.
HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodőhegy. 

HIRSCHL LIPóT vegyeskereskedő Köhidön. 

KÜZM1CS MÁTYÁS vendéglős Baityánd. 

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpést \T1 Sip-ú. 5,

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán. 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodőhegy. 

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat.

STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida.

SIFTÁR MIHÁLY vendéglős Sűrűhöz. 

SOM MER JÓZSEF vendéglős Felsölendva.
TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg.

\ EZLR JÓZSEF vendéglős Mártonhely. 

ZRINSZKY ISTVÁN gépkqvács Alsómorácz.


