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A harmadik magyar hadi 
kölcsön.

A hosszan elhúzódó háboru szüksé
gessé teszi, hogy a hadi szükségletek 
zavartalan ellátása czéljából uj hadi kölcsön 
bocsátassék ki. E szükségletek fedezésére 
a pénzügyminiszter ezúttal kizárólag az 
első hadi kölcsön czimleteinek megfelelő, 
61 -kai kamatozó adómentes járadékköl- 
csön-kötvényeket bocsát nyilvános aláírásra 
A pénzügyminiszter tehát a harmadik hadi 
köks-ni kibocsátásánál is közvetlenül fur
dal a közönséghez, a mint ez a legutóbb 

Német Birodalomban is történt. A kibo- 
csátás összege a nyilvános aláírás ered
ménye alapján fog megállapítást nyerni.

Az aláírás egy hét leforgása után veszi 
kezdetét és 1915 október 18-tól november 
17-ig bezárólag fog megtartatni. Aláírási 
helyekül fognak szerepelni az összes állami 
pénztárnak és adóhivatalok, a postatakarék
pénztár és közvetítő helyei, valamint az 
összes számottevő hazai pénzintézetek.

A kibocsátásra kerülő és 6%-kal ka
matozó kölcsönkötvény aláírási ára minden 
100 korona névértékért:

1. ha az aláíráskor az aláirt összeg 
egész ellenértéke befizettetik:

a) 
történő

*) 
időben 
zárólag

2
dvezményés (részletekben történő) fize

tési módozat vétetik igénybe, úgy az 1915. 
évi október hó 18-tól november 17-ig be
zárólag terjedő egész aláírási határidőben 
történő aláírásnál változatlanul 98 korona.

A harmadik hadi kölcsönnél is a leg
kisebb jegyezhető összeg 50 koronában 
van megállapítva, hogy igy a kölcsön jegy
zése a legszélesebb néprétegek részére is 
lehetővé tétessék.

A harmadik hadi kölcsön kötvényei 
öl 5 november 1 töl kezdődőleg évi 6%- 

minden év május 1-én és november 
lejáró utólagos részletekben kamtoznak 

az első szelvény 1910 május 1-én 
es. Az aláírás illetve befizetés nap

évi november 1-ig terjedő időre 
inatok akként téritettnek meg, hogy
■ évi október hó 31-e előtt eszkö-

■ gyzéseknél, illetve befizetéseknél a 
ek aláírási ára 30 fillérrel kissebb 
'en van megállapítva, mint az ezen

't után történő jegyzéseknél.
'z aláirt összegek ellenértéke az alá- 
helynél fizetendő be és az aláírási 

felül az aláíróval szemben sem folyó 
mnat, sem jutalék felszámításának helye 

nincs.
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1915. évi október 30-ig bezárólag 
aláírás esetén: 97 K. 10 fillér,
1915. évi október 30-át követő 

1915. évi november hó 17-ig be
történő aláírás esetén: 97 K 40 f. 
ha pedig az alább ismertetendő

kir. 
köt- 
1-én

köt-

I

legkésőbb

legkésőbb

legkésőbb

legkésőbb

Ha az aláirt összeg 100 koronát meg 
nem halad, az aláírás alkalmával mindenkor 
az aláirt egész ellenértéke befizetendő.

A 100 koronát meghaladó aláírásoknál 
a részletekben történő befizetés is meg van 
engedve, de ez esetben az aláírás alkal
mával az aláirt összeg 10%-a biztósiték- 
képen leteendő és pedig a kir. állampénz
táraknál és adóhivataloknál, a in. kir. pos
tatakarékpénztár közvetítő hivatalainál, to
vábbá az 1898: XXIII. t.-cz. alapján alakult 
Országos Központi Hitelszövetkezetnél 
készpénzben, mig a többi aláírási helynél 
vagy készpénzben, vgy olyan értékpapírok
ban, a melyeket az aláírási hely elfogadha
tóknak tart. A részletek pedig az aláírási 
helynél a következőkép. fizetendők:

a jegyzett összeg ellenértékének 25%-a 
1915 december 7-ig, 

a jegyzett összeg ellenértékének 25%-a 
1915 december 18 ig.

a jegyzett összeg ellenértékének 25%-a 
1915 december 28-ig.

a jegyzett összeg ellenértékének 25%-a
1916 január 8-ig.

Az utolsó részlet befizetése alkalmával 
az aláírási hely a letett biztósitékot elszá
molja, illetőleg visszadja.

A jegyzés ezéjaira szolgáló nyomtat
vány-űrlapok az összes aláírási helyeknél 
díjtalanul haphatók. Ily nyotntatváoyok hi
ányában az aláírás levélileg is eszközölhető

A befizetés alkalmával az aláíró fél 
az aláírási helytől pénztári elismervényeket 
kap, a melyek a fél kívánságára 1915 
december 1-től kezdve a mi kir. pénzügy
minisztérium részéről úgy a szabad, mint 
a zárolt jegyzésekre vonatkozólag egysé
gesen kiállított ideiglenes elismervényekre 
fognak kicseréltetni, a mennyiben eddig az 
időpontig a végleges kötvények kiadhatók 
nem lesznek. A végleges kötvények kiadá
sára nézve, illetve a fél kívánságára kiadott 
ideiglenes elismervényeknek a végleges 
kötvényekre való kicserélésére nézve ideje
korán hirdetmény utján fog a felhívás 
közzététetni. A végleges kötvények kiadása 
költségmentesen ugyanazon a helyen fog 
történni, a hol a pénztári elismervények, 
illetve a fél kívánságára kiadott ideiglenes 
elismervények kiadattak.

A harmadik hadi kölcsön kötvényei— 
ép úgy, mint az első és második hadi 
kölcsön 6%-kal kamatozó kötvényei — 
zároltan is jegyezhetők lesznek és az aláíró, 
a ki az általa jegyzett kötvényeken az alá
írás alkalmával zárólja és ezt a zárolást öt 
éven át fel nem oldatja, azt a jogot nyeri, 
hogy az öt évi időszak utolsó évnegyedé
ben, legkésőbb azonban 1920 november 
1-én kötvényen alapuló követelését, e nap
tól számított egyévre névértékben leendő

visszafizetésre, felmondhatja. A in. 
kincstár köteles az ilykép felmondott 
vényeket legkésőbb 1921 november 
névértékben visszafizetni.

A harmadik hadi kölcsön zárolt
vénydarabjainak úgy a felmondási, mint a 
visszafizetési időpontja tehát teljesen egybe
esik a második hadi kölcsön zárolt kötvé
nyeinek felmondására és visszafizetésére 
megállapított határidőkkel. A zárolásból 
kifolyólag az aláíró felet költség nem térheti.

Zárolásnak csak 100 koronát megha
ladó összegű jegyzéseknél van helye tehát 
itt a legkissebb jegyzés 1050 korona

A m. kir. pénzügyminisztérium fen- 
tartja magának azt a jogot, hogy előre 
közzéteendő három havi előzetes felmondás 
mellett ezt a kö'csönt egészben vagy rész
ben, névértékben visszafizethesse, azonban 
az esetleges felmondás — ép úgy, mint a 
második hadi kölcsön 6%-kal kamatozó 
kötvényeinél — 1921 május 1-ét megelőző 
időre nem történhetik meg.

A kamatok ép úgy mint felmondás 
esetén a kölcsönkötvények tőkeértéke min
den fennáló és a jövőben behozandó ma
gyarországi adó, bélyeg és illeték levonása 
nélkül fizettetik ki.

A kölcsönre történő befizetésekre a 
moratórium alá nem eső betétek — a fel
mondási határidő betartásával — korlátlan 
igénybevehetök.

A betéti üzlettel foglalkozó intézetek
nél s más ily czégeknél 1914. évi augusz
tus hó 1-je előtt betéti könyvre elhelyezett 
egyébként a moratoriumfeloldó rendeletben 
foglalt korlátozások alá eső betétek azonban 
a kibocsátásra kerülő járadékkölcsön köt- 
vényekre történő befizetések czéljaira csu
pán a jegyzés idejében fennálló összegük 
59'/o-a, de legfeljebb a betét tulajdonosa 
által jegyzet összeg 50% a erejéig vehetők 
igénybe.

Azok, a kik a befizetésekre ilyen, 
egyébbként a moratorium feloldó rendelet 
alá eső betétjüket kívánják igénybe venni, 
annál az intézetnél vagy czégnél, illetve 
annak az intézetnek vagy ezégnek közve
títésnél tartoznak jegyezni, a melynél a 
betét el van helyezve.

A kibocsátandó kötvényekre és pedig 
úgy a szabad, mint a zárolt darabokra, az 
Osztrák-magyar bank és a M. kir. hadi 
kölcsönpénztár a járadékkötvényeknek ké
zizálogul lekötése mellett, a névérték 75%- 
áig a mindenkori hivatalos váltóleszámito- 
lási kamatlábon, tehát jelenteg 5°/0-os kamat 
mellett, nyújtanak kölcsönt. Ezek a kedvez
mények 1917. évi deczember 31-ig marad
nak érvényben. A nevezett két intézet 
ugyancsak a mindenkori hivatalos váltóle- 
számitolási kamatlábon nyújt a nálunk 
zálogul elfogadható értékpapírokra kölcsönt,

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását
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ha a felveendő összeg igazoltan a jelen 
felhívás alapján aláirt összegek befizetésére 
szolgál. A meghosszabbított ily kölcsönök 
a mérsékelt kamatláb kedvezményében 1917 
deczember 31-éig szintén részesülnek. A 
fenti befizetési határidők alatt folyósított 
kölcsönök után, a fél kívánságára, a min
denkori hivatalos váltóleszámitolási kamat
láb helyett, 1917. évi deczember 31-ig, évi 
5"os állandó kamatlább biztosittatik.

Ezenfelül az Osztrák magyar bank és
M. kir. hadi kölcsönpénztár a fent körülírt 
módozatok mellett azoknak, a akik igazol
ják, hogy a jelen aláírási fehivásban 
foglalt befizetési határidők alatt az aláírásra 
bocsátott hadi kölcsön jegyzése czéljából 
más hitel intézetnél (bank, takarékpénztár, 
hitelszövetkezet sta.) vagy bankczégnél 
vettek fel kölcsönt, ennek a kölcsönnek 
visszafizetésére évi 5" ..-os állandó kamat
lábon fognak uj kölcsönt, ennek nyújtani 
s ennek a kölcsönnek meghosszabbításánál 
is évi 5“ n-os állandó kamatlábat fognak 
alkalmazni; ez a kedvezmény is 1917. évi 
deczember 31-ig marad érvényben.

Az aláírók kívánságára e járadékköl- 
csőn kötvényeit a szelvények beváltásával 
megbízott hivatalos beváltóhelyek és az 
Osztrák-magyar bank budapesti főintézete, 
valamint a magyar szent korona országai, 
továbbá a Bosznia és Herczegovina terü
letén levő fiókjai 1917 deczember 31-ig 
költségmentesen fogják megőrizni és kezelni.

A harmadik hadi kölcsön előnyös fel
tételei, a pénzpiacz kedvező helyzete az 
utóbbi hónapoknak a háborút eldöntő fé
nyes győzelmei és ennek folytán annak 
kétségtelen és világos felismerése, hogy a 
létünkért folytatott nagy küzdelem győzel- 
befejezésére szükséges kölcsön jegyzésében 
való minél nagyobb részvétel az aláírók 
magánérdekei mellett a közérdeket is nagy 
mértékben szolgálja: biztósitékai annak, 
hogy a harmadik hadikölcsön jegyzésének 
eredményében az ország lelkes önbizalma 
és nagy teherbírásáról ismételten fényes 
bizonyságot tevő közgazdasági ereje előre
láthatólag még impozánsabban fog meg
nyilvánulni, mint az első és második hadi 
kölcsön alkalmával.

Hivatalos jelentés szerint Németországban a lll-ik ’ 
hadikölcsónre több mint 12 milliárd márkát jegyeztek. Hű 
szövetségesünk kölcsönének e fényes eredménye bizonyára [ 
nekünk is buzdításul szolgál. Jegyezzünk tehát magyar hadi 
kölcsönt és mutassuk meg a világnak, hogy nemcsak a harc 
mezőkön, hanem gazdasági téren is erős Magyarország!

HÍREK.

Karácsony.
Közeledik a békességet hirdető benső

séges nagy ünnep. Nem a hadviselő felek 
emlékezetébe idézzük ezt a dátumot, mert 
ime látjuk a fanatismuson felépült theokra- 
tikus Oroszország istentelen brutális vad
ságát, tátjuk az ájtatos képmutató angol 
farizeusi játékait, látjuk a magát kullur 
nemzetnek valló francia besliálás vadságát, 
nekünk hirdet békét a karácsony ünnepe. 
Közeledik a uap, melyei békét, szeretet hirdet, 
hát hirdessük mi is a szeretet igéit. Békét 
kivánó lelkünk gondoljon a békéért küzdő 
harcos seregünkre s keressük majd fel 
ezen a szent napon figyelmes szeretetünk- 
kel azokat, akik a harcból betegen, meg
sebesülve, családjuktól, gyermekeiktől távol 

városunkban töltik el a karácsony ünnepet. 
A helybeli kórházban, iskolákban és óvo
dákban ápoltak száma meghaladja a százat 
Ezeket a beteg, szenvedő katonákat elhívta 
a kötelesség békés családi otthonukból, itt 
élnek a mi körünkben. Vegyük körül őket 
megértő szeretette), hogy ha nem is pótol
hatjuk. de varázsoljuk köréjük a családi 
élet iiditö melegét könnyítetik meg szenve
déseiket, hogy az a szegény családjától 
elszakadt katona, megvigasztalhassa érte 
aggódó családját, hogy Muraszombatban 
megbecsülik a hazáért vérző katonát.

S már most gondoljunk arra, hogy a 
karácsonyt körünkben töltő katonákat va
lami figyelmes ajándékkal lephessük meg. 
melyet azután a szent ünnep előestéjén 
köztük szétosztani lehetne. Hogy mi legyen 
az ajándék, arról még nem beszélhetünk, 
egyelőre csak számítunk lelkes hazafias 
közönségünkre, hogy a sebesült katonák ka
rácsonyfájára pénzbeli ajándékát lapunk 
szerkesztőségébe mielőbb eljuttatni kegyes 
legyen.

Gondoljon mindenki saját vérére, saját 
fiára, gyermekére, kit talán másutt is ha
sonló szeretettül környeznek, s hozza meg 
mindenki áldozatát, hogy a szép eszme, 
melyet lapunk indít meg útjára, testet öltsön.

Az elmúlt esztendőben is lélekemelő 
ünnepség keretében ünnepeltük sebesüll- 
jeink közt a karácsonyt s lapunk nemes
lelkű olvasó közönsége lehetővé telte, hogy 
a körünkben ápolt sebesültek könyezö sze
mekkel hálát lebegtek azoknak a jótevők
nek, akik nekik az örömet megszerezték.

Ezúttal tehát megindítjuk ismét a gyűj
tést azon reményben, hogy ez a karácsonyi 
ünnepek mégis csak közelebb hoz benőnket 
a békéhez, amelynek ünnepe a szent nap. 
Sursum korda, fel a szivekkel! Adakozzunk! 
Eddig adakoztak: Dr, Vályi Sándor 10 K, 
Balkányi Ernő 3 K. Erdössy Barnabás 2 K.

Hősi halál. Mély részvéttel vettünk hirt 
Kubinyi Andor 16. huszárezredbeli kapitány eles- 
léröl. A vitéz vérig magyar százados a szomszéd 
Radkersburgban állomásozó huszárezrednél szolgáit 
és gyakran kereste az érintkezést a muraszombati 
társasággal s igy az orosz harctéren ért hősi 
halála körünkben is mély igaz részvétet kell.

Virágét a halóit katonáknak Közel a ha- 
lotak napja. Ilyenkor mindegyikünk visz néhány 
szál virágot elhunyt kedveseinek. Az örök lélek 
emlékezetére mécsest is gyújtanak a sírok felett. 
Mostanáig a dér megkímélte a virágokat s ha az 
enyhe idő nemfordul hirtelen hidegre, úgy az idén, 
halottak napján igen gazdag lesz flóránk. Nemcsak 
a kerti virágok nyílnak még teljes szépségben, de 
virul még a rét és erdő is. Halottak napján pedig 
ne csak a magunk halottjáról emlékezzünk meg, 
vigyünk virágot azok sírjára is. akik a harctéren 
szerzett sebeikkel nálunk hunytak el. pihennek a 
muraszombati temetőben, akiknek szeretteik igen 
messze vannak és nem jöhetnek hozzájuk. Helyettük 
látogassuk meg mi őket, hogy a mi messze ha
lottjainkkal hasonlóan cselekedjenek más városok
ban Vonuljunk ki tömegesen a temetőbe, vigyünk 
annyi virágot, amannyit a mi vérünkből való hő
söknek vinnénk és gyutsunk annyi mécsest, hogy 
olyan pazarul tündököljön, mint azoknak hősies
sége a magyar történelemben, akik a sírokban 
pihennek. Legyen páratlan szivünk nemes in
dulatához méltó ünnep.

Papi értekezlet. Az ág. ev. egyház vend
vidéki papjai kedden Muraszombatban papi gyónást 
és értekezletet tartónak. Ez alkalommal a vendég
ként megjelent Kapy Béla körmendi illustris lelkész 

a belmissioról tartott érdekes előadást. A kiváló 
előadó ígéretet tett, hogy még az ősz folyamán 
a muraszombati ev. templomban előadást is fog 
tartani.

Kinevezés. Kelemen János járási h. őr
mestert a honvédelmi miniszter folyó évi nov. hó 
1 -ével járás őrmesterré nevezte ki. A csendörség 
egy érdemes ügybuzgó tagiát érte a jól kiérdemelt 
kitüntetés, mely osztatlan örömet kelt mindenfelé.

— Eljegyzés. Az Alsólendvai Híradó lap
társunk közléséből tudtuk meg, hogy Erdössy 
Etus urhölgyet, kiadóhivatalunk vezetőjének 
Erdössy Barnabásnak kedves leányát Hargila 
Károly salgótarjáni posta- és távírda gyakornok 
eljegyezte. Kiadóhivatalunk derék vezetője ugv 
látszik, elakarta titkolni előttünk a családi ese
ményt, mely mindenesetre alkalmas arra, hogy 
öregedő évei számára gondoljunk, mert végre, 
akinek már férjhezadó lánya van. az már alig 
legény a talpán. Node Erdössy Barnabás a nép- 
fölkelői szemlén tauglih lett, igy tehát ez a kis 
családi eset se fogja őt öregbíteni. Egyebekben 
gratulálunk lapunk kiadóhivatala vezetőjének.

- Ujrasorozások Október 27 nov. 30-ika 
között lesznek a szemlék. A vármegye alispánja 
a kőszegi honvédkiegészitö parancsnoksággal 
egyetértve megállapította a 19 42 évesek ujra-
sorozásának terminusát a lapunkban már közölt 
kormányrendelet értelmében. Eszerint a pótsorozás 
vármegyénk területén október 27-én kezdődik és 
november 30-án nyer befejezést, A sorozás a már 
ismertetett vegyes bizottság előtt történik és ezt a 
funkciót a vármegye területén két bizottság fogja 
végezni. Az első bizottság működési köre kiterjed 
a muraszombati, vasvári, felsööri, és körmendi 
járásra, valamint Szombathely városára, a máso
diké pedig a celldömölki, németujvári, szent
gotthárdi, sárvári és kőszegi járásokra. Az ujra- 
sorozási tervezet a muraszombati járásban külön
ben a következő: Október 27-én: Péterhegy, Csend 
lak. 28-án: Perestó, Pártosfalva, Urdomb. 29-én: 
Felsölendva, Tótkeresztur, 30-án: Vashidegkut, 
Szentsebestyén, Bodóhegy. Battyánd, November 
1-én: Mártonhely, Szarvasiak, Muraszombat vidéke 
Muraszombat.

Hadikölcsön. Az országos mozgalomban 
a muraszombati járás is siet, hogy méltó részét 
kivegye. A mák napig a Muraszombati Takarék
pénztárnál a s Mezőgazdasági banknál a követ
kező jegyzések eszközöltettek: A Muraszombati 
Takarékpénztárnál a következők jegyeztek:
Ifj. Gombossy Péter és neje Mária Salamon 1600.
Krnács Máté Lendvanemesd 500.—
Vérén István Márkusháza 1600.
Tkaucs Zsuzsa ,, ,, 400.
Horváth Anna Sztbenedek 1600.
Kühár István Mezővár 1000.
Benczák Teréz .Muraszentes 3200.
Györkös István Bfalva 600.
Zsitek Cecília ,, 200.
Gábor Teréz Muraszentes 400.
Gábor Iván 200.—
Zsálig Iván Btalva 500.
Lipics József Alsómarácz 1000.
Sárkány Ferenczné Szombathely 5000.—
Wichera Józsefné Graz 2000. -
Kandal Iván Alsómarácz 700. -
Darvas Aladár Tótkeresztur 2000. -
Tótkereszturi evang. gyülekezet 1400.
Pécsek Ádám Bokrács 600. —
Pécsek Ádám 400.
Ruttkay Ignácz Muraszombat 1400. -
Ifj. Bratkovics János Barkóc 1200.—
Horváth Lászlódé Muraszombat 1500.—
Frankó Vilma Pettau 2000.
Mszombati járási alapítványi Közkorház 5000. -
Pósfay Pongrácz Muraszombat 5000. -
Slausz Ferencz Bfalva 200.-
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Dr. Geiger Vilmos Muraszombat 3000.—
; éneik János Alsőmarácz 1500,

■. >hn Szeréna Mszombat 8000.
\olossa Ida „ „ 2500.

Muraszombati Mezőgazdasági bank R. T -
1 jegyeztek:
nőtt Gézáné Szentgotthárd 14000. -
Geiger Vilmos Muraszombat 5000.

N. N. 4800.
skics Ferenc Ránafő 3000.

Klement Vince Alsómarác 2600. -
Friskics József Rőnafő 1050.
Parték Ferencz Bókrács 600.
ifi. Horváth László H. 50.—

Bözsike H. 50.

— A német alaposság. Csak az
íja a németség óriási fölényét az összes ■

emzetek fölött megérteni, aki ismeri azt
i pontosan működő szervezetet, mely az 
c;;ész világot átfogja. A világot ejti bámu- 
iaíba a német katonaság komoly fegyelme
zel ;sége, amelyet kiegészít a társadalmi és 
gazdasági, valamint a jótékonysági ügyek 
példás szervezete. Ez a komoly szervezet 
teszi képessé a németséget, hogy az egész 

. ji felvett harcát győztesen meg
ái: .u Lnnék a bámulatos szervezetnek egy 
kis példája egy levél, mely a napokban 
jutott a kezünkbe. A levél Kínából érkezett, 
Tientsin városából, junius 25-iki kelettel, 
feladója: Hülfaction für Deutsche und 
Österr.-Ungar. Gefangene in Sibirien. A 
levél értesíti Pápics István mezővári lakos 
családját, hogy Pápics István mezővári 
lakos Nikolsk Ussuriskiben lévő magyar 
hadifogoly felkérte az egyesületet, hogy 
tudassák családjával, hogy ő fogságba 
eseti, s kérjék fel családját, hogy küldjön 
neki pénzt. Az egyesület tehát e levélben 
közli a családdal a hirt s egyben jelenti, 
hogy elküldött Pápics Istvánnak 10 rubelt 
kéri a családot, ha módjukban áll, térítsék 
vissza az egyesületnek a 10 Rubelt, hogy 
mással szemben is gyakorolhassák tovább 
a jótékonyságot. A család természetesen 
a pénz meg is küldte. íme a német ala
posság, a német szervezet szálai Kínába 

elérnek s onnét gyakorolja a jótékony- 
’ még a magyar foglyok irányában is.

Levél orosz fogságból Hirschl Ferenc 
tartalékos hadnagy, a Muraszombati Takarék
pénzt ír tisztviselője szüleinek felkérésére a mura- 

. háti Vörös Kereszt titkára, dr. Vályi Sándor 
' r nyt küldött Hirchl Ferencnek, hogy hogy- 
•e tudakozódjék, mert a szüleitől küldött 
b eket és sürgönyöket eddig nem kapta meg. 

Muraszombatban julius 19-én feladott táviratot 
r 23-án kézhez kapta s erre rögtön levélben 

' lapunk szerkesztőjének, ez a levél azonban 
csak október 15-én érkezett. Levelében írja, 
a körülményekhez képest jól van s vele 

ii van fogságban Gerlits Klek is, mig Saáry 
a berezovkai táborban van.

A Muraszombati Takarékpénztár hadi
jegyzése. A Muraszombati Takarékpénz- 

iteken tartott igazgatósági ülésében egy • 
lelkesedéssel 150.000 korona hadikölcsön 

iv. et határozta el s rendelkezésre álló alap- 
<• hadikölcsön céljaira való felajánlásával 
ritkító áldozatkészséggel és kötelesség
szolgálja ereiéhez méltóan a hadikölcsön 

Az intézet eddig összesen saját tőkéjéből 
hó millió koronát jegyzett hadikölcsönre. Az áldo
zatkészségnek ekkora mértéke igazán ritka és 
szokatlan a vidéki pénzintézetek között. Hisszük, 
hogy ez a szép példa a járás lakosságát is hasonló 
áldozatkészségre fogja serkenteni a haza iránt.

— A muraszombati járás a kárpáti falvakért. 
Vasvármegye törvényhatósága által nagy lelkese
déssel megindított mozgalom már eddig is 22.000 
koronát meghaladó eredménnyel jár. A gyűjtési 
akciónak még kezdetén vagyunk s igy teljes sikert 
remélhetünk. Járásunk derék népe is buzgón 
veszi ki részét az agakozásból. A már közűiteken 
kívül újabban adományoztak ; Alsóiánosfa község 
27 K, Borhida 59 20, Máriafalva 66'- , Mura
füzes 22 90, Csendlaki plébánia hivatal 50 54, 
Száchenykut 30--, Berkeháza 3350, Salamon 
község 35’56, Őrfalu 8’30, Királyszék 7 20, Ma- 
gyarszombatfa 97’ , Szentszbestyén 25 40, Je-
genyés 3412, Horváth Károly szarvaslaki kör
jegyző gyűjtése 47’- , Csekefa 25’—, Lendva- 
királyfa 63.—, Gödörháza 67--. Csárics József 
vizlendvai plébános gyűjtése 19’—, Köhida 10’80, 
Muraszombati takarékpénztár 600 korona.

— Fogház vagy pénzbüntetés. K. A. Mura
szombat járási polgár jól ismert alakja a mura
szombati járásbíróságnak. Nincs panasznap, melyen 
a bíróság előtt meg ne jelenne, s nincs alkalom, 
mely számára pert ne szerezne. Legutóbb azonban 
egy testi sértés okáért tett panaszával pórul járt, 
mert ellenfele viszonvádat emelt ellenne, úgy hogy 
a bíróság őt is 30 K pénzbüntetésre, vagy pedig 
3 napi fogházra Ítélte. Természetes, hogy végig 
íelebbezte az ügyet az összes foromukon, de a 3 
nap mégis csak 3 nap maradt. Aztán jött a ke
servesebbik része az ügynek. A bíróság felhívta, 
hogy 8 nap alatt vagy 30 korona pénzbüntetést 
fizesse le, vagy ülje le a 3 napot. K. Á. nak nem 
igen volt pénze és kedve a 30 K pénzbüntetés le
fizetéséhez, ezért úgy gondolkodott, hogy ebbe az 
esős őszi időbe inkább leül 3 napot a fogház 
csendes magányába, de a kincstárt nem gazdagítja. 
Meg is jelent nagy illemtudóaa a bíróság előtt, 
hogy a büntetést leülje, s már jön is érte a fog- 
házör, lekiséri a fogházba, s kijelöli celláját. K- Á. 
megáll a cella előtt, maga elé bámul, végre hát
raszól: Hej ez a hely mégse tetszik nekem, inkább 
lefizetem azt a rongyos 30 koronát, de én itt 3 
napig nem ülök. Szólt s lefizette a 30 koronát, 
de szabadságát nem adta el 30 koronáért.

Véletlen találkozás. Saáry József nyug, 
kir. ítélőtáblái birónák jelenleg két fia küzd az 
orosz harctéren s vesz részt a Tarnopol körüli 
véres harcokban. Most érkezett levelükben beszá
molnak arról az örömről, amely őket a harctéren 
érte. Saáry Elemér és Bandi mindegyik inás-tnás 
ezredben szolgál s a sors véletlen játéka folytán 
most egyik véres harc után összetalálkoztak s 
leírhatatlan örömmel ölelte át egymást a két vitéz 
testvér, akik siettek aztán az örömhírt értök 
aggódó szüleiknek jelenteni.

— Köszönet nyilvánítás. A muraszombati 
közkórház betegei és sebésült katonái részére 
adományoztak : A lendvarózsavölgzi (Ganicsa) 
polgárság 245 kilogramm burgonyát és 49 kgr. 
almát. A korongi polgárság 460 kgr. burgonyát, 
67 kgr almát, 60 kgr. babot, 30 kgr. lisztet és 
kását. 34 fej káposztát. Özv. Poszt Jánosné 2, 
dr. Bölcs Gyula és dr. Geiger Vilmos 1 I kosár 
almát. Széchenykut község 16 kgr. burgogonyát 
és 16 kgr. almát. Rogács János széchenykuti 
lakos 33 kgr. burgonyát, 26 kilo almát és 30 I. 
almabort. Szlepecz János esperes 110 klgr. jó 
minőségű burgonyát voltak szívesek adományozni, 
melyért háláját és köszönetüket jelentik a sebesült 
beteg katonák és a Vörös Kereszt egyesület köz
kórház vezetősége.

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 királv<- 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, mert mulasztás esetében meg
szűnik tagsági igényük és eddigi befizetéseiket is 
elveszik.

Mit ir erről az Est? Minden országos, 
minden közérdekű kérdésében, ez Magyarországon 
az első kérdés, mert mindenki tudja, hogy amit 
valamiről Az Est ir, abban a kérdésben az az 
igazság, az a kötvélemény, az a leghelyesebb 
szempont. Amit Az Est ir, azután a Magyarország 
legjobb Újságírói mennek szerte a világon, felke
resik az eseményeket ott. ahol azok történnék, a 
gyárakban, a tanácskozási termekben, a diploma
ták szobájában, a csatatereken, a szerencsétlenség 
színhelyén ; mindenütt, ahol az ember nyomorúsá
gának és dicsőségének küzdelme lejátszódik. Az 
Est mindenütt, ott van, ahol valami történik, azt 
akarjuk tehát, hogy ahol csak Magyarországon 
érdeklődnek az iránt, hogy mi történik a világon 
legyen szintén ott Az Est. mert a mellett, hogy 
ez igazán európai színvonalú napilap a leggyor
sabban ér el hozzánk, előfizetési ára is minimális 
mert három hónapra csak 4 K 50 fillérbe kerül. 
Mutatványszámot lapunk olvasóinak szívesen küld 
Az Est kiadóhivatala, Budapest, VII., Erzsébet- 
körut 20.

— A világháború. Minden mozzanatáról a 
leggyorsabban, a legpontosabban, a legkimeritőb- 
ben térkép magyarázatokkal Az Újság politikai na
pilap értesti az olvasóit. Előfizetési árak: 1 hó
napra K. 2 80 negyed évre K- 8 fél évre K. 16 
egész évre K- 32. Megrendelő czim : AZ ÚJSÁG 
kiadóhivatala, Budapest, Rákóczi-ut 54.

ADAKOZZUNK
a „VÖRÖS KERESZT“-nek!

Közgazdaság.
Felhívás a gazdákhoz.

A földmivelésügyi miniszter ur elhatározta, 
föltéve ha a viszonyok erre alkalmasak lesznek, 
hogy tejelő jellegű szimenthali fajta 2--2 és fél 
éves, lehetőleg vemhes üsző két impotáltat Svájc
ból a magán tenyésztő gazdaközönség részére. 
Tejelő tehenek kivitelére a svájci kormány jelenleg 
engedélyt nem ad.

Kedvezményekként a földmivelésügyi kormány 
a következőket helyezi a gazdaközönség részére 
kilátásba; bevásárlási, szállítási és kiosztási költ
ségek megtérítése címén, minden 1 éves kort betöl
tött állat után 100 korona államsegélyt engedélyez.

Egy éves kornál fiatalabb borjú után ezen 
kedvezmény nem engedélyeztetik. Kilátásba helyezi 
a földmivelésügyi miniszter ur, hogy oly esetek
ben, midőn az import előnyeiben résztvenni kívá
nók az állatok árát kölcsönből fedezik, három 
éven át az egyharmaddal csökkenő tőke kamatai
hoz 3 százalék hozzájárul.

A behozott állatok csupán olyan tenyésztők
nél helyezhetők el, kik írásbeli kötelezettsége vál
lalnak az iránt, hogy azokat három éven belül el 
nem adják s továbbá, hogy azokuak biztosítása 
iránt az ávétel alkalmával intézkednek s az első 
évi biztosítási dijat a biztosításnak eszközöltetése 
céljából befizetik.

Felhívom a gazdaközönséget, hogy aki a 
fentiek figyelembe vételével kíván üszőket impor
táltatni, jelentkezzék a Vasmegyei Gazdasági 
Egyesület titkári hivatalánál, hogy részére elő
jegyezhető legyen a importáló állomány. Táféko- 
zásul még tudatom, hogy ez időszerint 1 darab 
üsző körülbelöl 1600—1800 koronáért vásárolható 
meg Svájcban.

Gazdasági felügyelőség.

Használjunk hadi postabélyegetI

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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Jegyzéseket elfogadunk november 17-ig.

Aktuális életbiztosítás.
Az Első Magyar Általános Biztositó 

Társaságnál 43 50 éves népfölkelök

pótdij
nélkül háború esetére életbiztosítást köt
hetnek. Bővebb felvilágosítással szolgál

Aseher B. és Fia
az Első Magyar Általános Biztosító Társaság 

járási ügynöksége.

a

Köhögés rekedtség, 
elnyálkAsodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

MI LILI OK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel
lák három fenyővel. 6100 cözj. hit. 
bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 

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

gyógyszertárában.

c* - " ■ ---------- --- —• *'

Büntető eljárás 200 korcsmáros ellen A 
>Fogadó; czimü lapból vesszük át az alábbi köz
leményt : Aradon es környéken 200 korcsmáros 
ellen inditottak eljárást azért mert az illetők rész
ben gondatlanságból, részben tudatlanságból nem 
függesztették ki italmérési helyiségükben a törvény 

által előirt Bortörvény fontosabb rendeletéi" fali
táblát és ezért a legkisebb büntetés 100 korona. 
Jő akaratukig hívjuk a fentiekre fel vendéglőseink 
szives figyelmét és egyúttal tudatjuk, hogy a fenti 
rendeletet tartalmazó fali tábla Balkányi Ernő 
papirkereskedésében Muraszombat 1 koronáért 
kapható.

Bolt bérbeadás.

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

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

Turk József házában flj
1916. év január hó l-étöl ■
bérbe adó. Értekezhetni a E

tulajdonossal E

TURK JÓZSEF vendéglős
Muraszombat.

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

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

Balkányi Ernő Muraszombat.

Egy jobb házból való fiú 
felvétetik 

tanulónak
hetifizetésre hzeee 

Balkányi Ernő üzle
tében Muraszombat.

VIGYÁZZON
----- egészségére I = 
Megbízható és jóminőségü nikotinmentes 

c igarett a- hüvely eket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé

sében Muraszombatban szerezhet be.

= VASVÁRMEGYE = 
= LEÍRÁSA = 
népszerű füzetecske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola 111. osztályába 
bevezetett tantárgya. Ára 20 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir

kereskedésében, Muraszombatban.

FIIPfiPA háborús EUÍVUl A TÉRKÉPE 
kapható BALKÁNYI ERNŐ üzletében.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


