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Az uj hadikölcsön.
A harmadik hadikölcsön jegyzése job

ban fog sikerülni, mint az első kettő. A 
mikor az első kölcsönt jegyeztük, a nyugati 
fronton a németek csodálatos franciaországi 
előnyomulását megállító marnei ütközet 
után az állóharcz kezdődött meg. a keleti 
harczszintérröl jövő jelentéseinek folyton 
az orosz túlerőről beszéltek, legfélelmesebb 
ellenségünk az ország határán állt és — 
Budapesten voltak óvatos emberek, a kik 
már csomagolásra gandoltak. Galiczia nem 
volt a mienk, a háború kimenetelének le
in tőségei széles skálán mozogtak. Mégis 
1000 millión felüli összeget jegyzett ez az 
ország, a melyben fix kamatozású papírok
nak eddigi nem volt piacza, és a hol az 
első lehetőségeit szervezet nélkül, még a 
sötétben tapogatódzva, kellett megkeresni.

A második kölcsön összeesett az olasz 
hadüzenettel. Ugyanakkor, a mikor Magyar
ország élethalálküzdelmében újra a nemzet 
megtakarított tőkéjét kérte, egy uj hatalmas > 
ellenségünk kelet kezett és a régi szövet- í 
séges ellen uj fronton kellet határainkat 
védelmeznünk. Hogy ez a gálád támadás 
öt hónap alatt egy lépéssel se tudjon előre 
jutni, hogy úgy tudjon helytállani, a hogy 
helytállunk a nélkül hogy a többi frontokon 
az onnét elvont erők hiánya érezhetővé 
válnék, azt a legnagyobb optimisták sem 
hitték volna. A jegyzés mégis meghaladta 
az első kölcsön eredményét. Jegyzett a 
hazaszeretet, és az a daczos elhatározás, 
hogy ez az ország végső erejével meg 
akarja és meg fogja védeni exisztencziáját.

Ma, a mikor a harmadik kölcsön 
jer.zése megkezdődik, más a kép! A 
.yugotan annyi energiával beharangozott 
anczia-angol offenziva összeomlott. A 

gazdag Belgium és Francziaországnak ipa
rilag legjelentékenyebb része szilárdan áll 
szövetségesünk birtokában. Keleten egy a 
világtörténelemben példátlan előnyomulás
sal a Kárpátoktól a riga—dünaburg—dub- 
nói vonalra szorítottuk vissza az ellenséget. 
Birtokunkban van Oroszországnak egy igen 

kintélyes, gazdaságilag inegmérhetlen ér
tékű része, ellenségünk összes védelmei 
váraival. Szerbiában megindult a nagy kon- 
czepcz íju győzelmes offenziva és olasz 
védeln vonalunk sziklaszilárdan áll. Bul
gáriában egy erős uj szövetségest nyertünk 
maga Görögország, a melyet az entente 
kezes eszközének tekintett, nem foglal 
határozottan állást. Nyilvánvalóvá vált ép
pen a balkáni események folyamán most 
már az is, hogy Olaszország csatlakozá
sának az ententehoz minden stratégiai hát
rány mellett, a melyet ez reánk nézve 
jelentett, diplomácziailag igen jelentékeny 
előnyei voltak. A inig egyrészt ellenségeink 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását

balkáni politikájában alig megoldható ellen
téteket hozott létre és lényegesen hozzá
járult ahhoz, hogy a balkán blokk létesíté
sére irányuló tendenczia meghiúsuljon, 
addig a mi diplótnácziai akcziónkat az alól 
a lenyűgöző hatás alól, a melyben azt 
nemcsak a háború első hónapjaiban, hanem 
hosszú évekre visszamenőleg is tartotta. 
Az olasz szövetség a két utolsó évtizedben 
minden osztrák- magyar külügy akcziónak 
kerékkötője volt és ez a szövetség volt az, 
— elég egy példára, a boszniai anexióra 
utalnom — a mely erősebben veszélyez
tette egész külügyi politikának minden lé
pését, mint bármelyik más, velünk szemben 
álló nagyhatalom. Most pedig az Olasz
ország iránti tekintetek alóli felszabadulá
sukon kívül a szerb-olasz ellentét, a görö
gök gyűlölete, féltékenysége és félelme 
Olaszországgal szemben, de az egész Bal
kánt elutasító magatartása az olasz impe- 
rialisztikus politikával szemben, a melyet 
az ententenak viszont tekintélyes mértékben 
honorálnia kell, a mi malmunkra hajija a 
vizet. Mintha a legutolsó napok alatt az 
entente vezető államaiban is a kijózanodás 
szele fujdogálna. Delcassé megbukott, Grey 
ellen Northcliff lord sajtója megindította a 
kampányt és minha legszántabb ellenségünk 
Anglia kezdené legjobban érezni azt, hogy 
a balkáni szituáczió fejleményei éppen az 
angol világbirodalomra nézve végzetes for
dulatot is vehetnének. A miben remény
kedve és néha félve, bensöleg mindig bíz
tunk, a mit igen nehéz órákban is ügyünk 
igazságába vetett hittel vártunk, azt ma 
végre hangos szóval is ki merjük mondani 
győzni fogunk. És most már nemcsak mi 
magunk hiszünk benne, de Íme, hisz győ
zelmünkben uj szövetségesünk, Bulgária is.

A hadi helyzet rendkívül kedvező 
voltán kívül nagyban elő fogja segíteni a 
harmadik hadi kölcsön sikerét a nagy 
pénzbőség Ennek a háború a természetes 
megteremtője. Majdnem hermetikus elzárt
ságunk következtében a külfölddel szemben 
ez nálunk fokozottabb mértékben jelent
kezik mint ellenségeinknél. A háború feléli 
az összes készleteket, a melyek sok rész
ben pillanatnyilag nem pótolhatók és he
lyükbe a pénz lép, még pedig a nagy 
átlagban azoknak legalább kétszeresére 
emelkedett ára mellett. Viszont a tőkék 
normális elhelyezési csatornái lényegesen 
redukálva vannak, főleg az értékpapír-el
helyezés. A háború ugyan egyoldalún a 
legnagyobb iparfejlesztő, de minthogy 
ugyanott a legnagyobb és rögtöni fogyasztó 
is, nagy tőkék az iparban sem köttetnek 
le. Természetes, hogy ez a helyzet a hadi
kölcsön javára szolgál.

Akármilyenek lesznek a békekötés 
feltételei, egy bizonyos, hogy utána a nehéz 

fáradságos újraépítés munkája következik. 
Hogy azonban ezt a munkát sikeresen 
fogjuk tudni elvégezni, hogy a nehéz gaz
dasági megpróbáltatásokban meg fogunk 
tudni állani. arra nézve egy nagy tapasz
talat tesz bizakodóvá, a melyet minden 
időknek eme legnagyobb háborújából meritek 
És ez az, hogy úgy mint az egyén a tüz- 
vonal borzalmai, nélkülözései és szenvedé
seivel szentben sokkal nagyobb fizikai 
ellentélló erőt mutatott, még pedig társa
dalmi osztálykülönbség nélkül, mint azt a 
mi elpuhultnak és neuraszténiásnak tartott 
korunkról feltételezhettük volna, épp oly 
meglepő mértékben volt nagyobb az or
szágok gazdasági ellentálló ereje, mint azt 
a háború megidultakor bárki is feltételez
hette. 1914. augusztus havában mindannyian 
azt hittük, hogy a milliós hadseregek költ
ségeit és organizatórikus ellátását gazdasá
gilag néhány hónapnál tovább egyik állam 
sem fogja elbírni. Ma pedig öt negyed év 
után egyik ország sem omlott össze, minden 
folyik tovább, a nélkül hogy komolyan a 
háború végéről beszélhetnénk. A gazdasági 
élet kiható ereje és hozzásimulása a minden 
alapjaiból kiforgatott helyzethez a legna
gyobb meglepetése ennek a nagy korszaknak 
és csúffá tesz minden eddigi nemzetgaz
dasági teóriát.

Ebben az eddig csodálattal teljesítő
képességben kell hinnünk a jövőre nézve 
is. A békekötés utáni gazdasági élet saját 
benső erejéből fogja kiépíteni a maga le
hetőségeit. Erősebbek vagyunk, mint ma
gunk hittük és a fokozott önbizalom segí
teni fog az ország ujjáalkotásának nagy 
munkájában.

Kerestelek.
Szövevényes álmok labirint rejtekén 
Vissza pillantottam . . .
Mögöttem a gyorsan lepergő sok évnek 
Emlékei mintha életre kelnének ;
Ifjan, boldog arccal a múltban Te meg én ! . .. 
. . . Talán el is hiszem, talán nem is álom. 
Talán boldogságom újra megtalálom . . .
Talán most is látlak ragyogónak, szépnek, 
Talán mondhatnálak már is az enyémnek. 
Szövevényes álmok labirintján nézve 
Kerestelek hosszan . . .
Areod most már lengén, ködfátyolban úszva, 
Délibábként suhant el a messze múltba . . .
S ahogy lassú csöndben eltűnik az álom, 
Ábrándos szemekkel a jövőbe néztem . . .
S amiben nagy ritkán, néha volt csak részem: 
Mindent: hű szerelmem’ s régi boldogságom 
Megtaláltam ottan . . .

Lázár Alajos.

Használjunk hadi postabélyegetI
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Hivatalos jelentés szerint Németországban a lll-ik 
hadikftksónre több mint 12 milliárd márkát jegyeztek. Hú 
szövetségesünk kölcsönének e fénye* eredménye bizonyára 
nekünk is buzditásul szolgál. Jegyezzünk tehát magyar hadi 
kölcsönt és mutassuk meg a világnak, hogy nemcsak a harc 
mezőkön, hanem gazdasági téren is erős Magyarország!

Olvasóinkhoz.
Közeledik az ujesztendő, lapunk ismét 

egy esztendővel öregebb lett. Egy há
borús esztendő vonult el borús fellegeivel 
fejünk fölött, s mi a háborús idők fokozott 
igényeit igyekeztünk teljes erőnkkel kielé
gíteni.

Ennek a háborúnak sok tanulsága van 
s alapos a remény, hogy az eljövendő idők 
békés társadalma le is fogja vonni a hasz
nos okulásokal. A magyarság szempontjából 
a legfontosabb tanulsága ennek a véres 
háborúnak, hogy ebben az országban csak 
egy nemzeti áspirátiónak van helye, a ma
gyar nemzeti irányzatnak. Jogos és indokolt 
minden nemzetiségi társadalmi aspirátió, 
mely a magyar nemzet területi és szellemi 
integritását épségben tartja, azonban haza
árulás fogalma alá esik minden a magyar
ság megbontására irányuló idegen törekvés.

Ez a lap nemzetiségi vidékén mint a 
Vend-vidéki magyar közművelődési egye
sület hivatalos lapja-, minden koron az igaz 
magyar nemzeti törekvéseket szolgálta, s a 
hivatalos tényezőkön, néptanítókon kívül 
nagy része van abban, hogy ez a vend 
nép ma nyelvében magyar, hogy iskoláiban 
ma magyar szó hangzik, hogy templomai
ban már csak szórványosan hangzik fel a 
vend imádság.

A háborús esztendő pedig megsok
szorozta feladatunkat. Erős lendülettel 
szálltunk síkra a hadikölcsönjegyzés érde
kében, s e járás lakossága mégis értette 
szavunkat, megnyíltak a ládafiokok, s hoz
ták az elrejtett pénzt a haza oltárára. 
Lelkesedéssel karoltuk fel a Vörös Kereszt 
ügyét, állandóan gyűjtünk a sebesültek 
javára, s buzgón és eredményesen buzdí
tottuk adakozásra ejárás hazafias lakosságát 
minden olyan jótékony ügy támogatására- 
melyet a háboru keserve felszínre dobott.

Nem dicsekvés Írásunk, csak beszá
molunk arról, hogy lapunk hazafias mis
sióját teljes erővel oldotta, meg, ezért 
fontos nemzeti ügyünkre appellálunk mikor 
a közeledő uj előfizetési esztendőben la
punk barátait és olvasóit további lelkes 
támogatásra kérjük fel. Mi méltóan e lap 
traditióihoz ezentúl is éber figyelemmel s 
komoly ellenőrzéssel szolgáljuk itt a nem
zetiségi vidéken a magyarság szentségesi-n 
komoly ügyét, s kérjük olvasóinkat, hogy 
segítő támogatásukat továbbra is tartsák 
meg e lap iránt, s erősödjék ez a magyar
ság szeretetében egybeolvadt kötelék, tá
mogassák továbbra is és terjesszék lapun
kat, mert minden uj előfizető egy, egy 
erős fegyver, melylyel a magyar kultúra 
csatáját győztesen megvívhatjuk.

Előfizetési árak:
Egész évre 6 korona

Fél . 3 .

ADAKOZZUNK

a „VÖRÖS KERESZT“-nek!

Az uj hadikölcsön.
Egész jól meg tudjuk érteni, hogy nagyon 

sok emberben viaskodik az érzés a rideg számi* 
tással, midőn arról van szó, hogy jegyezzen-e 
vagy sem a hadikölcsönre. Az érzés, hogy a harcz- 
tereken folyó hatalmas küzdelembe valamilyen 
módon bekapcsolódjék, ur minden leiken. Ehhez 
kétség sem férhet. Viszont az a körülmény, hogy 
értékpapírokat eddig nem vásárolt,, s talán - 
legyünk csak őszinték az a gondolat, hogy 
vájjon a most megvásárolt hadikölcsönkötvény 
meghozza-e majd később is a kamatját, nagyon 
sok embert visszatart a jegyzéstől. A felvilágosítás 
munkájának, a mely most országszerte folyik, 
ezekre a fontos kérdésekre feltétlenül ki kell tér- ' 
jedniök s meg kell magyarázni mindenkinek, hogy 
azok az óriási összegek, a melyeket a vagyonosabb 
elemek jegyeznek s a mely társadalmi réteg rend- 
szerink csak igen alapos, sőt rideg megfontolás 
után helyezi el pénzét, világos és kétségtelen bi
zonyítékát adják jegyzésükkel nemcsak a hadi
kölcsön jövedelmezőségének, hanem feltétlen biz
tonságának is. Ezt persze nem szükséges magya
rázni azok előtt, a kik tisztában vannak az állami 
kölcsönök mibenlétével, mert hiszen nyilvánvaló, 
hogy az államnak minden kötelezettségéért a pol
gárok összessége egész vagyonával szavatol 
Ilyenformán a súlypont a kötvények jövedelmező
ségére helyezendő s e tekintetben ajánljuk a kö
vetkező módozat megszivlelését, melyből kitűnik, 
hogy a hadikölcsönjegyzéssel legalább 9° n ka
matjövedelem elérhető:

Az aláírási felhívás 7. pontja szerint az 
Osztrák-Magyar Bank lombard-kölcsönt adja a III 
hadikölcsönre jegvzett összeg névértékének 75" o-áig 
(azaz minden 1000 koronára 750 koronát) a min
denkori hivatalos váltó leszámítolási kamatláb 
vagy e helyett 1917. évi december 31-ig állandó 
5" 0 kamatláb mellett. Ennek alapján jegyezzen 
mindenki a következő módon :

1. ha van 1000 korona készpénze, akkor 
jegyezzen mindenki 4000 koronát erre a jegyzésre 
vegyen fel ugyanott 3000 korona lombard kölcsönt 
az előirt bankkamatlábon és a többit fizesse ki 
készpénzben.

2. ha van 1000 koronás kötvénye I. vagy 
II. hadikölcsönből, akkor jegyezzen 3000 koronát 
és vegyen fel a jegyzett 3000 koronára és az 
1000 koronás kötvényre (összesen 4000 koronára) 
3000 korona lombard kölcsönt az előirt bankka
matlábon, mely összegből kifizeti a jegyzett hadi- 
kölcsönt.

3. ha van moratórium alá eső 2000 koronás 
betétje, akkor annál az intézetnél, a hol a betét 
van, jegyezzen 4000 koronát. Az illető intézetet 
bízza meg, hogy jegyezzen az Osztrák-Magyar 
Banknál 3000 korona lombard kölcsönt és a 
többit fizesse ki a betétből.

Ha igy jegyez, lesz 4000 korona névértékű 
kötvénye, s mind a három mód szerint adott a 
saját vagyonából 1000 koronát és 3000 koronát 
kölcsönzött az Osztrák-Magyar Banktól 5n o mellett 
Ezen jegyzésnek a következő végeredménye:

Bevétel: 6° o kamat 4000 korona kötvények 
után 240 K.

Kiadás: 5° o kamat 3000 lombard kölcsön 
után 150 K.

Marad 90 K. vagyis a befektetett 1000 
korona után 9", 0 tiszta jövedelem.

A muraszombati járásban nagy lelkesedéssel 
megindult hadikölcsön jegyzés e héten az alábbi 
szép eredménynyel járt.

A Muraszombati Takarékpénztárnál jegyeztek:
Luthár N. Jánosné Szentbibor 1000.
Mőrecz István Mezővár 1100.—
Mőrecz Istvánné » » 1100.-
Rátnig Mátyás Korong 500.—

Kolossá Jánosné Lendvanemesd 800.—
Szampt Károly Görhegy 200.—
Ruzsics János Perestó 500.—
Vogrincsics József Vasvecsés 1000.
Csontola János Perestó 2000.—
Gombócz János Görhegy 2100.—
Gombócz József és Mária Vasvecsés 600.—
Ebenspanger Salamon Perestó 200.
Rogán János Vasvecsés 400.
Kühár Eerencz és Bencik Kata Battyánd 1000,— 
Gyergyék Mátyás Kölesvölgy 500.
Osterer Károly Muraszombat 5000.—
Erjávecz József és Kata Újtölgyes 500.—
Vukán Teréz » » 1000. -
Vucskics János Bíalva 2000.
Spolár István Muracserinely 600. —
Martinecz István Barkócz 400.—
Kousz Iván és neje Korong 400.

Muraszombati Mezőgazdasági bank R. T.- 
nál jegyeztek:

Kreft József Nagykanizsa 500.
Kühár Gizi Battyánd 100.

» Ilonka 100.
Jólánka > » 100.

Csarni Zsuzsa Mezővár 400.—
Krepsz János > > 200.
Fiiszár Mátyás Muracsermely 1000.
Baumann Ferenc Alsómarácz 400. -
Székelv János li. 1100.
Czigüth István Zsidahegy 500.—
Vratarics Karolina Battyánd 1500.—
Fiiszár Miklósné Mezővár 2000.
Kühár János Battyánd 2000.
Fiiszár István Mezővár 1050.—
Vértes Sándor H. 10000.
Kardos József Mezövár 1600.
Kühár Mária « 3000.
Id. Kühár József > 1200.
Kühár Ferecné 1500.—
Ifj. Kühár József » 5000.
Mőrecz István és neje » 3000. -
Malacsics István H. 1500.

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

HÍREK.

Karácsony.
Közeledik a békességet hirdető benső

séges nagy ünnep. Nem a hadviselő felek 
emlékezetébe idézzük ezt a dátumot, mert 
ime látjuk a fanalismuson felépült theokra- 
tikus Oroszország istentelen brutális vad
ságál, tatjuk az ájlatos képmutató angol 
farizeusi játékait, látjuk a magát kultur 
nemzetnek valló francia bestiálás vadságát, 
nekünk hirdet békét a karácsony ünnepe. 
Közeledik a nap, melyet békét, szeretet hirdet, 
hát hirdessük mi is a szeretet igéit. Békét 
kívánó 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 ünnepét. 
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 szeretettel, hogy ha nem is pótol
hatjuk. de varázsoljuk köréjük a család
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I üdítő melegét könnyitsük meg szenve- 
seiket, hogy az a szegény családjától 

Szakadt katona, megvigasztalhassa érte 
iggódó családját, hogy Muraszombatban 
megbecsülik a hazáért vérző katonát,

S már most gondoljunk arra, hogy a 
arácsonyt körünkben töltő katonákat va- 
uni 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 
zurkesztöségébe mielőbb eljuttatni kegyes 

legyen.
Gondoljon mindenki saját vérére, saját 

ara, gyermekére, kit talán másutt is ha
sonló szeretettel 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 sebesült- 
jeink közt a karácsonyt s lapunk nemes
lelkű olvasó közönsége lehetővé tette, hogy 

rünkben ápolt sebesültek könyezö sze
mükkel hálát rebegtek azoknak a jótevők
nek. akik nekik az örömet megszerezték.

Ezúttal tehát megindítjuk ismét a gyűj
tőt azon reményben, hogy ez a karácsonyi 
ünnepek mégis csak közelebb hoz benőnket 
a békéhez, amelynek ünnepe a szent nap. 
Stirsum korda, fel a szivekkelf Adakozzunk! 
Eddig adakoztak: Dr, Vályi Sándor 10 K, 
Ba’kányi Ernő 3 K, Erdössy Ba nabás 2 K.

— Előléptetés. A m. kir. honvédelmi 
miniszter Dr. Geiger Arthur muraszombati 
ügyvédet, a cs. és kir. 18. tábori ágyús 
ezredhez beosztott népfelkelő őrmestert 
népfelkelő zászlóssá nevezte ki.

Vasvármegye közönsége a kárpátokért. 
Vasvármegye kárpáti segitöbizottságának az orosz 
dúlta helységek újraépítésére megindított gyűjtése 
gyönyörű eredménnyel halad előre. Nem számítván 
hivatalos vármegyének 60-ezer koronás adományát 

Szombathely város 10-ezer koronás segélyét, 
lödik hét végén néhány korona hián 28 ezer 

áll a segitöbizottság rendelkezésére. Ebben 
a szép eredményben fényes siker illeti a mura
szombati járás derék lakosságát is. A már közöl

tén kivül adakoztak: Ferenclak község 36 K, 
> askovácsi 32 K 20 f, Petőfa Község 26 K. Ká- 

1 'Ja 12 K, Vashidegkuti Takarékpénztár 20 K, 
V -Jer Károly Vashidegkut 20 K, Korong község 

K 60 f, Horváth László muraszombati kör- 
<v/ő gyűjtése : 232 K 20 f. Muraszombat község 

809 K 20 f, Dombalja 7 K 38 í, Jegenyés 34 K 
12 f, Királyszék 7 K 20 f, Lendvakirályfa 63 K. 
Szécsenyfa 103 K 10 f, Vashidegkut 66 K, 20 f, 

^hidegkúti plébánia 25 K 60 f.

Hadikölcsön jegyzés. A Mura- 
nbati Mezőgazdasági bank szombaton 
tartott igazgatósági ülésen 50000 K 
kölcsönt szavazott meg. Ezzel tehát 

• agilis intézet, mely oly lelkesedéssel 
a fel a hadikölcsön ügyét hadikölcsön 

■ a eddig összesen 200000 koronát 
á . ott.

Megsebesülve. Részvéttel vettünk hirt la
pu derék szedőjének Kardos Sándorunk meg- 
sebt léséről. Tele ifjúi lelkesedéssel indult harc
térre, s most mint Írja a harcteret kórházzal 
kénytelen felcserélni, mert jobb lábát es kezét sú
lyos lövés érte. Mielőbb való gyors felgyógyulást 
kívánunk lapunk derék szedőjének.

— A derék gyülekezet. Az alsómaráczi ág. 
ev. gyülekezet lelkésze Htiina Sándor egy sajná
latos halasét folytán már hetek óta ágyban fekvő 
beteg. Derék gyülekezete a lelkész szerencsétlen 
helyzetén segítendő megható módon gondoskodik 
róla minden nap a gyülekezet más más tagja 
látja el a szükséges élelemmel, ezenfelül, mivel a 
szerény lelkészt fizetésből bajos a téli szükségle
teket beszerezni előre ezért a mezővári, alsoinaráci, 
zsidahegyi községek hivöi önként nagymennyiségű 
gabonát adtak össze és azt egybegyűjtve a beteg 
lelkész lakására szállítottak. A gyülekezet ezen 
nemes tette megérdemli, hogy róla elismeréssel 
emlékezzünk meg.

Adomány. Vértes Sándor ur 20 koronát 
juttatott szerkesztőségünkbe elesetteink árvái javára 
a mindenszenteki koszorumegváltás címén. Vajha 
a nemes kezdő sok követőre találna, hogy a ha
lottak pompázó kegyelete helyébe az élők felsegi- 
tése lépne. Tiszteletreméltó a halottak kegyelete, 
de tartózkodjunk ez évben a túlzó fényűzéstől és 
gondoljunk az éhesekre, nyomorgókra, akiknek 
betevő falatjuk nincs.

— A kórház tolvaja. Hálátlan az emberiség. 
A felmentett rabló meglopja védő ügyvédét, aki 
róla a bíróság előtt bizonyította be, hogy becsü
letes ember, a kleptománikus, kiről orvos állítja 
ki a bizonyítványt, hogy nem kleptománikus, meg
lopja orvosát. Ugyan ilyen hálátlanságba esett M. 
A. leány, ki a muraszombati kórházban volt ápolás 
alatt. A gondos ápolást úgy hálálta meg, hogy a 
korház személyzetének bizalmával vissza élve egy 
őrizetlen pillanatban egy női kabátot, több más 
ruhadarabot, ágylepedöt ellopott. Elismerte tettét, 
azonban azzal védekezett, hogy ö segített egy 
asszonyt ápolni aki elhalt, s ez neki hagyta aján
dékba a ruhát. Be lett azonban bizonyítva, hogy 
a megtévedt leány a ruhákat lopta. A bíróság a 
tolvaj leányt a bűnért 2 napi fogházra ítélte.

A becsületes megtaláló. Cs. A. cabonai 
lakos egy ezüst órát kínált a községben lánccal 
együtt megvételre. Az ottani csendörség az esetet 
gyanúsnak találván a leányt vallatora fogta, aki 
bevallotta, hogy az órát és láncot fivére Cs. L. 
alsőmaráci lakős küldte neki ajándékba. A fiatal 
embert vallatóra fogták, s bevallotta, hogy ö a 
tárgyakat Mártonhelyen találta, azonban mivel a 
tulajdonos nevét nem tudta magánál tartotta, A 
kárvallott tulajdonos időközben jelentkezvén a 
becsületes megtaláló ellen megindult a büntető 
eljárás, melynek során a muraszombati járás bíró
ság a becsületes megtaláló jutalmát 2 napi fog
házban állapította meg.

— Virágot a halott katonáknak. Közel a ha- 
lotak napja. Ilyenkor mindegyikünk visz néhánv 
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, ugv 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.

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, hogv 
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 legkimeritöb- 
ben térkép magyarázatokkal Az Újság politikai na
pilap értesti az olvasóit. Előfizetési árak: I hó
napra K. 2 80 negyed évre K- 8 fél évre K. J6 
egész évre K- 32. Megrendelő cziin : AZ ÚJSÁG 
kiadóhivatala. Budapest, Rákóczi-ut 54.

Rezet vasért. Tekintettel azon körül
ményre, hogy fenti fémekből levő háztartási czik- 
kek rekvirálása küszöbön áll, s ma még mindenki
nek módjában van tárgyait becserélni az Uránia 
Nő védő Eegyesület mozgalma mind nagyobb mér
tékben fokozódik. Minden 3 kgr. súlyt kitevő réz
hulladékért vagy bármely rézmozsárért I mozsa
rat. másfél kgr.-ot kitevő rézgyertyatartóért vagy 
rézhulladékért 1 darab gyertyatartól fél kgr.-on 
felüli mérlegsulyért megfelelő hiteles vassulvt ad 
az egyesület cserében. A cseretárgyak Ízlésesen 
nikkelezve vagy bronzirozva vannak, s ez a felírás 
áll rajtuk: Pro Victoria 1914—15« Az egyesület 
a német a hadvezetőség részére gvüjti, átvételi 
árából pedig a háborúban elesettek özvegyei és 
árvái számára otthont óhajt nyitni, Az adományo
zók lélekemelő áldozatkészségét a harangok, vörös 
és sárgaréz, ólom, ón és czink tárgyak tömeges 
beküldése, vagy sokan, kik ezzel nem rendelkez
nek pénzadómánynyal segítik az egyesületet ahoz 
hogy nemesczélu othonát mielőbb megnyithassa. 
Ugv a rézadományokat, valamint az otthon-alap 
hoz a hozzájárulás az Uránia Országos Nővédő 
Egyesület IV. Szervita-tér 5. kéri az egyesület 
elnöksége. Teleifon : 123—63. ,

A cukor maximális ára. A m. kir. minisz
tériumnak 3465 3915. M, E. sz. rendelete foly
tán e cu'cor maximális árát a járás területére 
nézve 1915, év október 4-étől kezdve a követke
zőkben álllapitotta meg: Az árak koronákban és 
10(1 és I kilogrammonkint értendők, l-a finomit
vány nagy süveg szabadon 101*37 és 110. Il-a 
finomitvány és selejt finomitvány vagy melis leg
feljebb 20"„-a l-a nagysüveg mennyiség után 
100 87 és 1’9* 2. 5-ös süveg finomitvány szabadon 
101*87 és I IO'.j. 3-as süveg finomitvány szaba
don 102'37 és 1 11. Kockacukor láda nettó 50 
kg-kint 105 37 és 114. Kockacukor doboz brutfo 
5 kg. 103'87 és 1121.,. Kockacukor 100 Kg-bs 
zsák, bruttó 104*37 és 113. Lisztcukor láda nettó 
50 kg-kint 105'37 és 1'14. Lisztcukor doboz 
bruttó 5 kg. 103 87 és 1121 •». Lisztcukor 100 
kg-ns zsák bruttó 103'37 és 112. Doncassé durva 
és finom szemcséjű es dara 100 kg-os zsák, 
bruttó 103'37 és 112. Dara láda, nettó 50 kg.- 
kint 105'37 és 1'14. O pilé, Segmente és finom 
pilé 100 kg-es zsák,, bruttó 103'37 és 1012. 
Kristály cukor 100 kg.-os zsák, brtto 101'37 ős 110. 

Felhívom körjegyző urakat, hogy ez ármeg
állapítást tétessék közhírré és az érdekelt keres
kedőkkel külön is közöljék ama figyelmeztetéssel, 
hogy az ár megállapítás ellen a közhirrétételétől, 
illetve közléstől számított 15 nap alatt a szolga - 
bírói hivatalnál szóval vagy Írásban előterjeszthető 
birtokon kívüli felebbezésnek van helye, s hogy 
ezen ár megállapítást kereskedőknek üzleti helyi
ségeikben szembetűnő helyen büntetés terhe 
mellett ki kell függeszteniük.

Muraszombat, 1915 október I.
ifj. Horváth Pál, 

főszolgabíró.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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A Muraszombati Mezőgazdasági Bank r.-t.

hivatalos

aláírási delije
Jegyzéseket elfogadunk november 17-ig.

Aktuális életbiztosítás.
Az Első Magyar Általános Biztosító 

Társaságnál 43—50 éves népfölkelök

pótdij
nélkül háború esetére életbiztosítást köt
hetnek. Bővebb felvilágosítással szolgál

Ascher B. és Fia
az Első Magyar Általános Biztosító Társaság 

járási ügynöksége.

Köhögés rekedtség, 
elnyáikásodás, 

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 izü czukorkák 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 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. 
Jó akaratulag 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- ■

és vegyes kereskedés helyi- H

sége kiköltözés miatt Mura- ■

szombaton, Szápáry-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 cim- 
nyomással vagy anélkül, a 
legolcsóbb árban szállítom.

Balkányi Ernő Muraszombat.

Egy jobb házból való fiú 
felvétetik 

tanulónak 
= hetifizetésre ~

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 III. osztályába 
bevezetett tantárgya. Ára 20 fdlér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir

kereskedésében, Muraszombatban.

EURÓPA TÉRKÉPE
kapható BALKÁNYI ERNŐ üzletében.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


