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Mi lesz háború után?
Hindcnburg, kit ebben el lehet fogadni 

rnek, olyasmit mondott, hogy a 
Jegek dolga. Tegyük hozzá a nagy 

.egfigyeléséhez, hogy idegek dolga 
; 1K . a katona, de mindenki számára, 
a ,inek dolga van vele, - s kinek nincs 
veie dolga ? ! Én azt hiszem, hogy a katonai 
kitüntetések, melyekkel elébb a mi királyunk 
s legutóbb a német császár is polgári 
személyek érdemeit méltányolták, kik az 
igazgatás, az ellátás, a gazdaság s a köz
lekedés külömbözö terein a háború körül 
érdemeket szereztek, többet mondanak 
annál, mint hogy lehet polgári érdemeket is 
szerezni a háború körül. Valójában azt 
mondják, vagy küsölségben való jelent
kezései annak a valóságnak, hogy a kato
naság s a polgárság, a hadi s a polgári 
igazgatás, sőt a béke s a háború közt való 
éles határvonalat mind nehezebb fentartani 
ez éles kiilömbségek sokban elméletiek, 
vagy mesterségesek, s az élet s a gyakorlat 
túltesz! magát rajtuk. Egyformán idegek 
dolga a háború mindenki számára, mert 
sokban egyforma köze van mindenkinek és 
mindennek a háborúhoz. S egyformán fon
tos, hogy egyformán ne veszítsük el fejünket 
sem háború előtt, sem háború alatt, sem 
háború után, s a háborúnak az a föparancsa 
katona és civil számára egyaránt, hogy oly 
hűvösen és nyugotan tudjon dolgozni a 
háború szorítása alatt, mintha teljes békében 
dolgoznék, minden szorongatottság nélkül.

Ez igy kenetes általánosságnak hangzik, 
de van sajátos tartalma s van benne czél- 
zás , nkrétumokra Ha visszagondolunk 

mtézkcdésekre, melyekkel a háborút 
fogadták nálunk, az állam nevében, amúgy 
is Iv omány, hogy a köz iránt köteles 

ság — a jó családapa gondossága, 
mi! római jog meghagyta — abban áll,
a jelszóval takarékosságnak szokás
n- A takarékosság jelszónak igen tet- 

de mit jelentett nálunk kivitelben? 
Jele: tte azt, hogy mivel kevés a pénzünk, 
'e'1 -g ne csináljunk semmit, a mi pénzbe 
kerül S jelentette még tovább azt, hogy 
"'ive! ninden pénzbe kerül, ne csináljunk 
■emui; Dje Armee verdörrt, panaszolta 
1 "pár év előtt Schönaich generális. Ez a 
P' sz annyiban egyoldalú volt, hogy nem

hadsereg sorvadt el. Sorvadás 
"éri! te egész életünket, mert féltek a 

tésektől, s az úgynevezett takarékos- 
. megvonta az élettől a szerveket, melyek 

táplálhatták volna, s alkalmassá tehették 
volna a gyümölcsözésre Ez igy volt, s ha 
’KY Volt: takarékosság volt-e ez a takaré
kosság? Nem volt az, inkább: a legnagyobb 
Pazarlás volt.

Ezek untig ismeretes dolgok s elvben 
mindenki helyesli nálunk is, de cselekvésben 
még mindig az ellenkezőjét követik bölcses
ség gyanánt. Elismerem, hogy a fejetlen 
pénzkidobálásnak természetesen nincs ér
telme, hogy a pénzköltéshez, vagyis befek
tetéshez stílus kell, konczepczió kell, terv
szerűség és tudatosság, és annak a fajta 
takarékosságnak, mely nálunk kevés kivé
tellel évtizedeken át okosságszámba ment, 
lélektani okát lehet hogy a körül az elmés 
maxima körül kell keresnünk, hogy: ha nem 
tudod, mit csinálj, ne csinálj semmit! Ez 
azonban csak a magánemberre állhat, ha 
ugyan ilyen is megengetheti magának azt 
a fényűzést, hogy ne kelljen valamit csi
nálnia, s ne tudja, mit kell csinálnia. Állam 
vagy város egy perezre sem függesztheti 
fel életét, s a kik vezetik, azok vállalták a 
kötelességet, hogy minden pillanatban és 
állandóan tudjanak a közösség életszükségei 
szerint gondolkozni, — egyfelől ötletesnek 
lenni perezröl-peezre, másfelől állandó belső 
tervből és rendszerből kipattantani az öt
leteket, megfelelően annak, hogy e perczek 
a gondjukra bizott kommunitásnak élet
folyamatává folynak össze.

Mindezeket nem elméletnek fejtem ki, 
hanem programmnak a kérdéssel szemben, 
hogy: mi lesz háború után ? Igaz hogy 
java háború közben az ilyen elmélkedések 
egy kicsit olyanok, mint mikor az embar 
ül a viczinális vasúton és lükdösi a kocsi 
falát, hogy hamarabb érjen az állomásra. 
De a jövőről valóban kell gondoskodni, 
mert a holnap a mából él s ha már ren
dületlen idegzet kell ahoz, hogy a háború 
közben tndjukk szolgálni a háborút s még 
rendületlenebb, hogy a háború szoronga- 
tása közben tudjunk gondolni háború 
utánra : kell hogy idegeinknek ura legyünk, 
s a jövőt ne terveljük meg olyan ideges
séggel, a minővel intrádára itt nálunk a 
háborút fogadták. Baj volt, — és kévésén 
múlt, hogy végzetes következései nem vol
tak — hogy mikor a háború kitört, a czivil 
élet nálunk azzal fogadta, hogy mintegy 
ráduplázott, — vagyis nem volt elég, hogy 
a háború annyi mindent megakasztott és 
felfüggesztett: még külön tettek is róla, hogy 
minden abbahagyassék hivatalból is, nehogy 
bármi is pénzbe kerüljön, vagy munkaerőt 
kössön le, mert ki tudja mi mindenre kell 
pénz, s hová kell majd a munkaerő? 
S mindenesetre.- akárhonnan vesszük a 
pénzt: meg kell találnunk. A milliókat, a 
amik erre kellenek, ugyanonnan kell ven
nünk. a honnan a milliárdokat, amik most 
kellenek. Mint a hogy most e milliárdokhoz 
képest semmit sem jelent az öt vagy tiz 
millió, mit a közmunkák s a befektetések 
felfüggesztésével megtakarítottuk: a békével 

előálló milliárdos gondok nem lesznek 
elviselhetetlenebbek a milliókkal, mik éle
tünk nekilenditéséhez kellenek. A háború 
után nem ólomsuly gyanánt kell ránk nehe
zednie, hanem sarkaló gyanánt kell cselek
vésünket hajtania annak, amit előre vár
hatunk : hogy közösségeink, élükön az 
állammal, fantasztikus méretű deficzitekkel 
kezdik majd újra háztartásukat. Végzetes 
volna, ha majd erre is rádupláznánk, s mivel 
nem lesz pénzünk, lemondanánk minden 
munkáról és befektetésről, a mivel pénzt 
lehet teremteni. Inkább: a legnagyobb 
méretű munkásságnak, a legmesszebb tervü 
befektetésnek kell majd nyomban meg
indulnia, sőt, hogy megvalljam legbelsőbb 
érzésemet: folytatódnia. Mert az az érzésem, 
hogy nem szabad zárnunk a háború utánig.

Mint a hogy a háború kezdetén sem 
kellett volna annyi mindent abbahagynunk 
vagy megszükitenünk : már most, a háború 
alatt neki kell látnunk, hogy felvegyünk 
minden fonalat, mit vagy a háború vágott 
el, vagy magunk ejtettünk el túlzott óva
tosságból. Külön nyomorúságunk ma, hogy 
az utóbbi években mind jobban elszapo
rodott a közélet irányitói között azoknak 
az egyszempontu kevés invenczióju taka
rékoskodóknak a fajtája, akik minden 
zsenge kérdést elsorvasztanak s akiknek 
szelleme lidérczként üli meg a fejlődésre 
váró és vágyó nemzeti és társadalmi élet 
lelkét Az emberirtás nagy korszakában jó 
lenne ezt a fajtát is megritkitani s a köz
élet gépezetébe belebocsátani a bátrabb, 
a bőkezűbb, az erősebb lelkű, bizakodóbb 
kezdés feszitö erejét, duzzasztó munkálkodó 
gőzét.

Ha tehát azt kérdik, mi lesz a háború 
után, arra józanul es hűvösen csak egy 
feleletet adhatunk: Élni fogunk, élni aka
runk — olyan nagy és gazdag életet, mely 
arányos legyen a háborúval, mit ez életért 
folytatunk !

A villanyvilágítás kérdésére gondolunk 
e sorok Írásánál, melyet most kell meg
oldanunk, mert ha ezt a mostani alkalmat 
ismét elszalajtjuk, ki tudja, lesz-e még e 
község életében mód és alkalom, hogy a 
nagy inü valaha is megvalósuljon j

Ünnepély a polgári fiúiskolában.

Polgári fiúiskolánk folyó hó 11-én 
délelőtt 10 órakor az állami elemi iskola 
épületében ünnepélyt rendez az 1848-iki 
nagy napok emlékezetére, melyre ez utón 
hívja meg a szülőket s az érdeklődő kö
zönségei. Az ünnepély műsora:

1. Őrszem a Dunán. Előadja az énekkar 
Csiszár János vezetésével.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását
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2. Megnyitó beszéd. Tartja Zágonyi János 
h. igazgató.

3. Magyar nyelv. Ábrányi Emiltől. Szavalja 
Kohn Dezső.

4. Májusi dal. — Ballag már a vén diák. 
Előadja az énekkar.

5. Felolvasás. Tartja Tóth Kálmán tanár.
6. Lengyelországi harangok. Endrödi Sán

dortól. Szavalja Vohár Ignác III, o, t.
7. Trombitás Balog, üács Demetertől. Sza

valja Czipott György II. o. t.
8. Hymnusz. Előadja az énekkar.
A szavalatok eiött Kardos Miklós II. 

o. t. mond rövid bejelentőt.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink

ban ápolt sebesült katonákról I

A doiogkerülőknek nem jár 
államsegély.

A hadbavonaltak családtagjainak segélyezése.

Most veszik kezdetüket a tavaszi munkálatok. 
Felesleges bővebben fejtegetni, mennyire fűződnek 
azokhoz a nemzet létérdekei. S szinte magától 
értetődik, hogy mindazoknak, a kik itthon marad
tak s nem saját vérükkel védik a hazát, becsület
beli kötelességük kettőzött erővel kivenni részüket 
a gazdasági munkából. Szégyenteljes és képtelen 
állapot volna különösen az, ha a nemzeti köteles
ség alól épp azok vonnák ki magukat, a kik 
mint a hadbavonultak családtagjai államsegélyben 
részesülnek.

Épp ezért a kormány az 1914. XLV. t.-cz. 
ama rendelkezésével szemben, hogy a bevonultak- 
nak olyan családtagja, a ki megélhetését megfe
lelő munkával biztosíthatja, segélyre igényt nem 
tarthat, ellenkezőleg arra az álláspontra helyez
kedett február 22-én kiadott körrendeletében, hogy 
változatlanul kiutalványozza az államsegélyt mind
azoknak, a kik munkára mennek, ellenben meg
vonja a segélyt a dologkerülőktől. Egyfelől huma
nisztikus felfogás érvényesül e rendelkezésben, 
másfelől az a czélszerüségi tekintet is, hogy egye
nesen jutalomban (tehát az államsegély további 
élvezetében) részesítse azokat, a kik a mezőgaz
dasági munkában résztvesznek.

Ugy látszik, félre- vagy meg nem értés 
okozhatta, hogy ez a tény nem ment át kellőleg 
a köztudatba, s hogy ugy az érdekelt családtagok, 
mint a földbirtokosek és a hatóság körében gyak
ran felhangzik ma is a panasz, hogy a családta
gok segélyezése a dologkerülöket részesíti juta
lomban. Épp ezért czélszerünek látszik egész ter
jedelmében közzétenni a miniszterelnöknek most 
említett rendeletét, mely igy szól :

M. kir. miniszterelnök, 888 rés. M. E. Mél- 
tóságos főispán ur ! Az 1914. évi XLV. t.-cz. 7. 
íj-a értelmében a bevonultnak segélyre egyébként 
igénnyel biró olyan családtagja, a kiről a hatóság 
megállapítja, hogy megélhetését megfelelő munka 
vállalásával biztósithatná, segélyre igényt nem 
tarthat. Ebből kifolyólag elveszti a segély iránti 
igényét minden olyan mezőgazdasági munkára 
alkalmas segélyezett egyén, a ki a mezőgazdasági 
munkák megnyíltával nem él az igy kínálkozó 
kereseti alkalommal s ha hívják is, nem megy el 
napszámba, vagy nem fogad el megfelelő neki 
felajánlott gazdasági munkát. (Részes vagy szak- 
mányos kapálások stb.)

Ezt a körülményt egyáltalán nem azért aján
lom méltóságod figyelmébe, hogy az élvezett 
segély megvonását, vagy leszállítását kívánjam 
azoknál, a kik tényleg részt vesznek a mezőgaz
dasági munkában s ezen a cimen biztosíthatják 
létfentartásukat. Erre a még ilyenkor mutatkozó 

kereseti alkalmak hullámzó és bizonytalan voltánál 
fogva nincsen is elegendő alap, de meg a törvény 
idézett szakaszának célja és indoka nem az volt, 
hogy a dolgozni akarókat juttassuk rosszabb 
helyzetbe, hanem ellenkezőleg az, hogy azokat 
fosszuk meg a segélytől, a kik a munkától vo
nakodnak.

Igy hozza ezt az osztó igazág magával, de 
ezt követeli az ország gazdasági érdeke is, a mely 
különösen a háború által okozott rendkívüli visz- 
nyok között feltétlenül megkívánja, hogy az itthon 
maradt lakosság munkaképes része to rozott erővel 
vegye ki részét a gazdasági munkából s nem 
tűrhetné, hogy az állam által a hadrakeltek csa
ládjai részére olyan bőkezűen megállapított segély 
azoknak nagy részét tétlenségre bírja, a kiknek 
munkaerejére most nagyobb szükség van mint 
valaha s ez által a lefontosabb gazdasági köz
érdeket károsítsa.

Felhívom ennek folytán méltóságodat, hogy 
a törvénynek ezt az intencióját az illetékes ható
ságok helyes irányítása utján igyekezzék érvényre 
juttatni. Hívja fel a helyi hatóságokat, hogy von
ják meg az államsegélyt mindazoktól, a kik saját 
egészségi állapotuk, testi erejük és családi visszo- 
nyaiknál fogva munkára mehetnének s a kikről 
beigazolást nyer, hogy nekik megfelelő gazdasági 
munkára felhivattak s azt visszautasították.

Egyúttal pedig gondoskodjék arról is, hegy 
ez a körülmény a lakosság körében kidoboltatás 
és a közhirrététel más szokásos módján a legszé
lesebb körökben köztudomásra hozassék és lehe
tőleg mielőbb megteremje gyümölcsét abban az 
irányban, hogy a segélyezett családtagok is kivegyék 
részüket a gazdasági munkából.

A közigazgatási hatóságnak felvilágosítással, 
útbaigazítással s a hol kell, a szükséges eréllyel 
és szigorral rajta kell lennie, hogy a nemzeti tár
sadalom e nagy feladatának teljesítésében becsü
lettel osztozzék mindenki.

Ezzel a rendelettel a kormány valóban a 
leghatékonyabban szolgálja azt a nagy közérdeket 
hogy a hadrakeltek munkaképes családtagjai teljes 
erővel résztvegyenek a mezőgazdasági munkában 
s igy biztosítsák a folyó évi termés sikerét.

Gazdasági fenmaradásunknak és ezzel kap
csolatban harcképességünknek is létfentartásat, 
hogy e rendelet intenciói átmenjenek az életbe, s 
elsőrendű, hazafias kötelessége az összes e körül 
működő tényezőknek, hogy kövessenek el minden 
lehetőt ez intenciók megvalósulására.

HASZNÁLJUNK

HAD1P0STABÉLYEGET!

Valami hervaszt...
Valami hervaszt, valami bánat :
Valami után ma vágyam támadt . . . 
Valami, valami :
Már itt-ott hallani
S nekem egy jaj szót szólnom sem szabad :
Hervadó ajkam ma némán hallgat.

Temetni akar ma beteg lelkem
Valamit halkan halotti csendben . . .
Éltemet, betemet
És egy kis levelet
Visz gyorsan szálló északi szél
És rólam otthon egy dalt regél . . .

Meghalt a lelkem : tán meghalok . . .
Ott túl nem, hiszem, hogy sokkal jobb . . . 
A csendes álom
Szememre szálljon
S hozzon örökös, balzsamos irt :
Egy ifjú ma hosszan, betegen sirt . . .

Hogy miért sirt ma ? Titok marad . . . 
Nem szól már semmit: bús halgatag . . . 
Csak szive olvad
S ha jön a holnap :
Egy beteg lélek ? - - Több — kevesebb ! 
Emésztő bubán majd megreped . . .

Lázár Alajos.

HÍREK.

— Vizsgálat. Hvozdovits Antal vár
megyei államépitészeti hivatal főnöke a 
napokban hivatalos ügyben Muraszombat
ban tartózkodott.

— Kitüntetés. A harcztéren való 
elszánt és bátor magatartása elismeréséül 
immár 3 kitüntetést kapott Kurinecz Izidor 
muraszombati lakos népfelkelő, aki eddig 
a nagy és kisezüst érmek és bronzérem 
boldog tulajdonosa. Most pedig legutóbb 
egy robbant osztagnál teljesített kiváló 
szolgálatai elismeréséül az arany vitézségi 
éremre való kitüntetésre lett felterjesztve. 
Kurinecz Izidor jelenleg Muraszombaton 
tartózkodik családjánál szabadságon.

— Kitüntetés. Járásunk vitéz katonái 
közül Lejkó Antal, Kutos János, Czelecz 
István, Cigány János, Maricsek Mátyás 
ezüst vitézségi érmet kaptak az ellennség- 
gel szemben tanúsított vitéz magatartásuk 
elismeréséül.

— A muraszombati járás élelmiszer szükség
letének biztosítása. A vármegyei lapok adtak hirt 
róla, hogy ifj. Horváth Pál muraszombati főszol
gabíró a járásbeli élelmiszer hiányon segítendő a 
község fejlesztő Banktól mintegy 20 vaggon élel
miszert rendelt. Sajnos a hir nem egészen igy 
áll, mert nem annyira az élelmiszer, mint inkább 
a járás lakossága szénszükségletének biztosításáról 
van szó. melyet a járás derék lakosságának érde
két szivén hordó főbíró eddig is oly szép ered
ménnyel intézett, hogy Muraszombat lakosságit 
egész télen át olcsó és jő minőségű szénhez jut
hatott, ami különösen a község szegényebb lakos
ságát kötelezte nagy hálára. A szénszállítás még 
folyik olyannyira, hogy Muraszombat lakosságá
nak jövő évi szénszükséglete is biztosítottnak lát
szik a járás íöbirájának eredményes és önzetlen 
közreműködése folytán. Máskép áll azonban a 
dolog a füszernemüekkel, mert ezeket illetőleg 
beigazolódott, hogy a megtett ajánlat semmivel 
se olcsóbb, mint amennyiért ugyanezen minőségű 
árukat a muraszombati kereskedők rendelkezésre 
bocsájtani tudják, úgyhogy ezen áruk megrendelé
sére nem lehet kilátás, mert nem is volna indo
kolt, hogy egyforma minőségű és egyforma árukat 
a község lakossága, vagy a hatóság idegen hely
ről szerezzen be, akkor, mikor a járás kereskedői 
akik e járás közterheit békében és háborúban 
egyformán viselik és társadalmi téren is kötele
zettségeknek erejükön felül tettek mindenkor eleget 
ugyanolyan minőségű árut, ugyanolyan árban 
rendelkezésre bocsátani hajlandók. A muraszombati 
kereskedők piaca idegen vevőkre nem számíthat 
és mig más helyen a forgalmat a katonaság rend
kívüli módon és hatásosan fellendítette, addig 
Muraszombaton katonaság nem lévén, a járás 
kereskedői tisztán a polgári lakóság szükségleteit 
elégítik ki és e szempontból nem is lenne indokolt 
oly áruknak behozatala, melyeket itt is normális 
árakon meg lehet kapni.

A villanyvilágítás ügye. A villanyvi
lágítás ügyében megindult tárgyalások a 
legszebb reményekre nyújtanak kilátást. 
Pósfay Pongrácz a végrehajtóbizottság el
nöke alapos és részletes átiratot intézett 
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a vállalkozó cégkez, amelyben körvonalozza 
a megkötendő szerződés feltételeit, amelyek 
a nagyközönségre oly kedvezőek, hogy 
ennek következménye oly nagy és terje
delmes perspektívája felődés lesz, amelyről 
Muraszombat közönsége idáig még álmodni 
iin mert. Jogos reménnyel várhatjuk tehát 

fejleményeket, melyek minden mozzana- 
ról a nagy közönséget tájékoztatni fogjuk.

— A gyorsvonat! csatlakozás érdekében. A 
Is közönsége erősen érzi hátrányos követkéz*  

cg eit annak, hogy a Muraszombatból ebéd után 
vonat egyelőre beszüntetve lett. A járás 

k égének érdekét mindig melegen támogató 
ifi. Horváth Pál főszolgbiró e héten sürgős bead
ványt intézett a szombathelyi üzletvezetőséghez a 

inat visszahelyezése tárgyában és hisszük, hogy 
megindokolt felterjesztésnek meg lesz a 

edménye.
A polgári iskola ügye. A hosszasan va- 

polgári iskola építésének ügye ugylátszik 
. mégis befejezéshez közeledik. Meszarics 

kíván építőmester ugyanis katonai szolgálata 
miatt az építkezést be nem fejezheti, ezért a köz
ségi képviselő testület a legközelebbi napokban 
ülést tart, amelyen az építési munkálatok befeje
zését egy más vállalkozóra fogja bízni s igy re
mélhető, hogy az építési munka még a nyár fo
lyamán teljesen befejezve lesz. Egyben itt emitjük 
meg. hogy az iskola gondnoksága felkéri mind
azokat, akik a polgári iskolához való hozzájárulási 
összegüket be nem fizették, szíveskedjenek az Dr. 
Pintér Miklós urnái befizetni, mert az építés csak 
úgy lesz befejezhető, ha a szükséges anyagi erő 
rendelkezésre is fog állani.

— A 18 évesek szemléje. A tizennyolc éve
sek sorozására kitűzték a határnapokat. Két bi
zottság tart Vasmegyében szemlét a fiatal regru- 
,:tk felett. A szemléket április 14-től május 3-ig 
tartják kivéve azokon a napokon, amelyeken a 
bizottság az egyik járási székhelyről a másikra 
utazik és kivéve a húsvéti ünnepnapokat. A bizott
ságok működési beosztása a muraszombati járás
ban a következő: Április 28. Péterhegy, Csendlak, 
Perestó, Pártosfalva, Tótkeresztur. Április 29. Ur- 
domb, Felsölendva, Vashidegkut, Bodóhegy, Szar
vasiak. Április 30. Szentsebestyén, Mártonhely, 
Battyánd, Muraszombat és vidéke. Sorozőhely : 
Muraszombat.

— Egy nagytótlaki asszony öngyilkossága. 
Sz moru szenzációja van a muraszombati járásba 
I zó Nagytótlak községnek. Vasárnap a déli 

ákban mellbelőtte magát egy fiatal asszony, 
löri k Józsefné született Hack Anna, akit halálos 

csévél a muraszombati kórházba szállították, 
akhamar megjelent ágyánál Grandpiere Jenő 
iraszombati királyi iárásbiró, vizsgálóbíró 
lőtt a haldokló elmondotta, hogy kínzó 

aja elöl akart a halálba menekülni. Az 
vélemény szerint a szerencsétlen sorsra 

! asszony aligha menthető meg az életnek
Névmagyarosítás. A hivatalos lap vásár

nál zárna közli, hogy a belügyminiszter megen- 
Rtd. Vogrincsis Villibald volt vashidegkuti tanító
nak, ecskeméti illetőségű tobaji lakosnak, hogy 

evéi Sárdi-ra magyarosítsa.
Baleset. Temlin Vilmos 2 esztendős 

K- yési gyermek szerdán reggel künn játszott 
■ arban, miközben a falnak támasztott szöges 

aát megmozdította s az oly erővel esett rá, 
h°gy a szerencsétlen kis gyermeket agyonütötte. 
A gondatlan szülök ellen az eljárás megindult.

Mérleg. A felsőlendvai Takarék
pénztár mai számunkban közölt mérlege 
számol a virágzó intézet ez évi működé
séről, mely szerint az üzleti év K. 8549.30 
nyerességgel végződött, ami a háborús 

élet gazdasági nehézségei mellett oly je
lentős eredmény, hogy a részvényesek 
nyugodtan nézhetnek az intézet jövő fej- | 
lödése elé.

— Tilos a húsvéti tojás-festés. A hivatalos 
lap tegnapi száma közli a kormány rendeletét, 
mely azonnali érvényességgel a következőket ren
deli : A tyuk tojásnak a húsvéti ünnepek alkalmá
ból szokásos festése vagy hasonló kikészítése, 
továbbá az ily festett, vagy kikészített tyúktojás
nak forgalomba hozatala az ország egész területén 
tilos. Aki a jelen rendelet rendelkezését, vagy a 
hatóságnak a jelen rendelet alapján kibocsátott 
rendelkezést megszegi, az amennyiben cselekménye 
súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, ki
hágást követ el és két hónapig terjedhető elzá
rással és 600 koronáig terjedhető pénzbüntetés
sel büntetendő.

— Hadi érdemkereszt polgárok részére. 
Őfelsége a háborúban tanúsított polgári érdemek 
jutalmazásául érdemkeresztet alapított, amely 
^Polgári hadiérdemkeresztet*  elnevezést visel. Az 
érdemkeresztet azok kapják, akik a mostani 
háborúval kapcsolatban kiváló buzgalommal és 
áldozatkészséggel teljesítettek polgári téren hasz
nos szolgálatokat, Az érmet, a melynek nincs 
szalagja, a balmellre tűzve kell viselni. Négyféle 
kereszt kerül adományozásra. Az első és másod
osztályú kereszt keskeny, aranyszélü fehérzomán- 
cos. A harmadosztályú ezüstszélu, a negyedik 
osztályn csiszolt szélű.

— A negyedik hadikölcsón. Mint tudvalevő, 
Németországban már nagyban folynak a jegyzések 
a negyedik hadikölcsönre, még pedig már eddig is 
meglepően szép eredménnyel. A nálunk kibocsá
tandó negyedik hadikölcsón ügyében most tárgyal
nak az illetékes faktorok, de meglesz nálunk is 
egész biztosan. A mostani időt nagyon kedvezőnek 
mondják egy újabb hadikölcsón kibocsátására, 
mert különösen a földmivelö osztálynak igen sok 
fekvő pénze van, amelyet gyümölcsözőbben sehol 
sem tudna elhelyezni. Hir szerint a negyedik hadi
kölcsönre vonatkozó felhívás már a közeli nzpok- 
ban megjelenik.

— Halálos szerencsétlenség. 1913-ban a rá- 
tóli határban épített iparvasut egyik kocsija lebo
rult a vágányról s a bennülö két munkás közül 
az egyik súlyos sebeket szenvedett, de felgyógyult, 
a másik pedig meghalt. Gondatlanságból okozott 
emberölés vétségével vádolták meg Altér Hermán, 
Varga Antal és Dobrai János vállalkozókat, akiket 
a vád alól a törvényszék felmentett s ezt az Ítéletét 
a tábla jóváhagyta. Az ügy fellebbezés folytán a 
Kúria elé került, amely csak Altér és Dobrai fel
mentését hagyta jóvá ellenben Vargát bünüsnek 
találta s 6 hónapi fogházra Ítélte. Az Ítéletet teg
nap hirdették ki a szombathelyi kir. törvényszéken.

— Zsarolás a saját pénzért. Kónya Imre 
volt vashidegkuti pénzügyőri szemlész Rosenfeld
I. látszerszénél rendelt szemüvegeket megtekinté
sére. A látszerész utánvétel küldött a címére egy 
daraobot, de mivel ez nem felelt meg, Kónya 
visszaküldte neki és mást kért. Ez a küldözgetés 
többször megismétlődött de mivel Kónyának egyik 
szemüveg sem volt jó, végül is megírta Rosen- 
feldnek, hogy küldje vissza az utánvételezett 12 
koronát, mert már máshonnan szerzett be meg
felelő szemüveget. A látszerész nem küldte vissza 
a pénzt, mire Kónya levelet irt neki, amelyben 
azt irta, hogy ha vissza nem küldi a 12 koronát, 
akkor feljelenti csalásért és < meghurcolja a lapok
ban.*  E levél alapián most már Rosenfeld tett 
feljelentést Kónya ellen zsarolásért. A szombat
helyi kir. törvényszék tegnap tárgyalta ezt az 
ügyet. A tárgyaláson Rosenfeld kijelentette, hogy 
nem kívánja Kónya megbüntetését, azonban a tör
vényszék elitélte a vádlottat egy heti fogházra, 
amelynek végrehajtását a novella értelméban fel

függesztette. A törvényszék különösen méltányolta, 
hogy Kónya ilyen meg nem engedett módon a 
saját pénzét követelte, azonban ezt sem kapta 
vissza Az ítélet jogerős.

— Meg nem engedett közlemények a hadi
foglyoknak küldött levelekben. A posta- és táviró- 
vezérigazgató a nagyközönség figyelmébe ajánlja 
a következőket : Az ismételt figyelmeztetések da
cára, még mindig sűrűn fordulnak alő esetek, hogy 
a közönség ellenséges külföldön hadifogságban 
levő hozzátartozóinak küldött levélben meg nem 
engedett közleményeket tesz, ilyeneket burkolt 
formában, avagy tejjel, citrommal, vagy más lát
hatatlannak vélt tintával ir. — Nem ritkák azok 
az esetek sem, amikor a feladók a csomagba 
igyekeznek egy-egy közleményt elrejteni. Ilyenkor 
sokszor dupla fedelű edényeket használnak, azokat 
ruhákba bevarrják, újságokat vagy egyes cikkeket 
csomagoló papirként alkalmaznak stb. Mindezek 
a fogások az ellenséges országok cenzúrái előtt 
régen ismertek és azok figyelmét a legritkábban 
kerülik el. Eltekintve attól, hogy az ilyen külde
mények rendesen nem jutnak a címzett kezeihez, 
a közönségnek ez az eljárása a többi küldeményre 
azzal a hátrányai jár, hogy a cenzúra azokkal 
szemben is bizalmatlan, azokat is behatóbban 
kénytelen megvizsgálni, ami a küldemények tetemes 
késedelmét vonja maga után. — A közönség tehát 
csak saját érdekében cselekszik, ha a hadifoglyok
kal való levelezésnél a megnem engedett közle
ményektől tartózkodik.

— Hangszereket a katonáknak. A hazafias 
magyar társadalom legyen segiségére a harctéri 
hősöknek gondüző hangszerekkel való ellátásában 
Szájharmonikák, huzosharmonikák, okarinák, he
gedűk, réz- és fafuvolák, klarinétek, tárogatók, 
citerák, gramafonok, kellenének minnél nagyobb 
számban. Aki csak teheti küldjön egyet-mást a 
Hadsegélyző Hivatal átvételi különítményének. 
(Budapest IV., Váci-utca 38.)

— A Rovás- cimü rovatot olvassa el napon
ként a Budapesten megjelenő Az Újság politikai 
napilapban. A háborús helyzet kimentő és szak
szerű magyarázata. Bü hírrovat, tájékoztató és 
minden tudnivalót felölelő közgazdasági rész. 
Egyes példány ára 12 fillér. Kapható mindé 
ujságelárusitónál. előfizetési árak : Egész évre 32 
korona. Félévre 16 korona Negyedévre 8 korona. 
Egy hónapra 2 K 80 f. Megrendelés cim : Az 
Újság Kiadóhivatala Budapest, Vll„ 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 
Nővédő Eegyesület mozgalma mind nagyobb mér
tékben fokozódik. Minden 3 kgr. súlyt kitevő réz
hulladékért vagy bármely rézmozsárért 1 mozsa
rat, másfél kgr.-ot kitevő rézgyertyatartóért vagy 
rézhulladékért 1 darab gyertyatartól fél kgr.-on 
felüli mérlegsulyért megfelelő hiteles vassulyt 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 gyűjti, 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. 
Úgy a rézadományokat, valamint az otthon-alap 
hoz a hozzájárulás az Uránia Országos Növédő 
Egyesület IV. Szervita-tér 5. kéri az egyesület 
elnöksége. Teleifon: 123—63.

— Különféle napilapok, képes és vicces lapok 
kaphatók Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Használjunk hadi postabélyegetI

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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f\ Felsólendvai Takarékpénztár Részvénytársaság 1916. év április 18-iki közgyűlés elé terjesztendő

mérleg-számlája az 1915. évről.___________________
Korona fillér Korona fillér Korona fillér Korona fillér

Vagyon
Készpénzkészlet................................
Folyószámla kölcsön fedezet mellett 
Jelzálogkölcsönök..........................
Váltókölcsönök...............................
Kezeseit kötvénykölcsön .... 
Értékpapír (hadikölcsön) .... 
Berendezés................................  .
Átmeneti zárótételek.....................

4184 
27408 
83332 
86818

loO
3770
950

4459

61
96

83

T e h e r

Alaptőke..........................................
Tartalékalap.....................................
Takarékbetétek...............................

Visszleszámitolt váltók.....................

Osztalék..........................................
Polg. iskolai alap 1. és II. részlete 
Tiszta jövedelem.......................... 374

8174
65
65

100000
7330

48840
45850

254
200

8549

10

30

211023 40 211023 40

Saruga Frigyes s. k.
aligazgató.

Felsőlendva, 1915. december hó 31 én.

Az igazgatóság:

Lunczer Endre s. k.
könyvelő.

Ádám János s. k.
Spilák Ferencz 

hadba vonult.

Hári János s. k. Marsik Ferencz s. k. Marics Ferencz s. k.
Stacherl Ferencz s. k. Zieger Károly s. k. Pósfay Pongrácz s. k.

Ezen mérleg-számlát átvizsgáltuk és mindenben helyesnek találtuk.

Roposa Ferencz s. k.
Dr. Ritscher Samu s. k.

Felsőlendva, 1916. március 23.

A felügyelő bizottság :

Kleinrath József s. k.
elnök.

Bazsányi Mihály s. k. Hertelendy Zsigmond s. k. Zalai Mátyás s. k.

Alsólendván, a Főút legszebb és 
legforgalmasabb pontján, újonnan 
épült modern házban egy szép tágas 

üzlethelyiség 
kiadó.

A helységben öt év óta egy modernül 
berendezett mészárszék és hentesüzlet 
állott, mely a tulajdonos bevonulása 
miatt most megszűnt. Mészáros vagy 
hentesnek kiválóan alkalmas a 

hely.
Bővebbet a tulajdonosnál:

Balkányi Ernőnél,
Alsólendva.

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.

fi

Köhögés rekedtség, 
elnyálkásodás, 

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.

1)

VIGYÁZZON
----- egészségére I ,= 
Megbízható és jóminöségü nikotinmentes 

cigaretta-hüvelyeket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

Butorcsomagolásra 
vegyes papír igen jutányos áron kapható 

Balkányi Ernő papirkereskedésében 
MURASZOMBAT.

A vasúthoz járó 
ut világítási 

ügye — sajnos — még 
máig sincs megoldva, 
de azért Ön pompásan 
világíthat, ha vesz egy 
.Heliophor Gold-Export*  
jól világitó villamos

zseblámpát!
•

Vakító fényt adó zseblámpák a 
legtartósabb s legelegánsabb kivi
telben! Alkatrészek egyenkint 
is kaphatók. A legjobbnak elis
mert a >Heliophor« elemek leg
olcsóbb árbani elárusitása:

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

= 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.

ADAKOZZUNK

a „VÖRÖS KERESZT“-nek!
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


