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Húsvéti reménységek.
Megint megszólalnak a húsvéti haran- 
Kinek szive ne lüktetne hevesebben 

iinr. es érchanguk hallatára?
1 az aini husvét ünnepének annyira 

ni' -agadó fényt ad, ami az öröm csillo
gd .-t varázsolja a szemekre és gyorsabb 
dobbanásba hozza a sziveket? Husvét a 
remény, a húsvéti öröm a reménység ünnepe. 

Hiszen ami az ember létét élteti, az 
a reménység. A jelen nem elégít ki. Az 
örömteli pillanatok, melyeket megállítani, 
maradásra bírni szeretnénk, ritkák és gyor
san elrebbennek. A jövőbe tekint tehát az 
ember — a jövőbe, melyet reményei pazar 
kincsesházának tart.

Ha az emberi szivet elhagyja a re
ménység, ha az életnek már nincs kívá
natos czélja és elvesz a jövőbe vetett hit: 
vége akkor már az életörömnek, nincs 
már bizalmunk a saját erőnkben — pusz
tul a remény és pusztulása a búskomorság 
kapujához vezet.

A húsvéti reménység fordulópontja az 
életnek. Ezzel a reménységgel készségesen 
fogunk a munkához tudva, hogy értékeset 
cselekszünk az örökkévalóság számára. 
Ezzel a reménységgel megadóan viseljük 
az élet terheit, ezzel a reménységgel vi- 
gasztalódottan és lélek nyugalommal állunk 
a sirhantok elé, erősen meg léven győződve 
hogy feltámadunk. Erős támaszt nyújtó 
vándorbot ez a reménység a földön, melyet 
sem meg nem vetünk, sem nem istenitünk 
csak útnak tekintünk az örök haza felé.

Ünnepeljük tehát husvétot a csalha
tatlan reménység születésnapja gyanánt 1

Halljuk meg a harangok zúgásából e 
szózatot: „Örüljetek reményeiteknek!“ és 
adjunk hálátjlstennek, aki Jézus Krisztus
ad halottaiból való feltámadásával az újjá- 

szüli..s reményét ajándékozta nekünk.
S amikor a halál arat, amikor elborul 

a lelkünk; husvét szent ünnepe erősítse 
meg a tudatot, hogy fel fogunk támadni 

fel fog támadni, ami most még halottnak 
■ aszik, — a munkára serkentő, sebeket 

tyitó, mindeneket kiengesztelő béke is. 
Husvét napján könyörögjünk érette!

negyedik magyar hadikölcsón.
Több mint húsz hónapja annak, hogy meg- 

mmisitésünkre törő ellenségeink reánk zúdították 
nJen idők legnagyobb háborúját. Azóta diadal

mas fegyvereink súlyos csapásokat mértek roppant 
számú ellenségeinkre és szövetségeseinkkel együtt 
aratott döntő győzelmeink nyomán immár nincs 
kétség a végső siker iránt.

A hosszan elhúzódó háború nagy pénzügyi 

követelményeket támasztván az államkincstárral 
szemben, a hadi szükségletek zavartalan ellátása 
czéljából uj hadikölcsón kibocsátása vált szüksé
gessé. A hadviselés költségeinek fedezésére a 
pénzügyiminiszter ezúttal — úgy mint az előző 
hadikölcsönöknél, azonban a zárolás mellőzésével 
— (F/o-kul kamatozó járadékkölcsön-kötvé- 
nyeket és ezzel egyidejűleg 51, ■>f',\>-kal kamatozó 
állami pénztárjegyeket bocsát nyilvános alá
írásra. A pénzügyminiszter tehát ez alkalommal 
is közvetlenül fordul a közönséghez, mint ez a 
legutóbb a német birodalomban is történt és a 
kibocsátás összege a nyilvános aláírás eredménye 
alapján fog megállapítást nyerni.

Az aláírás tartama és az aláírási helyek.
Az aláírás időtartama 1916. április 19-től 

május 23-ig bezárólag terjed. Aláírási helyekül 
fognak szerepelni az összes állami pénztárak és 
adóhivatalok, a postatakarékpénztár és közvetítő 
helyei s az összes számottevő hazai pénzintézetek.

A czimletek nagysága.
A bemutatóra szóló 6“,0-os járadékkölcsön- 

kötvények 50, 100, 1000. 5000 és 10,000 koronás, 
a bemutatóra szóló 5’/2°/o-os állami pénztárjegyek 
pedig 2000, 5000, 10,000 és 50,000 koronás 
czimletekben fognak kiállíttatni. Tehát a negyedik 
hadikölcsönnél is a 6" o-os járadékkölcsönre je
gyezhető legkisebb összeg 50 koronában van 
megállapítva, hogy igy a kölcsön jegyzése a leg
szélesebb néprétegek részére is lehetővé tétessék.

Az aláírási ár.
A kibocsátásra kerülő czimletek aláírási ára 

a szerint, a mint az aláirt összeg ellenértékének 
befizetése a kétrészre osztott aláírási időtartam 
első vagy második felében történik, avagy az 
alább ismertetendő kedvezményes (részletekben 
történő) fizetési módozat vétetik igénybe, az idő
közi kamatokra való tekintettel különböző 
összegben a következőkép van megállapítva:

I. a kibocsátásra kerülő és 6"/0-kal kamatozó 
járadékkölcsönkötvény aláírási ára minden 100 
korona névértékért:

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

a) az 1916. évi április 19-től május 5-ig 
bezárólag történő aláírás esetén : 97 K 20 fillérben;

b) az 1916 évi május 5-dikét követő időben 
1916. évi május 23-áig bezárólag történő aláírás 
esetén: 97 K 50 fillérben ;

2. ha pedig a kedvezményes (részletekben 
történő) fizetési módozat vétetetik igénybe, az 
aláírási határidő egész tartamára szólólag 98 
koronában ;

II. Az 5*/s°/o-kal  kamatozó állami pénztár
jegy aláírási ára minden 100 korona névértékért;

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

a) az 1916. évi április 19-töI május 5-ig 
bezárólag történő aláirás esetén 91 K 90 f-ben;

b) az 1916. évi május 5-ikét követő időben 

1916. évi május 23-ig bazárólag történő aláírás 
esetén 92 K 20 f-ben ;

2. ha pedig kedvezményes (részletekben tör
ténő) fizetési módozat vétetik igénybe, az aláírási 
határidő egész tartamára szólólag 92 K 65 f-ben. 
A fenti árakon felül az aláíróval szemben 
sem folyókamat, sem jutalék felszámításának 
helye nincs.

Kamat (szelvény)-esedékesség.
A negyedik hadikölcsón 6‘ü/o-os járadék

kötvényei 1916. május 1-töl kezdődőleg és min
den év május 1-én és november 1-én lejáró félévi 
utólagos részletekben évi 6o/o-kal, az 5i/in/o-os 
állami pénztárjegyek pedig 1916. junius 1-től 
kezdődőleg évi 5’/2°/o-kal minden év junius 1-én 
és december 1-én lejáró félévi utólagos részletek
ben kamatoznak, tehát a 6°/o-os járadékkőlcsön- 
nél az első szelvény 1916. november 1-én, az 

2%-os állami pénztárj egy kölcsönnél pedig 
1916. december 1-én esedékes.

Befizetést hely.
Úgy a járadék , mint az állami pénztárjegy- 

kölcsönre az aláirt összegek ellenértéke az aláírási 
helynél fizetendő be.

Részletfizetési kedvezmény.
Az esetben, ha a 6°/Q-os járadékkölcsönre 

aláirt összeg 100 K-t meg nem halad, az aláírás 
alkalmával az aláirt összeg egész ellenértéké be
fizetendő. A 6‘%-os járadékkölcsönre történő és 
100 K-t meghaladó, valamint általában az 5,/«%-os 
állami pénztárjegykölcsönre eszközölt aláírá
soknál azonban a befizetés részletekben is telje
síthető. Ez esetben az aláírás alkalmával az alá
irt összeg 10",o-a biztosilékképen leteendő; és 
pedig a kir. állam pénztárnál és adóhivataloknál, 
a m. kir. postatakarékpénztár közvetitőhivatalainál 
továbbá az 1898: XXIII. t.-cz. alapján alakult 
Országos Központi Hitelszövetkezetnél készpénz
ben, a többi aláírási helynél pedig vagy kész
pénzben, vagy olyan értékpapírokban, a me
lyeket az aláírási hely elfogadhatóknak tart. A 
részletek pedig a következőkép fizetendők :

jegyzett összeg ellenértékének 25%-a leg- 
1916 junius 9-ig
jegyzett összeg ellenértékének 25°/o-a leg- 
1616 junius 17-ig
jegyzett összeg ellenértékének 25"/o-a leg- 
1916 junius 28-ig
jegyzett összeg ellenértékének 25°/o-a leg- 
1916 julius 8-ig.

Az utolsó befizetés alkalmával az aláírási 
hely a letett biztosítékot elszámolja, illetőleg 
visszadja.

A jegyzési nyomtatványok.
A jegyzés céljaira szolgáló nyomtatvány

űrlapok az összes áláirási helyeknél díjtalanul 
kaphatók. Ilv nyomtatványok hiányában az aláírás 
levélileg is eszközölhető.

a 
később

a 
később

a 
később

a 
később

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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A befizetési elismervények kiállítása és a 
végleges czimletek kiadása.

A befizetés alkalmával az á'áiró fél az alá
írási helytől pénztári elismervényt kap, a mely 
a fél kivánatára 1916. junius 15-től kezdve a
m. kir. pénzügyminisztérium részéről kiállított 
ideiglenes elismervényre fog kicseréltetni, a 
mennyiben eddig az időpontig a végleges czimle
tek kiadhatók nem lesznek. A végleges czimletek 
kiadására nézve, illetve a fél kivánatára kiadott 
ideiglenes elismervény éknek a végleges kötvé
nyekre való kicserélésére nézve idejekorán hirdet
mény utján fog a felhívás közzététetni. A végleges 
kötvények kiadása költségmentesen ugyanazon 
a helyen fog megtörténni, a hol a pénztári elis
mervények, illetve a fél kivánatára kiadott ideig
lenes elismervények kiadattak. Ideiglenes elismer- 
vényekre előreláthatólag nem lesz szükség, mert 
valószínűleg már rövid idő múlva elkészülnek a 
végleges kötvények.

A kölcsön felmondása.
A m. kir. pénzügyminisztérium fentartja ma

gának azt a jogot, hogy előre közzöteendő három 
havi előzetes felmondás mellett, úgy a 6" «-os 
járadékkölcsönt, mint az 5’/a° 0-os állami pénztár- 
jegykölcsönt egészben vagy részben, névértékben 
visszafizethesse, azonban az esetleges felmondás 
a 6*  százalékkal kamatozó járadékkötvényekre 
nézve 1921. november l-ét megelőző időre, az 
5' 2 százalékkal kamatozó állami pénztárjegyekre 
nézve pedig 1921. deczember l-ét megelőző időre 
nem fog eszközöltetni.

Az 5’/20/o-os állami pénztárjegykölcsön 
visszafizetése.

Az 5x!t százalékos állami pénztárjegyek
ben megjelölt tőkekövetelést a m. kir. államkincs
tár a beváltóhelyeknél a bemutatónak, az állami 
pénztárjegy bevonása ellenében, minden levonás 
nélkül, adó- és illetékmentesen 1926. junius l-én 
visszafizeti.

Adó és illetékmentesség. A kibocsátásra 
kerülő czimletek utján járó kamatok épugy mint 
a kölcsönvisszafizetés alkalmával a jéiadékkötvé- 
nyeknek, illetve állami pénztárjegyeknek tőkeértéke 
minden fennálló és a jövőben behozandó magyar
országi adó, bélyeg és illeték levonása nélkül 
fizettetnek ki.

A czimletek pupillaritása. Az aláírásra 
bocsájlott járadékkötvények és állami pénztárje
gyek ugyanúgy mint az eddigelé kibocsátott 
hadikölcsönkötvények — a gyámoltak és gond
nokoltak pénzeinek elhelyezésére alkalmasak.

Betétek felhasználása a jegyzés czéljára.
A betéti üzlettel foglalkozó intézeteknél s 

más ily czégeknél 1914. évi augusztus hó I. előtt 
betéti könyvre elhelyezett, egyébként a morato- 
/•/u/n-feloldórendeletben foglalt korlátozások alá 
eső betétek a kibocsátásra kerülő kölcsönökre 
történő befizetések czéljaira — önérthetöleg a 
kikötött felmondási idők épségben tartása mellett 

teljes összegükben igénybevehetők.
Azok, a kik a befizetésekre ilyen betétjüket 

kívánják igénybevenni, annál az intézetnél, vagy 
czégnél, illetve annak az intézetnek vagy ezégnek 
közvetítésével tartoznak jegyezni, a melynél a 
betét el van helyezve.

Kölcsönnyújtás kedvezményes kamatláb 
mellett a kibocsátandó kötvényekre és 
állampénztári jegyekre, valamint a kölcsön- 

jegyzés czéljaira.
A kibocsátandó járadékkötvényekre és állami 

pénztárjegyekre az Osztrák-magyar bank és a m. 
kir. Hadikölcsönpénztár, e járadékkötvényeknek, 
illetve pénztárjegyeknek kézizálogul való lekötése 
mellett, a névérték 75"/»-áig, a mindenkori hiva
talos váltóleszámitolási kamatlábon, tehát jelen
leg 5%-os kamat mellet nyújtanak kölcsönt. Ezek 

a kedvezmények 1917. évi deczember 'll-ig 
maradnak érvényben.

A nevezett két intézet ugyancsak a minden
kori hivatalos váltóleszámitolási kamatlábon 
nyújt a náluk zálogul elfogadható értékpapírokra 
kölcsönt, ha a felveendő összeg igazoltan a jelen 
felhívás alapjául aláirt összegek befizetésére 
szolgál. A meghosszabbított ily kölcsönök a 
mérsékelt kamatláb kedvezményében 1917. deczem
ber 31-éig szintén részesülnek. A fenti befizetési 
határidők alatt a jegyzett összegre eszközlendö 
befizetés czéljaira folyósított kölcsönök után, a fél 
kívánságára, a mindenkori hivatalos váltőleszámi- 
tolási kamatláb helyett, 1917. évi deczember 31-ig, 
évi 5 százalékos állandó kamatláb biztosiltatik.

Ezenfelül az Osztrá c-magyar bank és a m. 
kir. Hadikölcsönpénztár a fent körülirt módozatok 
mellett azoknak, a kik igazolják, hogy a jelen 
aláírási felhívásban foglalt befizetési határidők alatt 
az aláírásra bocsátott hadikölcsön jegyzése czéljá- 
ból más hitelintézetnél (bank, takarékpénztár, 
hitelszövetkezet stb.) vagy bankczégnél vettek 
fel kölcsönt, ennek a kölcsönnek, illetve az ily 
irányú kérelem előterjesztésekor igazoltan fennálló 
részének visszafizetésére évi ő".'o-os állandó 
kamatlábon fognak uj kölcsönt nyújtani s ennek 
a kölcsönnek meghosszabbitásánál is évi 5%-os 
állandó kamatlábat fognak alkalmazni. Ez a 
kedvezmény is 1917. éiv deczember 31-ig marad 
érvényben. A kormány gondoskodni fog továbbá 
arról, hogy az előbb jelzett s a nevezett két 
intézet által 1917. deczember 31-ig nyújtott kedvez
mények az aláirők részére ez időpont után is — 
és pedig az állami pénztárjegy kölcsönre vonat
kozólag 1919. évi junius hó 30-ig, a járadékköl- 
csönre vonatkozólag bedig 1921. junius 30-ig 
terjedő hatálylyal a jegybank vagy valamely 
más, a kormány által kijelölendő intézet részéről 
biztosíttassanak.

A czimletek megőrzése.
Az aláírók kívánságára a járadékkölcsön 

kötvényeit, valamint a pénztárjegyeket a szelvények 
beváltásával megbízott hivatalos beváltóhelyek és 
az Osztrák-magyar bank budapesti főintézete 1917. 
deczember 31-ig költségmentesen fogja n egőrizni 
és kezelni.

A negyedik hadikölcsön imént ismertetett 
előnyös feltételei biztos és gyümölcsöző tőke
elhelyezésre nyújtanak rendkívüli kedvező elkalmat. 
A gazdasági életnek a háború következtében elő
állott korlátozottsága és csekély tőkefelvevőssége 
folytán a pénzpiaczon elhelyezést kereső pénzbőség 
uralkodik. Győzelmes hadilényeink szakadatlan 
sorozata a háborút a végső kifejtés, a befejezés 
felé viszi. Ehhez járul, hogy az előző hadikölcsönök 
során a nemzet legszélesebb rétegeiben mély 
gyökeret vert és valósággal nemzeti köztudattá 
emelkedett annak felismerése, hogy a létünkért 
vívott nagy küzdelem diadalmas folytatása és 
befejezéséhez szükséges hadikölcsönök jegyzésében 
való részvétel az aláirők anyagi javát és a leg
fontosabb közérdeket egyaránt nagy mértékben 
szolgálja. Mindez kétségtelenné teszi, hogy a 
negyedik hadikölcsön jegyzésének eredményében 
előreláthatólag ép oly inpozánsan fog mégnyil
vánulni az ország lelkes önbizalma és nagy 
teherbírásáról ismételten fényes bizonságot tevő 
közgazdasági ereje, mint az előző hadi- 
kölcsönöknél.

Könyvet a harctérre!
Az Országos Hadsegélyzö Bizottság és a 

Magyar Vörös Kereszt Egylet könyvet kér harc
téren levő katonáink számára. Lövészárkok mélyén, 
fedezékek biztos tövében, idegen országok földjén 
táborozó katonáink legjobb barátja, vigasztalója a 

könyv, küldjünk nekik minél nagyobb mennyiség
ben ! Beláthatatlan nagy kulturális jelentősége van 
ennek az akciónak, melynek céljait lelkes hangú 
és komolyszavu felhívásban adja tudtul az itthon- 
maradottaknak a két testület nevében Herceg 
Ferenc. A harctéren olvasott könyvek, ha azok 
gondos megválogatásban kerülnek a katonák ke
zébe, nagyobb civilizáló munkát végezhetnek, mint 
sok évi itthoni fáradozás. A háborúban közvetle
nül küzdő lelkek fogékonyabbak, mint a normális 
életviszonyok között lévők, a harctéren élő, tábo
rozó katonák érzései, gondolatvilága szűzi termő 
talaj, melyet idejekorán be kell hinteni életképes 
magvakkal. Akik ma a harctéren vannak, haza
térnek egykor s magukkal hozzák mindazt, ami 
lelkűket a nehéz hónapok alatt megragadta: 
gondoskodnunk kell róla, hogy ezek között haladó 
eszmék, komoly tudás és szivet nemesitő elmek is 
legyenek, melyek a béke munkájában éreztetik 
további gyümölcseiket.

A lelkes hangú, megszivetésre érdemes felhí
vás igy hangzik:

Könyvet a harctérre
Minél tovább tart a háború, annál sűrűbben 

hallható a harctéren levő katonák kérő szava, 
hogy küldjünk nekik olvasni valót a lövészárokba. 
A könyv a legjobb eszköz arra, hogy összeköttetést 
teremtsen a messzi idegenben táborozó katona és 
szülőföldje között. A katonai parancsnokságok 
ismételten megállapították, hogy az olvasás fel
tűnően jó hatással van a magyar csapatok szelle
mére, mert a pozitiós harc egyhangúsága közepeit 
is megvédi őket fásultságtól és fokozza lelki erejüket.

Mivel a csapatok eddig csak a szórványosan 
és rendszertelenül tudtak magyar könyvekhez jutni, 
az országos Hadsegélyzö Bizottság és a Vörös 
kereszt egylet közös mozgalmat indítanak oly cél
ból, hogy az ellenség előtt álló magyar katonákat 
rendszeresen ellássák olvasmányokkal.

Tisztelettel kérjük vidéki magyar sajtót és a 
müveit olvasó közönséget, amely a háború folya
mán már annyi megkapó jelét adta nagyszerű 
áldozatkészségének, hogy támogasson minket haza
fias, emberbaráti és kultuláris szempotból egyesült 
fontos vállalkozásunkban. A közös nagy cél érde
kében szükség van erre az újabb áldozatra is.

Mindenkinek vannak otthon könyvei füzetai 
és képes újságjai, amelyek régóta érintetlenül és 
haszonnélkül hevernek a polcokon 
valódi kincsesé lesznek, ha 
katonák kezébe kerülnek.

Tisztelettel és hazafias 
Magyarország nemes érzésű 
tanuló ifjait, hogy gyűjtsék 
ismerőseik körében az ilyen nyomtatványokat és 
ajánlják fel a harcok) katonáknak.

A nagylelkű adományokat a Szeretetadomány 
ozsiály Budapest, V., Lipót-kőrut I. szám veszi 
át és továbbítja az ellenség előtt álló csapatoknak. 
A kir. posta díjmentesen szállítja a küldeményeket, 
ha a csomagra ráírjuk, hogy „Szeretetadomány a 
harctéren levő katonáknak, portőmentes.**

Amit erre a célra áldozunk, azt Magyar
ország fegyverben álló ifjúságának adjuk, a nemzet 
virágának, amely csodálatos áldozatkészséggel védi 
meg hazáját és mindannyiunk életét és vagyonát. 
Az Országos Hadsegélzö Bizottság és a Magyar 
Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egylete 
megbízásából : Herczeg Ferencz.

és amelyek 
a harctéren levő

bizalommal kérjük 
hölgyeit és lelkes 

össze otthon es

híres.
Szabadságon Dr. Radu Ru:nu- 

lusz kir. járásbiró a muraszombati kir. já
rásbíróság vezetője megkezdte 14 napi 
rendkívüli szabadságát. Távollétében a 
járásbírósági vezetői teendőket Sehweitzer 
Jenő kir. járásbiró látja el.
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Hősi halál. Mély részvéttel érte
sülünk Dr. Hollósy Károly kecskeméti 

;yvéd és földbirtokos, tartalékos főhad- 
^>yiiak liarcztéren szerzett sebesülése és 
tegsége következtében az ungvári kor
ban április 17-én történt elhalálozásáról, 
vitéz tartalékos tiszt hősi halálát mély 
.éttel fogadták Kecskeméten és Mura- 
ibatban, hol halálát özvegye, Mintsek 
ria, egyetlen fia, Hollosy Zoltán polgári 

, i tanuló és rokonsága gyászolja. A 
I,, v.rt életét feláldozó vitéz katonának 
In. testét családja Muraszombatba hozatta, 
hol szombaton temették el nagy részvét 
mellett-

Kitüntetés a halál után. A na- 
>okhan érkezett meg Loncsár Ferencz 

.méri lakos földmives házába hősi halált 
Loncsár Miklós 18. honvédnek 

st vitézségi érme, melyet halálával 
meg a hazájáért életét feláldozó 

vilez katona. Az öreg szülőknek a kitün
tetett már második fiuk, ki a hazáért hősi 
h- It halt, mert Loncsár István nevű 83. 
gyalogezredbeli vitéz katona fiuk még a 
kárpáti harcokban esett el. A gyermekeiket 
fájdalmasan sirató szülőknek szolgáljon 
vigasztalásul a hősi halált halt fiuk emléke 
iránt megnyilvánuló királyi kegy és a késői 
utókor hálája, mely méltó emlékezéssel 
őrzi meg azok nevét, akik életüket a ha
záért áldozták.

Hós honvédeink kitüntetése. 
A hivatalos lap tegnapi száma közli, hogy 
Őfelsége által felhatalmazott parancsnok
ság a liadrakelt seregnél az ellenség előtt 
tanúsított vitéz magatartásukért a bronz 
vitézségi érmet adományozta: Bacsics Fe
renc, Czelecz István, Kolossá Mátyás, 
Lo\.: :>k György, Mikola János. Bánfi 
István, Czipót István, Kercsmár Ferenc, 
Sárközi Antal, Sebjánics Kálmán, Sebjánics 
Sándor, Szklcdar Károly, Zrinszky István, 
Skrabán Lajos, Gombóez Ferenc, Pozvék 
István Sinkecz Mihály, Bunderla Ferenc, 
Kollár Vince, Sinkovics Mátyás, Zelkó 
István, Rogán Mihály, Salamon Károly 
18-as honvéd tizedeseknek.

Jéggyár lesz. No nem kell azért meg
ijedni nem Muraszombaton készül a jéggyár, 
hanem Alsólendván. Muraszombatban még várnak 
•s mai i ha a piszkos odúkból s pocsolyákból 
össz, edett jég nálunk is terjeszti a baciilusokat 
maid t, □ mi is fogunk a jéggyárról beszélni. 
Okulás i!, hogy másutt, hogy csinálják a jéggyárt 
közöl Alsólendvai Híradó laptársunk alábbi hírét.

Jéggyár lesz Alsólendván.
- Május végén megkezdi az üzemet. —

litettük már, hogy a jégkérdés megoldása 
ii mozgalom indult meg városunkban, mely

vár felállítását célozta. Örvendetesen je- 
lemlt. .k most, hogy az az érdeklődés, mely nem
csak í. érdekeitek, hanem a társadalom minden 
rétegéi n nyilvánul a mozgalom iránt, megtermetté 
a mag gyümölcsét, amennyiben ma már egészen 
hiz<«n\ hogy rövidesen, néhány hét múlva már 
állni jog a jéggyár Alsólendván. Kerületünk
neP' és tevékeny országgyűlési képviselőjének,
1’li" Nándor urnák az érdeme, hogy a jéggyár- 
m°zgü: a megindulhatott, megizmosodhatott és 
crednk re vezethetett. Mint oly sok szép és hasz- 
n°' 'ár. si mozgalomnak — ezek közt az utkövezés- 

. ennek is ő volt a megpenditője, mond- 
zervezöje és szellemi vezetője. Neki köszön- 

'’eii:;':. hogy ezzel a fontos vállalattal gazdagabb 
e>iz -mosunk, mert ö vetette fel legelőször az 

-i. ö agitált, ő buzdított később s általában 
'•t a tulajdonképeni lelke a mozgalomnak amely 
mint a körülmények mulatják — jobb kezekbe 

nem is kerülhetett volna A^jéggyárat Mayer Ödön 
'elyhcli sörraktáros fogja megvalósítani. A tervek
ből látjuk, hogy modern, szép jéggyárunk lesz,
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mely őránkint mintegy 60 kg. jeget tud előálitani. 
A gyár helyiség építését a napokban kezdi meg 
Mayer Szentjános-utca 36. számú házának udvarán 
s a munkálatok a lehető leggyorsabb tempóban 
fognak folyni, mert Mayer a gyár üzemét — ha 
csak vis major esete közbe nem jön — már a 
jövő hónap végén meg akarja kezdeni.

Uj sorozás lesz. A fővárosban ma 2 
hirdetmény jelent meg. Az egyik szerint az 1866 
év január 1-től 1897 év december 31-ig közt 
született népfelkelésre kötelezetteket, akiket az 
eddigi szemléken alkalmatlanoknak találtak, össze
írják és pótszemlére rendelik. Az 1897-78 közt 
születtek május 16—junius 24 közt tartoznak pót
szemlén megjelenni, ahol alkalmasságukhoz képest 
osztályozni fogják őket. Az 1877—66 közt szület
tek később kerülnek sorozásra. Akik már beváltak, 
de később szabadságoltattak, katonai okmányaikat 
tartoznak bemutatni. A másik hirdetmény szerint 
az alkalmasnak osztályzott, de felmentett népfel
kelők az illetékes elöljáróság előtt igazolni tartoz
nak, hogy azok a viszonyok amelyek miat felmen
tettek, most is fennállanak.

— ünnepi imarend a muraszombati izr. 
templomban. F. hó 23-án és 24-én este * I * 3/< 7 
órakor, 24-én és 25-én d. e. 10 órakor kezdőd
nek az istentiszteletek. Az utolsó napon a halot
takról való megemlékezés hitszónoklattal kapcso
latban történik.

— Fiatalkorú vádlottak. Dr. Valkó Miklós 
szombathelyi kir. törvényszéki biró és Dr. Steffler 
Lajos kir. ügyész e héten a muraszombati járás 
fiatalkorú vádlottainak ügyeit tárgyalták le Mura
szombatban, amely alkalommal több fiatalkorú 
bűntettes ügye került tárgyalás alá, akik kisebb 
nagyobb bűneikért méltó büntetéssel lakoltak.

Aki hadikölcsönbe fekteti a pénzét, az a legjobb 
adósnak, a magyar államnak hitelez és emellett pél
dátlanul magas, 6%-nál is nagyobb kamatozást biz

tosit tőkéje részére. 

Hatóság elleni erőszak. Szabadfy József 
bírósági végrehajtó Zsilavecz Sándor lakházi la
kos ellen árverést akart foganatosítani a vállal
kozó több munkása érdekében, akiknek követelé
seit a vállalkozó ki nem egyenlítette, azonban 
mikor az árverés foganatosítása végett a végre
hajtást szenvedett házánál megjelent, ennek fele
sége őt egy seprűvel megtámadta és az árverés 
megtartásában megakadályozta. A magáról meg
feledkezett és a hatósági intézkedésnek ellenszegülő 
asszony bűnügyét kedden tárgyalta a szombathelyi 
törvényszék, mely alkalommal Zsilavecz Sándornét 
hatóság elleni erőszak miatt 4 napi fogházra, 
mint főbüntetésre és 20 korona pénzbüntetésre 
ítélte. Az Ítélet végrehajtását a bíróság felfü-

I gesztette.
— A polgári iskola a Kárpátokért. A vallás 

és közoktatásügyi miniszter rendelete folytán a 
muraszombati polgári iskola növendékei is gyűj
töttek a kárpáti elpusztult falvak feFsegélyezésére. 
Vitéz seregeink és ezer éve hűséges őrizőink : a 
Kárpátok bércei tartották vissza az ellenséget ab
ban, hogy édes hazánkon keresztülgázoljon és 
szolgaságba hajtsa, nyomorba taszítsa országun
kat. Végtelen hálával tartozunk ezért seregeinknek 
de mérhetetlen a hálánk és részvétteljes szerete
tünk a Kárpátok hegyoldalain és völgyeiben elte
rülő, az ellenség által föíJult falvakat lakó pol
gártársaink iránt is. Most tanultuk csak megis
merni igazán, hogy a hegyek és bércek olyan 
természetes határai hazánknak, melyek felé a 
biztosság teljes érzetével tekinthetünk. Ezen ellen
ség sújtotta vidék lakossága javára az alábbiak 
adakoztak : Skerlák László I K, Dr. Czipóth Zol
tán 2 K, Turk Ilonka 2 K, Székely János 1 K, 
Malacsics József 1 K, Dr. Vályi Sándor 2 K, Dr. 
Grandpierre Jenő I K- Nádai József 2 K, N. N.
3 K, Sári Magdus 2 K, N. N. 2 K, Olajos San-
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dór I K, Dr. Pintér Miklós 2 K, Győri Kálmán
2 K, Dr. Pintér Miklósné I K. Dr. Baboss Emilné 
1 K, N. N. 50 fill., N. N. 50 fill., Rutkai Ignác
3 K. Kardos Jenőné 1 K, Dr. Radu Romulusz 1 
K. Fülöp Jenő I K, Kovács György igazgató I K, 
Puhán Vir^ce 20 fill., Csiszár János 1 K. özv. 
Fehér Ilona I K, Lázár Ilonka 1 K, Barborcsik 
Katalin 1 K, N. N. 30 fill., Berger Ottó 1 K. 
N. N. 10 fill.

— A Mura halottja. Szécsénykut határában 
a Mura tegnap egy holtestet vetett partra, amely
ről megállapították, hogy már hosszabb idő óta 
a vízben volt. A holtestet katonaruha födte, 
amelynek egyik zsebéből előkerült a személyazo
nossági igazóló-jegy. Erről megállapították, hogy 
az illetőt Mayer Jőszefnek hívják és St. George- 
ből való, Leibnicz mellől. Csupán annyit lehetett 
még megállapítani, hogy katonai szolgálatot tel
jesített, azonban azt, hogy öngyilkosság, vagy 
szerencsétlenség esete forog-e fenn, nem lehet 
tudni. A muraszombati szolgabiróság táviratilag 
értesítette Mayer József hozzátartozóit.

— Adomány a sebesülteknek. Éberl Róza 
urhölgy két kenyeret küldött a katonáknak, melyet 
hálásan köszön a tartalék kórház vezetősége.

— Helyreigazítás. Lapunk előző számában 
megírtuk, hogy Kónya Imre vashidegkuti pénzü
győri szemlész Rosenfeld I. látszerész terhére el
elkövetett zsarolás miatt egy heti fogházra lett 
elitélve. Ezen téves informátio alapján irt hírünket 
készséggel azzal igazítjuk helyre, hogy Kónya 
Imre zsarolás miatt, nem egy heti fogházra, hanem 
csupán 10 korona pénzbüntetésre lett elitélve, 
amelynek végrehajtása azonban felfüggesztve lett.

— A magyarországi munkások rokkant- és 
nyugdijegylete 23-ik évi országos gyűlését ez év 
szeptember hó 10-én fogja megtartani Budapesten. 
Az 1915. évi választmányi jelentést áttenkintve, 
igen érdekes adatokat tartalmaz, mely önkény
telenül vonzza magához az uj tagokat; hiszen 
ezért is jelszava az egyletnek: »Mindnyájan egyért, 
egy mindnyájáért!*  A jelenlegi fizető tagok száma 
202.226, törzsvagyona 16,783,264 korona 70 fillér, 
az egyletnek 547 fiőkpénztára van. Az 1915V 
évben az egyletbe 4310 uj tag iratkozott be, 
figyelembe véve a háborús évet, ez óriási szám. 
Alakult 1893-ban, tulajdonképeni működését tiz 
év után 1903. kezdte meg és azóta rokkantsági 
árva, özvegy és végkielégítési segélyekre 6,641.899 
korona 21 fillért fizetett ki. A beiratást Mura
szombatban is lehet eszközölni az egylet fiók
helyiségében, Turk József vendéglőjében bármely 
napon. A beiratkozó tagok a heti illetéket 3 osz
tály szerint fizethetik : I. osztály 30 fillér, II. 
osztály 34 fillér, III. osztály 40 fillér. Tagokul a 
14 életévet betöltötték akár férfi akár nő felvehetők.

— A Vörös Kereszt a foglyokért. A mura
szombati Vörös Kereszt megbízásából értesítem a 
járás lakosságát, hogy az egyesület titkári hivatala 
mint eddig, ezentúl is teljesen dij- és portőmente- 
sen végzi az eltűntek és hadifoglyok tartózkodási 
helyének felkutatását, a velük való minden leve
lezést. Alább közlöm a tudakozódási lap mintáját, 
amelynek adatait a lehetőség szerint velem kö
zölni kell:

A kérdezett neve, rendfokozata, csapat
teste (ezrede, százada), születési helye és éve, 
tábori postája, melyik harctéren volt legutóbb, 
mikor irt utoljára, milyen hir érkezett felőle ?

A kérdező neve, lakhelye, megye és 
utolsó postája.

A Vörös Kereszt ez által a járás lakossá
gának ilyen és ehhez hasonló ügyekben mindig a 
legnagyobb készséggel áll rendelkezésére. Dr. 
Vályi Sándor a Vörös Kereszt titkára.

ADAKOZZUNK
a „VÖRÖS KÉR ESZ T“-nek!

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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A Tótkereszturi Takarékpénztár Részvénytársaság 1916. év április hó 30-iki közgyűlés elé terjesztendő

Tartozik mérleg-számlája az 1915. évről. Követel

Vagyon

Részvényesek számla 

Készpénzkészlet » 

Váltó kölcsön

Jelzálog

Kezeseit

Folyószámla kölcsön számla

Leltár számla ......................

/ Korona fillér Korona fillér

27510

99 32

10078 —

3400 —

1800 —

22318 99

1500 —

66706 31

Korona fillér Korona fillér

Teher

Részvénytőke számla . . . 40000

Betét 24441 11

Átmeneti tételek » . . 224 89

Tiszta jövedelem » ... 2040 31

66706 31

hadban. hadban.

A pénztárért : Tótkeresztur, 1915. december hó 31-én. A könyvelésért:

Darvas Aladár s. k. Kleinrath József s. k.

Az igazgatóság:
Darvas Aladár s. k. Dr. Vályi Sándor s. k.

elnök-igazgató. aligazgató.

Dr. Pintér Miklós s. k. Hári Jakab s. k. Gergár János Kercsmár János s. k. Breszkócs Ádám s. k.
hadban. hadban.

Füredi Ádám s. k. Pojbics Péter s. k. Hári János s. k. Czár Sándor Nemcsics Mátyás

Ezen mérleg-számlát átvizsgáltuk és rendben találtuk.

Tótkeresztur, 1916. április hó 14-én.

A felügyelő bizottság :
Kleinrath József s. k.

elnök.

Dzsubán József
hadban.

Malacsics Károly 
hadban.

Plechl Gyula
hadban.

Kedvező 
alkalom!

Elköltözés miatt jutányos árban 
kaphatók elsőrendű 

zongorák, piáninók és 
harmóniumok.

B. VOLCKMAR
zongora kereskedése

MARBURG.A D. Herrengasse 56

Egy 4 Ps.
BENZINMOTOR 

eladó 
FLUCK REZSŐNÉL 

Radkersburg.

Alsólendván, a Föut 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.

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

kereskedésében, Muraszombatban.

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.

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.
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


