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Husvét.
A hit szolgáltatja nekünk a bizonyos- 

. <<>t, hogy gyarló, múló éleség világa 
botul, hogy a halál sötét leple mögött a 
boldogság birodalmára lelünk, melyben 
iiiinden reményünk teljesül, minden vágyunk 
óielégül és földi életünk minden salakjától 
megtisztulunk.

S mire alapítjuk e merész reményün
ket? Tán arra, hogy a természet téli der- 
medségéhöl uj tavaszi életre ébred? Hogy 
a földre hullott magból kikéi a szépségében 
pompázó virág? Hogy az éjből hasad a 
hajnal és a nap tündökölve tör elő ködön 
és sötétségen át? Hogy a csillagok fénye 
a nnü hatatlanság birodalmát sejteti velünk? 
Nem ezek csak képek, melyek egy 
pillanatra lelkesíthetnek ugyan, de megingat- 
iiatlan bizonyosságot nem adnak. Ha 
reményünknek más alapja nem volna, úgy 
azon csak mosolyogni lehetne.

De a mi reményünk nem homokra, 
hanem szilárd gránitra épült; nem szi
vünk réveteg vágyakozásából, hanem Isten 
legnagyszerűbb csodatettéből: Krisztus fel
támadásából merítjük azt. Krisztus feháhta 
dása az örök élet kinyilatkoztatása : a 
feltámadt Krisztus a menyei boldogság 
kezese, a húsvéti ünnep apadhatlan remény
ség forrása.

De nem bizonyítások és logikai követ
keztetések fakaszthatják a husvét remény
ségét ; teljes bizonyossága Krisztus feltáma

dásáról csak annak lehet, akinek lelkében 
Krisztus él.

A husvét reménységével az egész élet 
uj fordulathoz jut. Ezel a reménységgel 
nyugodtan viseljük az élet terheit, ezzel a 
reménységgel vértezzük magunkat most is, 
a héboru alatt, a cstiggedés ellen, ez a 
reménység biztat azzal, hogy keil jönnie a 
feltámadásnak, mely a halál uralmából a 
békés élethez, a boldoguláshoz vezet ami, 
után kell jönnie a másik, a szebb feltáma
dásnak, mely örökre összehoz bennünket a 
földön elvesztett szeretteinkkel.

Üljük meg tehát husvét ünnepét mint 
az igazi reménység születésnapját!

Használjunk hadi postabélyegetI

A középosztály kérdése.
Azok a szociális hatások, amelyek ennek a 

példátlan kiterjedésű világháborúnak a nyomában 
lógnak járni, ma még teljesen ködb? burkolóznak 
előttünk. Csak sejtések és tapogató J< is vezetnek 
benünket. A napsugaras békeidőben egész sereg 
teória foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy egy nagy 
európai háború esetében hogyan alakulnak a 
szociális, közgazdasági és pénzügyi viszonyok Alig 
néhány havi háborúskodás után már kétségtelenné 
vált, hogy a legszellemesebb és a legtöbb tudás
sal megalapozott jóslások is téveseknek bizonyul
tak. A háború hatásai egészen mások voltak, mint 
amilyeneknek jósolták és váratlanságukkal sok 
esetben meglepték azokat is, akik az illető társa
dalmi tudományokat művelték.

Kétségtelen, hogy azok a jóslások sem lesz
nek sokkal szerencsésebbek, amelyek már ma 
azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy a nagy meg
rázkódtatás után miképen alakul majd a társadalom 
élete a háború után. Egy jóslást azonban mégis 
meg lehet már most is kockáztatni, anélkül, hogy 
félni kellene attól, hogy a későbbi események 
meghazudtolnák : a békekötés után egy egész nagy 
és fontos társadalmi osztály rokkantán marad 
marad majd a szintéren. S ez a társadalmi osztály 
a középosztály lesz.

A kereskedők az iparosok, az őstermeléssel 
foglalkozó kasztok mindegyikében úgy a munka
adók, mint a munkások inkább meg fogják találni 
az elhelyezkedésüket, jobban meg fogják tudni 
őrizni azt a létstandardot, amelyhez hozzászoktak, 
mint az úgynevezett lateiner osztály. A háborút 
kisérő jelenségek között már eddig is pregnánsan 
kidomborodik egy tünet: a pénz értéktelenedése, a 
pénz vásárló erejének csökkenése. Ez ellen a 
folyamat ellen egyetlen egy védekezési mód van, 
az, hogy mindenki növelni igyekszik a saját munka
erejének az értékét, a saját termelésének, a saját 
munkaerejének az árát. Külső formája ennek a 
védekezésnek a mindenféle árdrágítás. Köztudo
mású, hogy minden termelési osztály már a háború 
alatt is bőségesen élt ezzel a védekezéssel. Való
ságos verseny indult meg abban az irányban, 
hdgy az egyes termelési osztályok az árak foly
tonos emelkedéséből származó terheket egymásra 
hárítsák. Háború után ehhez az általános árdrágu
láshoz fognak járulni a közterhek, a háborús költ
ségek. A kereskedő, az iparos, az őstermelő rajta 
lesz, hogy azt a részt is, mely ebből a tehertől 
rá esik, áthárítsa a fogyasztóra.

I
TÁRCA.

Harangok útja.
Nagycsütörtök éjszakáján, 
Csillaghimes tejut táján 
Zengnek-bongnak csengő hangok : 
Lenge hálán légi szélnek
Kóma felé mendegélnek
A harangok.

Kis falvaknak tornyán csend ül, 
Még lélekharang se csendül, 
Hangtalan gyászt ölt a róna. 
Kongó ércét magyar földnek 
Pompájában déli zöldnek 
Várja Róma.

Díszben áll az örök város. 
Gyertyafényes, napsugáros. 
Tömjén szene hőn parázsoi;
De a gyertya holtnak gyullad, 
Ima, zsoltár könnybe fullad: 
Róma gyászol.

Nem zendül itt vig Glória, 
Keresztfán az Ember fia 
S anyaszivet tőrök törnek. 
Nincs harang már búcsúztatni. 
Nincs elég föld, nyugtot adni, 
Sirgödörnek.

Az igaznak, kit megöltek. 
Ünnepére mély gyászt öltnek 
Könnyes árvák, siró aggok 
S Róma felé, arra délnek. 
Egyre mennek, mendegélnek 
A harangok.

Nem rettennek rideg bérctől 
S dörgő érc lesz csengő ércből, 
Amikorra odaérnek.
Szép szavából szent harangnak 
Hirdetője lesz haragnak, 
Gyásznak, vérnek.

Kis faluból, nagy városból 
Megy magában, megy párostól.
Küldi ércét magyar róna :
Élőt ölni, holtat hívni, 
Mennykőt szórni, várat vivni 
— S remeg Róma.

A férj.
Egyik jó barátom feleségének adtuk meg a 

végtisztességet. Midőn a gyászközönség már majd
nem szétoszlott, még egy utolsó pillantást vetet
tem a félig nyitott sírba. Mellettem ekkor valaki 
mélyen felsóhajtott.

Egy idegen férfit pillantottam meg, a kit csak 
akkor ismertem fel, mikor megszólalt. A város 
legnagyobb nyomdájának tulajdonosa volt.

— Nem mertem a gyászolók közé vegyülni 
— mondta könyes szemekkel. — Ott álltam túl, 
egy síremlék mögött és onnan néztem végig a 
szomorú szertartást.

Csodálkozó arcczal néztem rá. Minő viszony 
fűzhette őt az elhunythoz s ha összeköttetésük 
szorosabb volt, miért tartotta magát távol a gyá
szolóktól ?

Tekintetemből talán kiolvashatta ezt a kér
dést, mert ajkain szomorú mosollyal és végtelen 
szerény hangon igy szólt:

— Valamikor az én feleségem volt . . .
Felvilágosítása még nagyobb bámulatba ej- 

tejt. Ugyan hallottam beszélni, hogy Ágnes asszony 
egyszer már férjnél volt, de nem tudtam kinél. Ez 
a csendes, szerény ember lett volna az előkelő

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását
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Ebben a versenyben is az fog jól járni, aki
nek módja van az átháritásra, akinek meg van az 
eszköze arra, hogy jövedelmeit fokozza. Ellenben 
abszolút rosszul fog járni az az osztály, amelyik
nek erre nincsen meg a lehetősége. Abszolút rosz- 
szul fog tehát járni a fix fizetésből élő lateiner 
osztály, mely eddig sem a szükségleteihez képest 
fokozta a jövedelmét, hanem arra kényszerült, 
hogy a jövedelmeihez mérten korlátozza a szük
ségleteit.

A nagy áthárító versenyben tehát a fix 
fizetésből élő középosztály lesz az, aki mindenki
nek a terheit kénytelen vállalni, aki megfizeti a 
kereskedő, az iparos, az őstermelő árfelhajtóit, 
anélkül, hogy a saját munkájának bérét, a saját 
termelésének értékét iokozhatná. És ami áll a fix 
fizetésű lateinerekre, többé- kevésbé áll az ügyvé
dekre, orvosokra, mérnökökre és a többi úgy
nevezett »szabadpályán működő lateiner cmbeny is.

A szervezett munkás érteni fogja a módját 
annak, hogy ne tűrje a maga kizsákmányolását, 
hogy a társadalmi rétegek uj elhelyezkedésiben 
ha esetleg javítani nem is tudja, legalább ideg
védelmezze a maga életnívóját. A lateiner osztály 
azonban a maga szervezetlenségében és gyámol
talanságában teljesen ki lesz szolgáltatva a többi 
osztály önzésének. Azok az eltolódások, amelyek 
az egyes társadalmi rétegek között keletkezni fog
nak, sőt már is keletkezőben vannak, az ö rová
sára fognak megtörténni. A lateiner osztály élet
nívója abszolút értelemben is rosszabb lesz, mint 
amilyen volt a háború előtt, a többi osztály élet
nívójához mérten pedig még határozott sülyedést 
fog mutatni.

Más szóval : a lateiner osztály, mely intel
ligenciánál fogva is már bizonyos igényekkel lép 
föl az élettel szemben és amelyik eddig bizonyos 
közösséget tartott a felsőbb osztályokkal, ^lét
módjában s életrendezésében eltolódik a profetá- 
riátus felé. Már a háború előtt is sokat beszéltünk 
és sokat irtunk a diplomás proletáriusról. A há
ború után ez a kérdés még égetőbben, még fáj
dalmasabban aktuális lesz.

Rendelje meg 'ap'.'"kat “harc,éren S2 levő férjé, fia, testvére, 
rokona stb. részére. Nagy örömöt szerez nekik. 
Lapunkat a tábori posta rendesen kézbesíti!

A meghamisított feleség.
Még sokan emlékeznek a nemrégiben Mura

szombatban időzött civilruhás katonasapkás urra, 
aki egy fiatal leánnyal tartózkodott Muraszombat
ban és kiléte iránt a hatóság is érdeklődött, állí
tólag a király képének elárusitásával foglalkozott. 
A regényes fiatal pár innét Kőszegre utazott, hol 
velük az alábbi kedélyes kis eset történt :

A napokban egy jól öltözött képügynök ér
kezett Kőszegre egy fiatal, elegáns hölgyecskével, 
akinek társaságában szobát vett ki az egyik szál
lodában. Azzal foglalkoztak, hogy Kőszeg környé- 
kény király kepeket adtak el, amihez járási ha
tósági engedélyük volt. Tegnapelőtt azután a 
rendőrségen jelentkezett egy asszony, aki azt 
mondta, hogy Budapestről jön és. a férjét keresi, 
aki képügynök és H. Miksának hívják. A rendőr
ségen előkeresték a bejelentési lapok közül H. 
Miksáét és azt mondták az asszonynak, talán 
téved, mert azzal az ügynökkel, aki Kőszegen van, 
felesége is vele együtt él. A budapesti asszony 
kijelentette, hogy nemcsak a férjét keresi, hanem 
azt a nőt is, aki az ö férjével úgy él, mintha a 
felesége volna, mert az a hölgy jogosulatlanul 
foglalja el az ő helyét.

A rendőrség hamarosan megállapította, hogy 
az asszony igazai mondott, férje ügynökül alkal
maztatott egy 17 éves leányt ugyan annál a cég
nél, melynél ö közvetítette az üzleteket s azután 
együtt utaztak és közösen kötötték az üzleteket. 
Közös lakást is vettek és igy az ügynök kényte
len volt a leányt feleségként bejelenteni, mert e 
nélkül még valami rosszat gondollak volna róluk. 
A rendőrség ezt a természetes helyzetet úgy magya
rázta, hogy hamis bejelentés miatt mégis csak meg 
kell indítani az eljárást a meghamisított asszony 
és ügynök kollegája ellen. Mikor pedig a rendőr
ség eljárt ebben az ügyben, jelenvolt a budapesti 
asszony, az igazi H.-né is. Természetesen nagy 
szcéna keletkezett, amelynél igen kívánatos volt 
a rendőrség asszisztenciája. Csak ennek köszön
hető, hogy a dolog nem fajult el, sőt végül is 
nagyon békésen oldódott meg. II.-né ugyanis el
foglalta jogos helyét a férj melleit, a 17 éves 
leány pedig elfoglalta H.-nénak a szállodában 
béreit szobáját. A derék asszonyság megbocsátott 

a leánynak annál is inkább, mert amint kiderült, 
a kis hölgyecske anyja őt bízta meg azzal, hogy
vigye haza leányát Budapestre.

A rendőrkapitány, tekintettel a változott vi
szonyokra, a férjet csupán 20 korona pénzbünte
tésre Ítélte, a leányt pedig — tekintettel fiatal 
korára csak megdorgálta. A leány most már 
egyedül állott és igy a rendőrségnek haza kellett 
volna kisértetnie, de csakhamar megjelent a kapi
tányságon a férj bekötött fejjel — mint mondja, 
Muraszombatban sérült meg — és kijelentette, hogy 
a leányt feleségével együtt ő viszi haza és viseli a 
hazautazás költségeit. Csakhamar föl is ültek 
mind a hárman a vonatra és visszautaztak 
Budapestre.

— Kitüntetés. Koller Róbert hegy, 
szorost lakos a 7 ik cs. és kir. gyalogezred 
tartalékos liadapródja az ellenséggel szénii.vn 
tanúsított vitéz magatartása elismeréséül az 
ezüst vitézségi érmet kapta.

_ Kitüntetések. Zsitek József vas- 
hidegkuti lakos a 33-ik tábori tüzérezred 
tizedese, ki korábban az ellenséggel szem
ben tanúsított vitéz magatartása elismeréséül 
inár a második oszt ezüst vitézségi éremmel 
kitüntetve lett, most vitézségének ismét tanti
jeiét adva, az első osztályú vitézségi érmet 
kapta Rogán Mihály felsölendvai földmives 
tüzér szakaszvezető már korábban a bronz 
vitézségi éremmel lett kitüntetve, most az 
ezüst vitézségi érmet kapta. — Horváth 
István kistnálnási földmives az ellenséggel 
szemben tanúsított vitéz magatartása elisme
réséül a bronz vitézségi érmet kapta.

— Kitüntetés. A legfelsőbb katonai 
parancsnokság Tárcsái Nándor muraszom
bati lakos népfelkelő őrmesternek külön
leges alkalmazásban teljesített különösen 
Ilii szolgálatai jutalmául a koronás ezüst 
érdemkeresztet adományozta a vitézségi 
érem szalagján.

— Schulhoff Zsigmond muraszom
bati lakos népfölkelő őrmester az ellenség 
előtt tanúsított bátor magatartása elismeré
séül a bronz vitézségi érmei kapta.

nagyvilági hölgy első férje ? Most már egész más 
szemmel néztem reá.

Az asszony tehát ott élt egykoron a város 
közepén, abban a szűk utczában, mely hangos 
volta gépek folytonos zakotolásától. A vén, rozzant 
ház nem illett az ő finom egyénségükhö/. Az az 
előkelő, divatos nyárilak persze egészen más volt, 
melyben életének utolsó tizedét töltötte. I

Anyagiak szempontjából ebben az időszakban ; 
már nem okozott számára fejtörést, hogy minő 
meglepetésben részesítse vendégeit ünnepélvein, 
melyek híresek voltak még a főváros falain kívül 
is valamint az sein, hogy ugyanarra az idényre 
csináltasson-e magának eggyel több ruhát.

A vég mindenkit váratlanul ért. Kissé rosszul 
érezte- magát és szivére panaszkodott. A miatt 
barátai még tréfáltak is vele. Alig feküdt tizennégy 
napig, midőn a nagy kaszás hirtelen végetvetett 
ragyogó életének . . .

Ilyen a sors ! Néhány nap elölt még mind
nyájan hallottuk csengő nevetését és gyakran kissé 
fantasztikus, de mindig előkelő ruházatának suho
gását, s ma már a bájos, kedves asszony a föld
ben nyugszik!

— Valamikor feleségem volt! ismételte 
a mellettem álló férfi. — Igen, ott álltam gyeme- 
künk sírjánál. Nem mertem onnan előre jönni.

mintha rosszat követtem volna ei, pedig igazság
talanság csak velem történt! . . . Egy édes, kis 
leánykánk volt, a ki két éves kora előtt meghalt, 
mialatt mi egy éjjel társaságban mulattunk. Én 
otthon akartam maradni a beteg gyermek mellett, 
de minden ellenkezés daczára Ágnessel kellett 
mennem. Midőn végre reggel felé hazajöttünk, az 
ápolónő aludt kis leányunk pedig halott volt! . . . 
Ezzel kezdődött közöttünk az egyenetlenség. Nem 
bírtam uralkodni magamon. Talán keserű szemre
hányásokkal illettem feleségemet, semmin meg
érdemelte volna és őt okoztam a nagy szerencsét
lenségért . Ágnes egy szól sem szólt, de e naptól 
fogva mindinkább elidegenedett tőlem. Végre egy
általában ineg sem értettük egymást! . . i

Ott túl, a fal mellett, két üres hely van a ' 
kis sir két oldalán. Magamnak szántam az egyiket, 
míg a másikat az ő számára, mint akkor godoltam. 
De most mégis itt fogja pihenni örök nyugalmát, 
egyedül és idegenek között, ő, a ki annyira szerette 
barátait és a társaságot! . . .

Végre a másik is feltűnt a láthatáron, kiről 
azt képzelte, hogy jobban meg fogja érteni, mint 
én. Ha csak egyetlen szót szól, ismét minden jóra 
fordult volna, mert még mindig szerettem őt, hiszen 
örökre szeretni fogom. De hát soha sem beszéltem 
érzelmeimről. Ágnes pedig nem értett meg, nem 
fogott fel és sohasem jött segítségemre !

Nem is képzelhettem, hogy azzá lesz, a mivé 
fejlődött. Hiszen mint árva leány, igen szűkös és 
szerény viszonyok között élt rokonainál, kiknek 
segítségére volt a ház körül. Azonfelül házasságunk 
alatt soha sem nyilvánított egyetlen óhajt és soha 
sem kért tőlem semmit. Látsólag mindennel meg 
elégedett s ha gyermekünk meg nem hal, ma nem 
kellenne idegenként félreállnom.

Csupán házasságunk utolsó idejében intézett 
hozzám egyetlen kérést, ezt jóformán könyörgő 
hangon :

Add vissza a szabadságomat:
Ekkor találtam először szavakat gondolataim 

kifejezésére, de már késő volt. Semmi sem tánto 
rithatta meg elhatározásában. Első kérését telje 
sitenem kellett . . .

Egyedül egész egyedül maradtam . . . Ulaink 
éveken ál nem kereszteződtek, mintha nem is lak 
tünk volna egy városba Később láttam egyszer 
Ágnest messziről, mikor színházba ment. Az idén 
nyáron találkoztunk először és utoljára, itt a 
temetőben, elhalt leányunk születésnapján.

Elmélázva ültem a kis sirhant mellett és az 
anyjára gondoltam, a ki rövidéletü gyermekéről 
már biztosan megfeledkezett. Ekkor ruhasuhogást 
hallottam hátam mögül. Eeltekintve Ágnest ismertem 
meg. Zavarában vissza akart menni, de midőn fel
nyitottam a rácskaput, mégis belépett.
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Halálozás. Részvéttel értesülünk Mayer 
Mór alsőlendvai órás és ékszerésznek 73. évében 
,, leni elhalálozásáról. A szorgalmas öreg urnák 
li lábban Muraszombatban is volt ékszerüzlete. 
Halálát kiterjedt rokonsága, köztük Balkányi Ernő 
uvomdatulajdonos gyászolják, kinek sógora volt 

elhunyt. Haláláról a család az alábbi gyász- ■ 
\ászjelentést adta ki:

Alulírottak úgy a maguk mint a nagy- I 
számú rokonság nevében fájdalomtól megtört 
szívvel jelentik, hogy a legszeretöbb édesapa, a 
legjobb testvér, sógor és rokon Mayer Már, f. 
hó 4-én délután 1 j3 órakor, munkás éleiének 
73-ik éveben, rövid szenvedés után csendesen 
elhunyt. Drága halottunk hüli tetemeit folyó hó 
6-án, pénteken délután 2 órakor fogjuk az 
alsőlendvai izr. sirkertben örök nyugalomra 

■ elvezni. Alsólendva, 1917. évi április hó 4-én. 
\ldás és béke lengjen drága porai felett. Mayer : 

l erenc gyermeke Dr. Mayer Emil Ödön. il,ka, 
rerj. Balkány Izidoráé, Sarolta, férj. Kelemen , 
ignácné, Dóra, férj. Balkányi Ernöné testvérei. ' 
Balkányi Izidor Kelemen Ignác Balkányi Ernő 
'•lángold S. Mangold Manó sógorai. Mayer 
Ödönné Bettelheim Malvin, Mangold S.-né Ereid- 
mann Ilona, Mangold Manóné, Teller Marjska 
sógornői.

Ünnepi imarend a muraszombati izr. 
templomban. I. hó 6-án és 7-én este fél 7 órakor, 
7-én és 8-án d. e. 10 órakor kezdődik az isten
tisztelet. Az utóbbi napon hits<.ónoklat is lesz.

Visszatérés a liarcztérról. Mikor a háború 
megindult tele lelkesedéssel és jókedvvel indultak 
el a katonák hazuról, itt hagytak otthont, családot, 
gyermeket, mindent és áthatolta őket a remény, 
hogy a győzelmes visszatérés mihamar bekövet
kezik. Olt künn a lövészárokban puskagolyó sivi- 
tása és ágyúgolyók bömbölése közepette sokszor ' 
álmodoztak, ábrándoztak az otlhonhagyottokról és 
gondolatuk gyakran járt övéiknél. A viszontlátás 
reménye volt az a mi nekik lelkesedést és kitartást 
adott á nehéz napokban s várva várták szabad
ságukat, amikor ki ki az övéihez, ha rövid időre 
is visszatérhet. Egv a napokban hazaérkezett andor- 
hegvi ember szomorú sorsára gondolunk, mikor e 
sorokat írjuk. Nevét elhallgatjuk, mert igy ismeret
lenül is meleg részvét íordui a harczlérről hazatért 
ember télé. Három évi háborús katonaélet után a 
napokban repeső örömmel igyekezett a muraszom
bati vasúti állomásról hazafelé gyalogszerrel egy 
andorhegvi ember. A sötétben régen otthagyott 
hajléka télé közeledik, bezörget az ablakon és 
legnagyobb csodálkozására idegenek beszelnek 
hozzá az ö elhagyott és régen látott hajlékában. 
Meglepetve fordul be szobájába, ahol aztán az ott 
lakók közlik vele a szomorú hirt, hogy a háború 
kiütése után felesége egy darabig gondozta kis

•MURASZOMBAT ES VIDÉKE.

gazdaságát azután ugylátszík megunva, vagy bele* 
fáradva a gyötrelembe, eltűnt a vidékről állítólag 
Amerikába költözött, a kis földet és házat pedig 
eladta. Ez az andorhegyi szegény ember szomorít 
tragédiája és kitudja mire e rettenetes háborúnak 
vége szakad, hány ilyen kis apró tragédia szín
helye lesz a magyar falu.

Pénzintézeti mérlegek. E héten a Szarvas
iak vidéki takarékpénztár és a Vashidegkut vidéki 
takarékpénztár bocsátottak nyilvánoságra mérle
güket. a Szarvasiak vidéki takarékpénztár, mely 
már 9 esztendő óta szolgálja a környék gazdasági 
érdekeit, ez évben is emelkedő nyereséggel 9451 
korona 65 fillérrel zárta mérlegét. A Vashideg- 
kuti takarékpénztár, mely 6 év óta áll fenn 5103 
korona 71 fillér nyereséget tüntet fel. Mind a két 
intézet beszámolójából a kölcsönök apadásáról és 
a belétek emelkedéséről értesülünk, mint a vidéken 
különösen e járásban általános tünetről. Hihető, 
hogy a háború elmúltával várható kedvező gazda
sági fellendülés keretében mind a két intézet az 
agilis vezetés mellett a mostani gyengébb üzlet
menet után a joggal várható eredménnyel fogja a 
járás lakosságának hiteligényeit kielégíthetni. Mind
két intézet hazafias kötelességteljesitéssel szolgálta 
a hadikölcsönjegyzés ügyét és agilis vezetőségeik 
a nehéz viszonyok dacára is eredményes munkára 
hivatkozhatnak.

Hadifogságban. A 83. gyalog
ezredből a legújabb kimutatások szerint 
járásunkból orosz hadifogságba estek Qyer- 
gyék István Sürüháza, Kovács István Sala
mon, (kicserélt rokkant), Makári Ferencz 
Bodóhegy (kicserélt rokkant), Pecsics Lajos 
Muraszombat (kicseréit rokkant).

Nemzeti ünnep a polgári isko
lában. Az 1848-as törvények szentesítésé
nek évfordulóját a muraszombati polgári 
iskola ifjúsága ez évben is hagyományos 
kegyelettel fogja megünnepelni. Az ünnepi 
beszédet Luthárné Fiiszár S ,ri tanárnő 
tartja. A tanuló ifjúság közül Kohn Vilmos
lll-dik osztályú tanuló a Talpra magyart, 
Czipott György III dik oszt, tanuló Agyú 
az arzenál udvarán, Qeiger László III-dik 
oszt, tanuló Vándormadár, Titán Károly 
III dik oszt, tanuló Kossuth Lajos sírja, 
Szraka Gábor I-sö oszt, tanuló Csatadal 
cziinü költeményeket fogják elszavalni. 
Csiszár János által betanított énekkar pedig 
hazafias dalokat énekel.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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HIRDETÉSEK.

Száraz
cser- és bükkhasáb és 

cserdorong

TŰZIFÁT
szállít

a salomvári állomásról a
Salomvári Erdőgazdaság.

22./1917. végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. illetőleg az 1908. évi XLI-ik tcz. 
19. £-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
muraszombati kir. járásbíróságnak 1916. évi 366 ’2 
s több számú végzése követakztében hivatalból 
és dr. Pintér Miklós ügyvéd által képviselt özv. 
Vucsina Mihályné szül. Eiczkó Mária dombaljai 
lakos javára 144 kor. s jár. erejéig 1916. évi 
ápril 10 s több napon foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2000 
koronára becsült két csikó közül az egyik csikó
ból álló ingóság nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1916-ik évi Pk. 882/7. számú {végzése 
folytán 144 korona tőkekövetelés, ennek 1916. évi 
február hó H. napjától járó 55/<» kamatai és eddig 
összesen 244 korona 18 fillérben biróilag már 
megállapított Költségek erejéig, Lendvakirályfa 
községben, végrehajtást szenvedett lakásán leendő 
megtartására

1917. évi ápril hó 14-ik napjának 
délutáni 1 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóság az 1881. 
évi LX. tcz. 107. és 108. §-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is, el fog adatni.

Kelt Muraszombat. 1917. ápril 1. 
SZABADFY JÓZSEF, 

kir. bir. végrehajtó.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Némán, kezeit egymásba kulcsolva és lehor- 
ga>/ ott fővel ült mellém. Egész különösen érintett 
hogv a szülők, a kik évek óta elváltán éltek, 
iiemmi; sem tudva egymásról, most öszszeiötlek 
gyermekük sírjánál.

Egyikünk sem tudott beszélni, mert egyikünk 
sem tudta, hogy mit szóljon. Végre én törtem meg 
hallgatást. De megborzadtam saját szavaimtól, 
inelvek annyira idegenül hangzottak.

Köszönöm, hogy nem feledkeztél meg tel
jen gyermekünkről ’.

Minden évben eljöttem ezen a napon és 
cg azonkívül is sokszor! válaszolt szomorú 

hangon. Hiszen csak ez az egyetlen gyerme
kem volt! . . . i

Kezemet nyújtottam feléje. Ö feltekintett és 
hosszasan az enyémben hagyta jobbját.

Haragszol még, hogy akkor fájdalmat 
okoztam neked ? — kérdezte.

Nem bírtam válaszolni. Éreztem, a mint valami 
összeszoritotla torkomat. Csak fejemel intettem 
nemet.

b te még mindig egyedül vagy kér
dezett tovább. Hiszen, ha a gyermek Jetben 
maradt volna ! . . .

Igen, akkor esetleg mindez nem történik ! 
válaszoltam.

S talán jobb is lenne úgy! . . .
Bámuló tekintettel néztem reá.
Nem vagy boldog ? — kérdeztem önkén

telenül. vagy talán nem találtad meg . . .
Keserűen mosolygott.

Hogy boldog vagyok-e ? Mit jelent ez a 
fogalom ? . . . Mindannyian keressük a boldogságot, 
de az már más kérdés, vájjon meg is találjuk-e ?

Tehát nem történt minden úgy, a mint 
kiszínezted magadnak ?

Nem I . . . Nagyon sok másként van, de 
hát elégedjünk meg azzal is, a mivel bírunk !

Igen, ez lenne helyes, de az ember nem 
mindig képes reá! . . Akkor nem igy gondolkoztál.

— Akkor ? . . . Akkor még nem ismertem 
annyira az életet, mint most!

Azután gyengéd érzéssel beszélt gyerme
künkről. Szomorú hangja fájt és teljes tudatára 
ébresztett, hogy mit veszitetlem, elveszítettem öt.

Az összetartozás olyan érzése font most ben
nünket körül, mint azelőtt soha. Valami szinte 
ösztönzött, hogy megkérdezzem, vájjon nem vá
gyódik-e vissza hozzám ? Hiszen most minden 
kívánságát teljesíthetném !

De a kérdés nem hangzott el, mert Ágnes 
felállt. Erősen megszorította kezemet és egy 

j tétovázó Isten hozzádddal — mintha sejtette volna, 

hogy egy nem teljesíthető óhaj tölti el lelkemet 
elment és többé nem láttam viszont.

Hallottam betegségéről. Háromszor küldtem 
számára fehér szegfűket, az ő kedvencz virágait, 
de nem adott semmi jelt. Végre tegnap, miután 
visszatértem pár napig tartó távoliét után, meg
hallottam a szomorú hirt.

Most már tehát két sírom van itt a temető
ben, melyeknek szorosan egymás mellett kellene 
feküdniök, de melyek örökre elválasztottak egy
mástól. Ehhez a halotthoz nincs jogom. Mit mon
dott volna a férj és mit gondoltak volna az 
ismerősök, ha én is közéjük vegyülök. Pedig 
valamikor az enyém volt, évekig az enyém ! 
Jogom volt hozzá, amit senki se tagadhat el. 
Csupán bátorságom nem volt, hogy érvényesítsem 
ezt a jogomat! . . ,

Ezzel lehajolt és három marék földet dobott 
a félig nyitott sírba.

— Aludj csendesen, ha a sors félre is állí
tott utadból! . . . Isten veled! . . . Isten veled !... 
Ágnesem ! . ..

És mintha ott sem lett volna és a nélkül, 
hogy még egyszer vissza tekintett volna — le- 
horgasztott fővel eltűnt a félhomályban !. . .

H. Tovote.
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A Szarvaslakvidéki Takarékpénztár r.-t. 1917. április 15-iki közgyűlés elé terjesztendő mérleg-számlája.

Vagyon

Pénztár
Értékpapír

Váltó kölcsönök

Jelzálog »
Kezeseit »
Pénzkészlet a Muraszombati 
gazdasági Bank rt.-nál.

Hátralékos kamat .

Mező-

Korona fillér Korona fillér Teher Korona fillér Korona fillér

11893 25 Részvénytöke .... 40000

34800 — Tartalékalap...................................... 11000 —

61910 — Szabad rend, álló tart, alap . 4500 — 15500

47085 — Takarék betétek .... 150827 85

9920 118915 — Letét...................................... 988 02 151815 87

Előre fizetett kamatok 2958 57
52991 84 Fel nem vett osztalék 74

1200 Egyenleg mint nyereség . 9451 65

219800 09 219800 09

Szarvasiak, 1916. december 31 én

Bücsek Mihály s. k. 
pénztáros.

Cirof Batthyány Zsigmond s.k. 
elnök.

Horváth Károly s. k.
alelnök.

Kollárs István s. k. 
könyvvezető.

Bagári N. János s. k.
'g- tag.

Buchmann András s k. 
■g- tag.

Ficzkó Mihály s. k.
ig. tag.

Weisz Samu s. k
■g- tag.

Megvizsgáltuk s a fő- cs inellékkönyvekkel összehasonlítva, mindenben egyezőnek találtuk.

Szarvasiak, 1917. március 20-án.

Malacsics József s. k. 
f. biz. tag.

Fártek Ferencz s. k.
f. biz. elnök.

Kampl Ágoston s. k.
f. biz. tag.

A Vashidegkutvidéki Takarékpénztár r.-t. 1917. április 15-iki közgyűlés elé terjesztendő mérleg-számlája.

Scheibner Aladár s. k

Vagyon Korona fillér Korona fillér Teher Korona fillér Korona fillér

Pénztár .....................................
Értékpapír......................................

Váltó kölcsön ...

Jelzálog »......................................

Felszerelés......................................

Pénzfelesleg a Muraszombat Mező
gazdasági Bank rt.-nál

t

47055

7100

23401

19614

54155

600

200954

13 Részvénytőke . .

Tartalékalap ....

Veszteség tartalék

Betétek ......................................

Letétek ......................................

Előre fizetett kamatok

Fel nem vett osztalék

Egyenleg mint nyereség .

3400

1000

40000

4400

245931

3100

188

5103

59

83

71

245180

751

14

45

298724 13 298724 13

A pénztárért:
Vasli'degkul, 1916 december 31-én.

A kön yvelésért:
Gróf Batthyány Zsigmond s. k. 

elnök.
Vogler Károly s. k.

pénztáros.
Obál Mihály s. k. 

alelnök.

Bakó János s. k. 
'g- tag.

Bácz Sándor s. k. 
•g- tag.

Frisch Konrád s. k.
ig- tag.

Kocsár Antal s. k.
ig- tag.

Reiser Boda Henrik s. k.
'g- tag-

Siftár István s. k.
'g- tag.

Vogler György s. k.
‘g- tag-

Vogrincsics Ferencz s. k
•g tag.

Megvizsgáltuk s a fő- és mellékkönyvekkel összehasonlítva mindenben egyezőnek találtuk.

Vashidegkut, 1917. március 20-án.

Malacsics József s. k.
f. biz. tag.

Uray Általa s. k.
f. biz. elnök

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

Obál 
f.

Jenő s. k. 
biz. tag. .


