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A háború vége felé.
1917. november 29-ike emlékezetes 

napja lesz az emberiség történetének. Ezen 
a napon hirdette ki az orosz kormány a 
hadviselő és semleges államoknak azt a 
szándékát, hogy a fegyverek szünetelése 
mellett békét akar kötni.

A semleges államok, nem akarván 
magukat kellemetlenségeknek és gyanúsítá
soknak kitenni, egyelőre tartózkodó állás
pontra helyezkedtek. A békét ajánló orosz- 
szikratáviratot azonban megkapták Paris 
és London is és igy éppen gyülésező . 
párisi konferenczia kénytelen volt tudomá
sul venni azt a hirt, hogy az ántánt lég- ; 
nagyobb barátját és szövetségtársát el
veszítette.

Az orosz nép megbízottjai, Troczkival 
es Leninnel az élükön, nagy diplomácziai 
ügyességet tanúsítanak, a legutolsó pillanatig 
kifogástalanul viselkednek szövetségeseikkel 
szemben. Senkisem tehet a legvégső szük
ségbe kergetett orosz népnek „szemre
hányást" amiatt, hogy békére áhítozik és 
az egész világnak békét “ajánl.

Az orosz kezdeményezés most már 
végleg eldönti a kérdést, ki lesz felelős a 
háború további folytatásáért. A központi 
hatalmak legelsöbben nyilvánították ki kész
ségüket a békekötésre. Most a központi 
hatalmak legerősebb, legnagyobb ellensége 
ajánlja a békét és senkisem foghatja reánk 
többé, hogy mi. kik siettünk ajánlatát el
fogadni, nem akarnók ősszintén a békét. 
Aki most, miután Oroszország békekész
ségét nyilvánította, elutasítja a békeajánlatot 
az az egész emberiség, a történelem előtt 
vállalja az oktalan felelősséget a rettenetes 
és czél nélküli öldöklés folytatásáért.

Le a háborúval I kiáltja az orosz 
minifesztum. Antánték reszketve hallják. 
Mert ez az ő háborújuk, a pusztítás és 
hazugság háborúja.

Le a háborúval I - - kiáltjuk mi is és 
az orosz meg a mi harsogó hangunkat 
kénytelen lesz meghallani az egész világ, 

- még az a pár tuczat háborurendező' is, 
akik eddig mindig süketséget szimuláltak, 
valahányszor békéről akartak velük beszélni.

Most már remélni lehet, hogy valahára 
véget ér hallatlan szenvedésünk és meg
kapjuk a várva-várt, oly soká késett békét I

Az egyetlen hibája a hadikölcsönnek, hogy 
kölcsönnek nevezik, holott vásár.

Hadikölcsön olyan kölcsön, melynél az ember 
fölcsap a saját hitelezőjének és az államot teszi 
meg kezesnek és kamatfizetőnek.

♦
Milyen jó nekiina, hogy önként a hasznunkra 

lehetjük meg. amit halsors esetén kényszerítve a 
kárunkra kellene megtenni.

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását

Gyüjtőniozgalom a vármegyében.
A főispán felhívása.

Dr. Ostffy Lajosné lelkes szózata pompás 
eredményeket hozott abban a mozgalomban, amelyet 
a katonák részére fehérnemű gyűjtésre indítottak. , 
A közönség ezúttal sem arideg kölelességteljesitést • 
látta maga előtt, amikor a háború negyedik évé- ■ 
ben meglevő kevés holmiját kellett megosztania. 
Amit adott, szívből adta, s mert szeretet vezette 
az adakozásban, hatalmas érték gyűlt össze a 
fehérnemű gyűjtésben. Nem értéktelen rongyok, 
hanem használható, javításra sem szoruló cikkek 
halmozódtak. Az áldozatkészség megkapó jelei . 
nyilvánultak meg. Fiatal özvegy, aki a háborúban 1 
a legdrágábbat, férje életét áldozta a hazának, 
kelengyéje legértékesebbjét, vagy vadonatúj abro
szokat adott. S ez az esel, ha más változatban is. 
nem áll páratlanul.

Most a vármegye terülelére terjesztik a moz
galmat. Dr. Ostffy Lajos főispán a járások fő
szolgabíróihoz az alábbi körrendeletét intézte :

A m. kir. honvédelmi minisztérium hadsegélyző 
hivatala Mindent a hadseregnek* jelszóval orszá
gos mozgalmat indított a hadrakelt seregnek 
fehérneművel és alsóruhával való ellátása céljából.

A hadsegélyző hivatal bármily női és férfi 
fehérneműt, alsóruhát, lábbelit, vásznai, painut- 
és bárdiét holmit kér, szóval mindent, ami alsó
ruhaként viselhető, vagy alsóruha készítésére, 
javítására alkalmas.

Elnökletem alatt megalakult a vasvármegyei 
gyüjtőbizottság. a melynek óhaja előtt meghajolva 
feleségem készséggel vállalkozott a hölgybizottság 
élén ezen hazafias mozgalmat támogatni. Vasvár
megye nemesszivü asszonyai és lelkes leányai, a 
tanuló ifjúság fáradságot nem ismerő munkája 
Szombathelyen a vármegye székhelyén és Kősze
gen máris megmutatta, hogy szükebb körű hazánk
ban - miként már több Ízben most is hajlandó 
a közönség odaadni azt, amire értünk küzdő 
hőseinknek szükségük van. Közel tizenegyezer 
darab fehérnemű gyűlt össze e két városban.

A lelkészi kar, a sajtó lelkesen és eredmé
nyesen támogatja ezen akciót, melyet a bizottság 

; a városok mellett az összes megyebeli községekre 
kiterjesztett.

Nem jótékonyságot kérünk, hanem kötelesség* 
í teljesítést, amidőn mindazoktól, akik itthon tölthetik 

napjaikat, várjuk, hogy fehérneműjüket megoszt
ják vitéz katonáinkkal.

A járásokban a gyűjtést a főszolgabíró mel
lett működő járási férfi és női intézőség irányítja 
a községekben pedig az általuk felkért hölgyek 
végzik a tényleges gyűjtést az ott működő tantes
tületekkel.

Ezek előrebocsátása után felkérem Címet, 
szíveskedjék ezen akciót járásában sürgősen meg
indítani és az intézőségben való részvételre meg
nevezetteket nevemben felkérni.

Haladéktalanul kijelölendő lehetőleg minden 
iskolával bili) községben egy nőtag, aki a már

megfelelően utasított tanító urakkal egyetértöleg 
és együtt a helyszínén az iskola körzetében a 
gyűjtést végzik. A nagyobb községekben kívánatos, 
hogy a járási intézőség a helyi bizottsággal érint
kezésbe lepve a gyűjtés részleteit megállapítsa.

A gyűjtés befejezésével a felajánlott holmi a 
helyi gyüjtőbizottság által közvetlenül és díjmen
tesen postán, vagy vasúton fuvarként a Hadsegélyző 
Hivatal (Budapest, V. Akadémia-utca 17.) címére 
küldendő és a szállítólevélben, vagy külön értesí
tésben jelzendő, mily és hány darab fehérneműt 
és egyébb darabot szállítanak be.

A szállítmányról egyidejűleg ugyancsak egy 
összesített jegyzék minden községről főszolgabíró 
úrhoz küldendő, mely jegyzékek összegyűjtve 
hivatalomhoz mielőbb beterjesztendők.

A hadsereg szükségletéről van szó ! A beálló 
hideg időjárás sürgeti az akció gyors lebonyolítását.

A mozgalmat sürgősen indítsa meg és bonyo
lítsa le!

Szombathely, 1917. december 5.
Ostffy. főispán.

K ö n vv u j d o n s ágo k í"”e«el“n“s °'án
-- — azonnal kapha

tók, úgyszintén Olcsó Jókai — Modern Könyv
tár - Magyar Könyvtár Ifjúsági iratok — 
Gyermek képes és mesekönyvek raktáron nagy 
választékban. Balkányi E. Muraszombat.

Vastnegye ellátása.
A közigazgatási bizottság ülésén bejelen

tette Herbst Géza alispán, hogy ügy a 
gabona, mint a burgonya és takarmány 
átvétele a megye területén folyamatban van. 
Az átvétel eddig a megyének egynegyed 
részén sem nyert befejezést A legutóbbi 
bejelentések szerint az erredmény a hüve
lyesekkel együtt 230 waggon, ami igen 
silány eredmény s ami erélyesebb rend
szabályok igénybevételét fogja szükségessé 
tenni.

Ostffy Laos dr. főispán kijelenti, hogy 
a várható terméseredményhez képest több
nek kell begyülni, mint amennyit a mostani 
átvételi eredmény mutat.

Az alispán szerint eddig egy tized 
része sem gyűlt egybe, mint amennyi a 
becslés szerint várható volt. Ez majd 
megint az ellátatlanok rovására megy. Már 
a jövő hónapra kevesebb mennyiséget 
utaltak.

A főispán a maga részéről bizik, hogy 
a kívánt mennyiség megkerül. Személyes 
tapasztalata szerint tud olyan községeket, 
■gy Ostffyasszonyfa is, hogy a várt ered
ményt a bevallott eredményt jóval felül
múlja. Az alispán ellenőrzése alatt tapasz
talta, hogy a közép és nagybirtokososok, a 
mennyiségeket a legpontosabban számolják 
el, csupán egyes kistermelőknél van baj.
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Amit kicsempésznek és állataikkal fel
etettek, azt már nem lehet előszedni. A 
főispán szerint a várt gabonamennyiség 
eléri, sőt talán túl is haladja a becslést. 
Hiány legfeljebb olyan helyeken lesz, ahol 
tulmagasra becsülték a termést. Ha az át
vételnél a jövőben jobb eredményt nem 
tudnak elérni a mostaninál, szigorú rend
szabályokra lehetünk elkészülve a gabona 
előteremtésére.

Az alispán bejelentette, hogy a petro- 
leumszilkséglet kielégítésére decemberre 
700 métermázsa petróleumot utaltak ki a 
tavalyi 12o0 métermázsával széniben. Saj
nos, még ennek leszáilitása is hiányos, 
aminek részben a készlethiány és a szállí
tási nehézségek az okai.

A szénellátást a központi szénelosztó 
bizottság végzi s eddig ezirányban nem 
volt semmi lényegesebb fennakadás. ,

A cukor ellátás miatt egyedül a felső
őri járásból érkezett panasz, ahova az 
októberi szállítmány nem érkezett meg. 
A cukorellátásra egyébként nincs panasz, 
minthogy 40 százalékkal leszállították az 
adagot.

A gazdasági munkák ügyére vonat
kozóan jelenti az alispán, hogy fakiterme
lésre igényeltek több hadifoglyot és ezeket 
el is látták.

Náray-Szabó László felszólalásában 
kifejezi, hogy dacára a jó termésnek, rek- 
virálás előtt állunk. Már októberben sür
gette az átvételi bizottságok munkáját, a 
kormány azonban most is későn adta ki 
rendelkezését. Az alispánt arra kéri, hogy 
tapasztalatai alapján már most foglalkozzék 
a jövő évi ellátással. A főispánt arra kéri, 
hogy a kormánynál járjon el, ha most 
kezdjük az intézkedést, nem késünk el.

Ostffy főispán kijelent, helyesli a fel
szólalást és közli, hogy figyelemmel kisérte 
a jegyzők közgyűlésén elhangzottakat. Ok 
a legalaposabb ismerői a bajoknak s jó 
gondolatokat vethetnek fel. A hatósági 
csépeltetés ideáját helyénvalónak tartja s ez 
irányban előterjesztést tesz a kormánynál.

Hcrbst alispán kijelenti, hogy a maga 
részéről mindig megtette javaslatait s nem 
fogja elmulasztani azt sem, hogy a jövő 
évre megtegye előterjesztéseit.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink
ban ápolt sebesült katonákról I

A 83-as gyalogezred özvegy- és árva
alapjának hadikölcsön akcziója

Mint értesülünk, a cs. és k. 83-as gyalogezred 
özvegy- és árvaalapja hadikölcsön jegyzés és 
hadikölcsön- életbiztosítás gyűjtését vállalta magára, 
melyből a jegyzett összeg arányában megfelelő 
részesedés biztosíttatott neki. Most, amikor hazánk 
immár a Vll-ik hadikölcsönnél tart, amikor min 
denki tudatában van már annak, hogy a jelen 
viszonyok között a hadikölcsönjegyzés a legelő
nyösebb tőkebefektetés, mely a pénz legkedvezőbb 
gyüinölcsözését biztosítja, feleslegesnek tartjuk, 
hogy a hadikölcsön előnyeire külön is felhívjuk 
olvasóink figyelmét.

Ellenben szükségesnek tartjuk, hangsúlyozni, 
hogy mindenki, aki háziezredünk özvegy-és-árva
alapjának ezen akczióját támogatja, aki a hadi
kölcsön jegyzésében, vagy az ezzel kapcsolatos 
biztosításban résst vesz, nem csak elsőrendű haza
fias kötelességet teliesit, mellyel a pénz vásárló 
erejét fokozza és valutánkat megjavítja, hanem 
egyúttal az özvegy- és árvaalap czéljait is közvet

lenül elősegíti s hozzájárul ahhoz, hogy a most 
dúló világháború igazi áldozatainak, a hareztéren 
elesett hőseink özvegyei és árváinak arczárói a 
könnyet letörölje és ezeknek megsegitésést lehe
tővé tegye.

A hadikölcsön jegyzésének gyűjtésére a cs. 
és kir. 83-as gyalogezred pótzászlóaljának parancs- 
noksága a legközelebbi napokban közegeket fog 
az egyes falvakba leküldeni, akik ezt a járási 
székhelyekre kiküldendő ezredbeli tisztek felügye
lete és ellenőrzése mellett fogják végezni. A gyűj
tés Vasmegye területén fog történni, amely az 
ezred állományát is legnagyobb részben adja s 
minthogy alig van család a megyében, melynek 
valamely tagja vagy hozzátartozója révén ne volna 
kapcsolatban az ezreddel; megvagyunk róla győ
ződve, hogv ezredünk özvegy- és árvaalapjának 
ezen akcziója a legjobb eredménnyel fog járni, 
mert hisz ezzel hősi halált halt véreink hátra- 
maradettainak sorsát könnyebbé tesszük.

A 83-as gyalogezred tündöklő lapokkal gaz
dagította a világháború történetének könyvét, 
dicsőséget szerzett városunknak és megyénknek s 
nem kételkedünk benne, hogy az itthonmaradottak 
is felhasználják ezt az alkalmat, hogy a hadiköl
csön ininnél tömegesebb jegyzésével fejezzék ki 
hálájukat azokkal szemben, akik értük, mindnyá
junkért szenvedtek és estek el a harcz mezején.

Az első liatrendbeli hadikölcsön pa

pírjai már annyira átmentek a közforgalomba, 

a kötvények jósága és biztonsága oly ismert, 

hogy közönségünknek e tekintetben újat 

alig mondhatunk, de felesleges is. A magyar 

nép, melynek tekintélyes részé talán vppen 

a háborúból kifolyólag, anyagilag kedvező 

helyzetbe jutott, ezúttal is tudni fogja kö

telességét és filléreivel tömegesen sietni fog 

vérző katonáink segítségére.

hírek

„Otthon leszünk karácsonyra."
A negyedik karácsony békesóvárgó 

reménysége rezdiil sziveinken át ebben a 
téli hónapban. Milyen messze vagyunk 
attól az időtől, mikor még Nikolajevics 
Nikoláj nagyherceg dölyfös kardleggyintés- 
sel Bártfán és Mármarosstigeten mutatta 
az utat katonáinak Budapest felé . . . Hol 
van már Nikoláj? ... És hol van a gőz
henger ?

Az orosz hadsereg maradványai még 
a mi frontunkkal szemközt állanak ugyan, 
de már csak a lábhoz telt töltetlen fegy
verrel fraternizálva kiabálják át a mi fiaink
hoz : -Otthon leszünk karácsonyra.* És 
mint vándormadarak, már készülődnek is. 
Sőt egyrészük már útnak is indult hazafelé. 
Az orosz katona nem verekszik mar többé 
velünk. Akad otthon is dolga elég. És a 
román se. akivel szintén megkötöttük most, 
mint a vezérkari főnök jelenti a fegyver
szünetet.

Az orosz-román fronton tehát a hábo
rút megnyertük. Ezt már a vak is látja, a 
legkételkedöbb bőrziáner is elhiszi Pénzünk 
értéke a semleges külföldön rohamosan 
emelkedik A béketárgyalások folynak s mi 
teljes bizalommal várjuk a befejezését.

Gyönyörű, örvendetes perspektíva nyílik 
tehát a negyedik karácsonyra. A betlehemi 
csillag már elindult. A béke, legalább is 
Oroszországgal .és Romániával való külön
béke utón van. És mi következik ezután, 

ha ezen a fronton vége lesz a háborúnak? 
Utána omlik részenkint a többi ellenséges 
front is. S ezzel megkezdődik a hadifog
lyok kicserélése. Legelőbb, leghamarabb az 
orosz fogságban sínylődő véreink térnek 
haza . . . Elképzelni is örömkönnyeket fa
kasztó reménykedés, pedig valóság lesz 
belőle nemsokára.

Ennek a reménységnek a megvalósu
lásáért bizony érdemes áldozni. Mert értse 
meg mindenki, hogyha már vége lesz a 
háborúnak, akkor is lesz még sok háborús 
kiadása az államnak. Mindenki jegyezzen 
hadikölcsönre !

Főúri esküvő. Kedden délelőtt 
vezette oltárhoz gróf Szécsényi György 
Zemplén vármegye főispánja gróf Szécsényi 
Aladár és Andrássy Natália grófnő fia 
Zichy Ágost gróf föudvarnagy beiatinczi 
nagybirtokosnak Anasztázia leányát.

— Polgári hadiérem kereszt. 
A király a háború alatt kifejtett buzgó 
szolgálatai elismeréseid Hcrbst Géza al
ispánt, szentmártoni Radó Gyula dr. vár
megyei főjegyzőt, Somogyi Miklós megyei 
tiszti főügyészt, Gaiger Ignác árvaszéki 
elnököt, vizkeleti Kiss Emil dr. vármegyei 
főjegyzőt, Szakonyi István főszolgabírót, 
továbbá Tuboly Lajos sárvári főszolga
bírót, Horváth Pál muraszombati főszolga
bírót, Kiskos István és Jambrits Lajos pol
gármestereket. Újvári Ede dr. h polgár
mestert, Pósfay Gusztáv szentgotthárdi 
járási szolgabirót, dr. Horváth Kálmán várni, 
aljegyzőt, tb. főjegyzőt a II. osztályú pol
gári hadiérdenikereszttel. dr. lovag Gersten- 
berger Jenő várni, aljegyző, föispáni titkárt, 
Mórocz Ferenc várni. irodaigazgatót, Tömör 
Kálmán irodatisztet, Sokoray Elek szentgott
hárdi körjegyzőt és Móger István sárvári 
községbirót a 111 osztályú polgári liadi- 
érdemkercszttel tüntette ki.

- Kinevezés. A cs. és kir. közös 
pénzügymiszter dr. Kocsár Józsefet boszniai- 
hercegovinál országos kormánynál Sarajevó- 
ban Vili fiz. osztályú.. kormányzósági 
segédtitkárrá nevezte ki. Örömmel adunk 
hirt derék földiák jól megérdemelt elő
léptetéséről, ki addigi működésével feljebb
valóinak legteljesebb elismerését érde
melte ki.

— A felmentettek hadikölcsön- 
jegyzése Az országszerte megindult nagy 
lelkesedés, különösen a felmentettekből kell, 
hogy a kötelességet kiváltsa, mert ők minden
esetre kisebb gonddal képesek a hadikölcsön
jegyzés nagy ügyét szolgálni és ezért joggal 
elvárható, hogy akik még ez irányú köteles
ségeiknek eleget nem tettek a közel jövőben 
fokozott mértékben fognak eleget tenni.

— Ruhát a katonáknak. Lapunk 
mai számában ismertetjük dr. Ostffy Lajos 
főispánnak a vármegye közönségéhez inté
zett lelkes szózatát, amelynek következ- 
ményekép a járásunkban is megindult a 
a katonák részére a fehérnemű gyűjtés és 
elvárható, hogy a lelkes közönség a front 
hőseinek ezt a fontos ügyét teljes oda
adással fogja szolgálni és senkisem fog 
visszariadni semminemű anyagi áldozatoktól. 
A katonáknak elsősorban jo ruházatra 
van szükségük és a társadalom hihetőleg 
e kérdés fontosságát fel is fogja ismerni. 
E járás közönsége mindenkoron nagy igye- 
kezttel rótta le kötelességeit a hazával 
szemben és igy reméljük, hogy a megindult 
gyűjtés fényes eredménnyel is fog vézödni
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Hol marad Alsólendva? Alsólendvai lap
társunk legutóbbi számában már mint követendő 
példát állítja Alsólendva elé a Muraszombat fel
lendítése érdekében megindított mozgalmat. Igazán 
örömmel és büszkeséggel jegyezzük fel, hogy már 
Muraszombatról is mint példát statuáló helyről 
beszélnek annál is inkább, mert úgy a nagyköz
séggé alakulás, mint a villanyvilágítás ügye a 
megvalósulás felé egyre jobban közeledik. A meg
indított előmunkálatok arra vallanak, hogy a 
nagyközséggé alakulásnak különös akadálya nem 
lesz, a hatóság a legnagyobb jóakarattal és meg
értesse! kezeli az ügyet, ugv hogy a nagyközséggé 
alakulás remélhetőleg rövid idő kérdése. A villany
világítás ügyében pedig tudomásunk szerint a 
helybeli pénzintézetek egységes lépésre határoz
ták el magukat és a szakértő már komolyan dol
gozik munkáján, melynek adatait azután a bizott
ság rendelkezésére fogja bocsátani, úgy hogy az 
előkészületek mihamar meg lesznek téve ahhoz, 
hogy az ügy a komoly megindulás felé köze
ledhessék.

Meghívó. A muraszombati járási alapit- 
vánvi közkórház, mint a vörös kereszt egyesület 
kisegítő kórháza 1917. december hő 24-én délután 
5 órakor a kórház termében szerény keretű kará- 
.<onvi ünnepélyt rendez, melyen a t. közönséget 
szixesen látja a vezetőség.

A muraszombatijárás esküdtjei. A szombat
helyi törvényszéken kizorsolták a jövő évi esküd
teket. Járásunkból a következők lettek kisorsolva. 
Bagár Iván könyvelő Péterhegy, Ballek Sándor 
vállalkozó Péterhegy, Csacsinovics linre vendég
lős Battyánfalva, Kardos József kereskedő Mura
szombat, Kleinrath József főkönyvelő Muraszom
bat. Kühár János korcsmáros Battyánd, Mikola
1 vrencz Kereskedő Péterhegy, Pál ív István kovács 
Muraszombat, dr. Pintér Miklós ügyvéd Mura
szombat. Virág Dániel fökertész Muraszombat, 
Vucskics János birtokos Battyánfalva, Zsupánek 
Péter vállalkozó Péterhegy.

Köszönet, özv. Posztl Jánosné 50 koronát, 
gróf. Szánt Julién Keletimé pedig 25 koronát vol
tak szívesek tartalék kórház sebesültjeinek kará- 
.'onvi ajándékához adakozni, melyért hálás 
köszönetét mond a kórház vezetősége.

Fölemelik a hadisegélyt. A hadisegély 
fölemelésének terve elkészült. A még nyers terve
zetről Az Est a következőket közli : A föelv az, 
hogy mindenki kapjon hadisegélyt, aki rá van 
utalva és senki se kapjon, aki nincs ráutalva. 
A hadisegély háromféle lesz. Más a faluban, vá
rosban és nagyvárosban. Az uj utasítás uj szer
vet is létesít. Minden község képviselőtestülete 
választani fog egy hadisegély véleményező bizott
ságot, amely megállapítja azt, hogy ki van rá
utalva a hadisegélyre. Ebben a bizottságban maguk 
a segélyesek is képviselve lesznek minden köz
ségben két-két taggal. A véleményező bizottság 
véleménye alapján azután a hadisegélyigényt és a 
segélymérvét az első fokú hatóság: a főszolga
bíró vagy polgármester fogja megállapítani. Ez 
ellen a megállapítás ellen azonban felszólamlás
nak van helye. Minden vármegyében a közigaz
gatási bizottság egy-egy fölszólalási bizottságot 
fog alakítani, amelv a felebhezések sorsa fölött 
dönt.

Gyűjtés. A muraszombati vörös kereszt 
kisegítő kórházban fekvő sebesült és betegek 
karácsonyi ajándékára a következők voltak szive
tek ajándékozni :

Szlepecz János 5. . Bassa Iván 1.—dr.
Somén Lajos 3. . Wadovics Rezső 1. Csárics
Imre I. . N. N. 2. . Horváth 2. . N. N, 3. , 
Irautmann Sándor 5.--, Polák 5.--. H. 2. , dr.
\ ályi Sándor 5.—, Árvái Henrik 20. , Nemecz
János )0. , Hartner Géza 5 , Spranszky Anna
2 . Posztl Johanna 50 , Hirschl Karolina 5. --,
N. X. 1. , Kohn Lipot 2. , Jónás János 4.
Czipott József 5. , Kardos József 4.—. Rakicsáni
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alsósparti 8.—, grófné Szt Julién 25.—, Döbrentey ' 
Amici 10. , Döbrentey Antalné 20. , Hirschl
Anna 3. , Kalmár Istvánná 1. . dr. Babos Emil j
2.—, Dániel József I. , Horváth József - .80. 
Cságrán István 1. , Schadl György I,—, Krá- 
nyecz János I.—, Legény Józséfné .40, Cság- 
rán Nándorné 1. korona. (Folytatjuk.)

Közgazdaság.
Pénz és arany.

Sok embernek gondot okoz, hogy aranypénz
készletünk csökken. Ezt olyan bajnak tartják, 
melyet csak nehezen fogunk kiheverhetni.

Valóban olyan aggasztó-e az aranypénz 
fogyta ? Igazán oly sokat vészit vele gazdasági 
életünk ?

Nem hisszük. A gazdálkodás lényege a haszon 
és költségek közötti viszony Ezt a viszonyt min
denki saját és övéi szükségletei szerint igyekszik 
szabályozni. A- haszonnak a költségeken felüli 
feleslegét jövedelemnek nevezzük. Az egyén részére 
ez a jövedelem a keresete, mely a szükségleteinek i 
fedezhetésére szolgáló eszközöket juttatja neki. A 
jövedelem tehát és nem a pénz az, amelyekkel 
javakat szerzünk.

Az egyén szükségleteit szabályozni hivatott 
különbség a haszon és a költségek között szabja 
meg a különféle árakat, melyek kölcsönös hatást 
gyakorolnak egymásra. Például: a folyóviz-hal 
nem azért drágább most, mert tenyésztése többe 
kerül, hiszen, minthogy nem tenyésztik, az most 
sem kerül semmibe, hanem mert a halász élet 
szükségleteinek fedezhetésére nagyobb hasznot, 
nagyobb jövedelmet igényel.

Csak a csereforgalomból alakulnak ki az 
árak, az ár tehát sohasem a szubjektív érték 
kifejezője, hanem folyton hullámzó értékek időn
kénti megállapitőja, mérőeszköze a szolgálmá- 
nyokért járó ellenszolgálmányoknak. A pénz e 
szerint a jövedelem és fogyasztás csereeszköze, 
feladata nem egyéb, mint a cserére alkalmalmas 
egységes mértéket a számtani tudomány »ne
vezőnek« hívja szolgáltatni.

Rendes viszonyok közt csak magasabb jöve
delmek idézhetnek elő magasabb árakat, mert 
hiszen a valóságban csak a jövedelmekből lehet 
a szükségleteket kielégíteni. A pénz értéke tehát 
nem függ arany, illetőleg érctartalmától, hanem a 
jövedelmek nagyságától. Az árak meghatározásá
nál az aranynak sem a belföldi, sem külfölddel 
való forgalomban szerep nem jut, az aranyat 
minden nehézség nélkül meg lehet fosztani csere
eszköz gyanánt szolgáló pénz jellegétől, vagyis 

minthogy eddig teljhatalmú uralkodónak tar
tották megfosztani a trónjától, mert a nemzet
közi forgalomban a célnak sokkal jobban felelnek 
meg a kamatozó értékpapírok és devizák.

Pénz, legyen akár arany, akár papírpénz, 
közgazdasági értelemben, érték nem lévén, nem 
kell sopánkodnunk, hogy kevés az aranyunk.

Amit a földünk terem, amit a kezünk elő
állít, az az a valóságos érték, amely szerint gazda
sági életünk igazodik. S ha egyszer ismét zavar
talanul fogunk munkálkodhatni, majd lesz rá 
gondunk, hogy ezt az igazi értéket fokozzuk, 
gyarapitu.sk és ha az aranyat időközben nem 
fosztják meg trónjától, az nem fog soká késni 
hozzánk visszavándorolni.

Jegyezzünk hadikölcsönt. Köztudomású tény, 
hogy a főváros aránylag jobban vette ki részéi a 
hadikölcsönböl, mint a vidék. Ez azonban csak 
nagy általánosságban áll, mert az ország egyes 
vidékein, ahol a pénzintézetek felismerték a hadi- 
kölcsönök minden egyebet túlszárnyaló jelentőségét, 
céltudatos akció folyt a siker érdekében és az 
eredmény nem is marad el. A vidéki intézeteknek 
ez a sok fáradsággal s gyakran jelentékeny költ
séggel iáró akciója rendkívüli méltánylást és elis-
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mérést érdemel, mert hiszen a hadikölcsön tudva
levőleg nem jelent számukra anyagi hasznot. A 
pénzügyminisztérium által engedélyezett jutalék 
csak ritkán elegendő a propagandával kapcsolatos 
kiadások fedezésére. A hadikölcsönök népszerűsí
tésében a vidéki intézetek mellett nagy érdemük 
van a tanítóknak, jegyzőknek, plébánosoknak 
kik áthatva a rájuk háruló feladat magasztos 
jelentőségétől, teljes erejükkel e mozgalom szolgá
latába állottak. Ezen a téren szép eredményeket 
sikerült elérni, de kétségtelen, hogy a siker 
még fokozható. Kell, hogy minden tanító, jegyző, 
plébános tudatára ébredjen annak, hogy az a 
vezető, irányitó szerep, melyet helységében állá
sánál fogva betölt, a haza és a lakosság közös 
javára használtassák fel. A hadikölcsönöknek széles 
rétegekben való terjesztése ezúttal még könnyebb 
munka lesz : a harctéri helyzet sohasem volt jobb, 
mint éppen most, mikor hős fiaink osztrák és né
met bajtársaikkal diadalmasan törnek előre a 
termékeny olasz síkságon ; a pénzbőség, mely már 
az előző hadikölcsönöknél is igen nagy mérveket 
öltött, még fokozódott és a felszaporodott vagyo
nok gyümölcsöző elhelyezést a jelenlegi viszonyok 
között egyre nehezebben találnak; és amit első
sorban kellett volna említenünk, hazafias cseleke
detre a magyar embert nem nehéz rábeszélni'

A Muraszombati Mezőgazdasági Bank Rész
vénytársaságnál a következő jegyzések történtek :

Koltai Ádám Urdomb 1000, Vörös Péter 
Urdomb 1000, Császár Sándor Csekefa 3000, Rát- 
nik Mátyás Korong 2000, Csergőli Péterné Mura
szentes 4000, ifj. Ozvatics Mihályné Kisfalu 200, 
Szócsák Eerencz Nagy tótlak 1000, Skalics István 
Szentbibor 1000, Skalics János Szentbibor 1000, 
övb. Miholics Istvánná Újtölgyes 2000, Miholics 
Iván Újtölgyes 500, Lainscsek János Mezővár 
1000, .Antalics Klára Zsidahegy 2400, Antalics 
Ádámné Zsidahegy 1200, Antalics Vincze Zsida
hegy 1500, Vlaj Mihály Kisszombat 1000, ifj. 
Kumin Miklós Kisszombat 100 Dzsubán Mátyás 
Murapetrócz 2000, Andreics János Murapetrócz 
500, Vitéz Sándor Alsómarácz 200, Gergórecz 
Mariska Alsómarácz 500, Bencsecz Miklós 100, 
Siftár Árpád Pálmafa 1500. Horváth János Alsó
marácz 1000, Cserpnyák Anna Alsómarácz 400. 
Mörecz Istvánná Mezövár 1200, Alsómaráczi ág. 
ev gyülekezet 3000. ifj. Kühár József Mezővár 
5000, N. N. Helyben 1000, Vukán József Birószék 
300, Antalics István Alsómarácz 600, Hidics Mátyás 
Alsómarácz 2000, Dr. Somén Lajos Helyben 5000, 
Eartély József Urdomb 1000. lieuberger Simon 
Helvben 3000 koronát.

A szeszforgalom és ár szabályozása. A hiva
talos lapban megjelent a pénzügyminiszter rendelete, 
mely a megadózott szeszforgalmát és árát szabá
lyozza. Megadózott finomított szesznek, ha száz 
liternél kisebb mennyiségben hozatik forgalomba, 
legalább 94 térfogatszázalék alkoholtartalommal 
kell bírnia. A belföldi rumnak, pálinkának és faj
gyümölcspálinkának, végül cognacnak és likőrnek 

akár kicsiben, akár nagyban hozatnak forga
lomba legkisebb alkoholtartalma rumnál 40, 
pálinkánál 20, fajgyümölcspálinkánál 20. cognac- 
nál 40, likőrnél 20 térfogatszázalékkel állapittatik 
meg. Cognac és likőr nyílt edényekben korlátlan 
italmérési engedély alapján csak nagyobb vasúti 
vendéglőkben és városokban szolgáltatható ki. A 
termelő szeszt csak eredeti csomagolásban kellően 
lepecsételve és ledugaszolva hozhat forgalomba. 
Ezután a legmagasabb árakat határozza meg 
térfogatszázalék szerint és pedig 94 fokos szesznél 
elárusító számára 20.70 kor., fogyasztó részére 25 
korona, majd elrendeli, hogy minden szeszárusitó 
helyen az ár feltűnő és látható módon kifüggesztve 
jegyen. A 100 liternél kevesebb mennyiségben adás
vételre kötött ügyletek, ha a rendelet életbelépteté
séig még teljesítve nem lettek, hatályukat vesztik 
és ez alapon lebonyolítást vagy kártéritést a fél 
nem követelhet. A rendelet december 15-én lép életbe.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

gyarapitu.sk
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VIGYÁZZON
—— egészségére I =

Megbízható és jóminőségü nikotinmentes 

c ig-aretta-hiivelyeket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

Rendelje meg “
rokona stb. részére. Nagy örömöt szerez nekik. 
Lapunkat a tábori posta rendesen kézbesíti!

Egy kis miniatűr mozi, melynek szemlé
lése nagynak és kicsinynek nemcsak 
szórakozás, de élvezet is* Vásároljon 

egyel és minderről meggyőződhet! —

Mulattató időtöltés.

Mindenki a zsebében hordhat egy kis kine- 
matograf színházat! Csodálatosan elmés 
találmány! Szebbnél-szebb képsorozatok!

„Z S E B - M O Z I “

.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*

Hornyolt cserép 
lapos cserép 

faltégla
kapható

BILL1SICS J. UTÓDA
KOVÁCS FERENCZ 

gőztéglagyárában 
Zalaegerszeg-Óla.

Interurban telefon . . 41. szám.
Táviratcím: Kovács gőztéglagyár.

Szállítás bármely állomásra.

Tyuk, pulyka és lúd

fosztott és fosztatlan 
állapotban, osztályozva 
különböző és jutányos áron kapható 

Pollák Zsigmondinál 
VASHIDEGKUT. Vasmegye.

Kapható Balkányi Ernő üzletében.

Könyvujdonságok aul«n
--.....- azonnal kapha
tók, úgyszintén Olcsó Jókai Modern Könyv
tár — Magyar Könyvtár füzetei raktáron nagy 
választékban. Balkányi E. Muraszombat.

magyar és vend 
naptárak megérkeztek. 
Kapható: Balkányi Ernő könyvkereske

désében Muraszombat.

= VASVÁRMEGYE = 
=EEE 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.

HELYBELIEK:

Ipar és kereskedelem.
VIDÉKIEK:

ASCHER B. és FIA lőszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén üveg
es porcellánkereskedése. Férfi és női czipő 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.
ANTAUER JÓZSEF bábsütő és mézeskalácsos 

BENKÓ JÓZSEF Szállód úja az „Elefánl“-hoz.

DOBRAI JÁNOS nagy vendéglője

BOROS BENŐ kávéhaza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész, 

DICK SÁNDOR sajlgyáros.

FÍJRST A. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén fi vég 

és porcellánkereskedése.

FLI.-ZÁR JÓZSEF épüld- és bútorasztalos. 
Motoréi őre berendezett műhely.

KB. HIRSCHL divatáruba/. Legolcsóbb be
vásárlási fonás. Fő ulcza.

HELMER IGNÁCZ deszka-, faszét)-, mész-, 
czemcnt- és vegyeskereskedése Lendva-ulca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KÉMÉNY MÓR „Korona" kávéháza.

HIRSCHL ANNA fiiszer kereskedése és kész 
ruharaktára a vasút állomás melleit

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves ;
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF’ vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

NÁDAI JÓZSEF 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry-utca.

Kolossá jAnos férfi- os női czipész.

FLISZÁR JÓZSEF vendéglős.
KOIIN LIPÓI lüszerkereskedő. deszka, mész, 

czement és eternit pala árusítás.
KOFJACS FEHENCZ épület- és miilakalos 

kerekpár javító.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedő, nagy raktár 
varrógép-, kei ékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

PÉTÉI {KA Fr.RENCZ vendéglős 
PÁLÉI ISTVÁN kovácsmester Emuiváulcza.

BA1KOL 1IVADAR gőztéglagyára.

RITliPER ALAJOS épület- és miilakalos 
kerékpár-, mérleg és fegyverjaviíó műhely.

Kerékpár raktár.
SIFTAB LAJOS gőzmalom tulajdonos. 

HJIiK JÓZSEF vendéglős Templom ulcza. 

1IKSZUI.ESZKU PÉTER r„,|n|sz.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

BRANIDSTEIN ISTVÁN kém é n y seprő - ines tér 
Szombathely,

GROSZ á\MLT vendéglős Urdomb.

S1FTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa.

HORVÁTH 1\ÁN vendéglős Lendvanemesd.

IIAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 

HIRSCHL LIPOT vegyeskereskedő Köhidán. 

KÜZMICs MÁTYÁS vendéglős Battyánd. 

KOPSZ ANTAL vendéglős Bpcst VII Sip-u. 5.

KI HÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár. 

KÍ'JHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

KÍillAli l>l\Á.x vendéglős Marktisházán.

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy. 

SÁVÉI* JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida. 

S1FTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOMMEü JÓZSEF vendéglős Fdsőlendva. 

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.


