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Kereső asszonyok.
A liáboru felvetett sok nagy gazdasági 

\ szociális problémát, rábízva elkövetkező 
békés évtizedekre, hogy megoldják 

mindazt, amit háború őfelsége föladott.
Az újságolvasónak is egyéb dolga van 

ma, minthogy Ezekbe a kérdésekbe bele
mélyedjen. Megvizsgálja, megcsudálja, mint 
valami érdekes, újfajta ásványt, vagy drága
követ és halad tovább a maga utján. Én is 
csak úgy adom elő az ügyet, ahogy egy
szerű ránézésre magam ellőtt látom. Vég
képpen dűlőre vinni, méregfogait kiszedni 
nem fogjuk. Sem az újságíró, sem az olvasó.

Elment a háborúba innen, mitőlünk 
vagy 2 millió férfi, 18-tól 50 évesig. Azok
ból a korosztályokból, amelyekből a pro
duktív népesség javarésze kitelik. Ezek kö 
zü1 a férfiak közül a legfiatalabbja tanuló 
volt, vagy csak kezdő a pályáján, a többi, 
az idősebbje, mindaz, ami csak kereső foglal
kozás van az országban. Gazda, béres, 
kocsis, tanító, orvos, ügyvéd, hivatalnok, 
egyetemi tanár, iparos, munkás, kereskedő. 
A 2 millió dolgozó férfi ma lövészárokban 
fekszik, sok sebesült, vagy halott, vagy 
fogságba került. Egyrésze még itthon van, 
de katonai kiképzés alatt. Emellett minden 
munka folyik az országban. Szántanak, vet
nek. kapálnak, aratnak, iskolában tanítanak, 
műhelyekben szabnak, varrnak, egyik-másik 
üzemben, melynek a hadviseléssel van 
valami vonatkozása, a rendesnél is sokkal 
erősebb munka folyik. Ki végzi el ezt a 
sokféle munkát a férfiak helyett: a nagyon 
fiatalok és a nagyon öregek és mindenek
előtt az asszonyok.

Mi lesz ezekkel a dolgozó nőkkel, 
mikor a háborúnak vége lesz? Átadják-e 
helyüket újra azonnal a férfiaknak és kere- 
sőkből újra eltartottak lesznek? Vagy, ha 
megtartják a helyet tovább is, ahol a bá
bom lat derekas munkát végeztek, ha az 

vagy munkaképtelenné lett férj vagy 
■ipa k resetét a magukéval akarják pótolni, 
vagy ;.ik egyszerűen nem akarják otthagyni 
a m> megszokott munkakört, akkor a nők 
műnk a nem lesz-e vészthozó a férfiak 
keresi viszonyaira? Nem fog-e a nők ver
senye férfiak számára is éhségbérekre 
'■ zetn ? Nem |esz-e munkaadó, aki a csa- 
i.i"ól v sszatért alkalmazottját csak úgy veszi 
vissza, ha annyiért golgozik, mint az 
assz >ny, aki a háború alatt helyettesitette 
cs mjlandó tovább is dolgozni ?

yájas olvasó, te ezeket a kérdéseket 
már felvetetted magadban egyszer-kétszer 
és eközben talán valami ilyesmire gondol
tál: „Csak az dolgozzon, akinek muszáj. 
Akinek van kenyérkeresője, vagy van mit 
aprítani a tejbe, az ne vegye el másnak a

kenyerét". Te gondolatban elitélted Z. igaz- 
I gatót, hogy minek küldi hivatalba a lányait, 

mikor azoknak csak kalapra és színházra 
kell a hivatali kereset, míg más szegény 
ember gyermeke, akinek igazán kenyérre 
kellene, nem tud álláshoz jutni. De nyájas 
olvasó, nem érzed, hogy az is nagy igaz
ságtalanság volna, hogy az, akinek kedve 
és hajlama és tudása van, hogy neki való 
doigozhassék, annak ne legyen szabad 
dolgozni, az ne értékesíthesse tehetségét, 
csak azért, mert neki nem elsőrangú élet
szükséglet a munka. Nem gondoltál-e arra, 
hogy mi magyarok nem vagyunk elég gaz
dagok ahhoz, hogy sok komoly, nagy, vagy 
akárcsak középszerű tehetséget kihasználat
lanul hagyjunk, parlagon hevertessünk.

A legelső szempont, — ennek jogos
ságát nem lehet kétségbevonni — hogy a 
háborúból visszatérők számára régi álásukat, 
régebbi fizetésük épségbentartásával rezer
váljuk. Egy másik ugyanilyen jogos szem
pont, hogy a háborúban elesettek és 
munkaképtelenekké váltak hozzátartozó asz- 
szonyait álláshoz juttassuk, ha annak betöl
tésére hajlandóságuk és képességük van. 
De a két szempont mellé szegődik egy 
harmadik, szerintünk szintén jogos kíván
ság, hogy azoknak a dolgozó nőknek, kik 
munkájukkal a háború alatt szintén hozzá
járultak a győzelemhez, nyissunk meg ele
gendő munkaalkalmat, ne fosszuk meg őket 
a háború után sem attól a lehetőségtől, 
hogy hasznos munkát végezzenek.

Mi kell ehhez? Az ami a háború 
problémájánál idáig elengedhetlenül szüksé
gesnek mutatkozott, — a szervezés. Nem 
úgy áll a dolog, hogy száz állás van és 
ha százegy a reflektáns, akkor egynek már 
állás nélkül kell maradnia. A valóságban 
egy ország, amelynek a földje termékeny 
és ma még nem terem eleget, amely tömér
dek iparcikket hoz’be külföldről, amit maga 
elő tudna állítani, amely nemzetek ország- 
utjáii fekszik és alkalmas arra, hogy kelet 
és nyugat áruforgalmát lebonyolítsa, amely
nek árukészleteit a háború kimerítette és 
minden tekintetben pótlásra szorul, kellő 
szervezés mellett foglalkoztatni tud minden 
munkáskezet és minden munkásagyvelőt. 
Nem az egyik dolgozó ember veszi el a 
kenyeret a másik dolgozó férfi vagy asszony 
elől, hanem a munkának a szervezetlen
sége, mely tétlenségre kárhoztatja azt, aki
nek egymaga munkája esetleg' további 
száz vagy ezer embernek is munkaalkalmat 
nyitna.

Miben áll a munka szervezése? Előre 
felismerni minden munkaalkalmat és minden 
munkalehetőséget, Erről a dolgozni akaró
kat jó előre tájékoztatni. Hogy pusztán a 
szervezés mennyi munkaalkalmat nyit meg,

arról csak néhány konkrét példát óhajtok 
elmondani.

Tíz vagy tizenkétezer község van az 
országban. Alig néhány száz községben 
van köztük a munkaközvetítés szervezve 
Ez maga is egy mesterség. Tájékoztatni a 
falujabeli munkásokat, hogy hol, milyen 
munkához keresnek munkást, értesíteni a 
központot, hogy mennyi és milyen spe
ciális szakmabeli munkások keresnek elhe
lyezést, olyan fontos feladat, melynek meg
oldása minden községben adna egy intelli
gens embernek foglalkozást. Tehát a munka
közvetítés szervezése már uj munkaalkalom 
több ezer intelligens férfi és asszony szá
mára, amelynek költségei a munkások na
gyobb keresete és a nemzeti jövedelem 
gyarapodása révén bőségesen megtérülnek

Á háború sok tízezer embernek a pálya 
változtatását teszi szükségessé. Erre tanítani, 
kiképezni kell. A földmivest, aki egyik lá
bát elvesztette, ülő mesterségre, a rekon- 
valescens tüdőbajost könnyű foglalkozásra 
kell tanítani. A gyógypedagógia számára uj 
nagy feladatok nyílnak meg. Pedagógusnak 
kell lenni, emelett a mesterségek igényeit is 
kell ismerni. Akiben ezek a képességek 
megvannak, az ilyen irányban érvényesül
het a háború után. Ezek a foglalkozások 
is éppen úgy alkalmasak nőknek, mint 
férfiaknak.

A háború talán egy téren se mutatta 
meg annyira a női munka értékét, mint a 
mezőgazdaságban. Nemcsak asszonykéz sü
tötte, asszonykéz dagasztotta a háborús 
kenyeret, de sokszor asszony ment az eke 
után, asszony vetette el a buzamagot. Asszo
nyok lettek egyik napról a másikra gazda
ságok vezetői. A nő feltalálhatja hivatását 
a háború után is a mezőgazdaság körében. 
Talán nem annyira a nagykiterjedésü, kül
terjesen müveit nagygazdaságok vezetésé
nél, mint inkább egyes speciális gazdasági 
ágak meghonosításánál és kifejlesztésénél. 
Legfőbb érv volt a kertészkedés elterjesz
tése ellen idáig, hogy a magyar férfiak 
nem szeretik az aprólékos, pepecselő mun
kát. Ugyanez nem áll a nőkre, akik útba
igazítás, tanítás mellett nagyszerű élethiva
tást találhatnak sok tízezer kertszeriien 
megmunkált föld kezelésénél, A női gazda
sági és háztartási iskoláknak is sokkal na
gyobb jelentősége lesz ezután. De női 
tudományos kutatók számára is több tér 
fog nyílni. Elismert tekintélyekre hivatkoz- 
hatom, akiknek nézete szerint a magte
nyésztés kifejlesztésénél Magyarországon 
igen nagy szerepe lehet a tudományos női 
munkának

Ezt a sokféle működési tért, ahol uj 
és nagyszabású feladatok megoldásánál 
működhetnek közre a nők, minél elébb fel

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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kell tárni. Itt idejét múlt dolog, lia arról 
beszélünk, hogy a női munka a férfiinunkát 
kiszorítja. A nő, aki sok ezer férfinek állást 
közvetít, aki a béna embert tanítja a kertész
kedésre, aki leányokat, asszonyokat tanít a 
kertész-foglalkozásra, vagy aki figyelemmel 
kiséri ezer burgonyanövény életműködését, 
mindegyikről pontos feljegyzést készít, kivá
lasztja azokat, melyeknek tulajdonságai leg
kedvezőbbek, és azokat tovább szaporítja, 
aki ilymódon a burgonyának értékét és 
holdankénti hozamát növeli, — ezek az 
asszonyok és még sok más foglalkozásban 
működő nők, nem a férfiak elől veszik el 
a kenyeret, hanem férfiak tízezreit nagyobb 
darab kenyérhez segítik.

A béke idejére nagy közmunkákat és 
magunkmunkákat kell előkészíteni, hogy a 
viszatérők minél hamarább találjanak kenyér
kereső pályát. A munkát kell szervezni, és 
közte a női munkát is. Ne b'gyje senki, 
hogy a kereső aszony versenytársa a dol
gozó férfinak. Mindkettőnek közös ellensége 
a szervezetlenség.

Aki hadikölcsönbe fekteti a pénzét, az a legjobb 
adósnak, a magyar államnak hitelez és emellett pél
dátlanul magas, 6°/»-ná1 is nagyobb kamatozást biz

tosit tőkéje részére.

A hadikölcsön.
Az uj hadikölcsönre serényen folynak az alá

írások és az országszerte megindult jegyzési moz
galom a legjobb reményekre jogosít. Semmi két
ség sincs benne, hogy az uj hadikölcsön eredménye 
méltó lesz az előző három hadikölcsön fényes sike
réhez. Az előző három hadikölcsön kereken 4.3 
milliárd koronát eredményezett, oly nagy összeget 
aminőre a legvérmesebb álmodozók sem számítot
tak. Hatalmas erőfeszítése volt ez a magyar gazda
sági életnek, amely bizonyossá teszi azt a meg , 
gyöződésünket, hogy a közel öt hétre terjedő jegy
zési idő alatt a mai, jóval kedvezőbb harctéri és 
nagy tőkebőséget mutató pénzügyi helyzet mellett 
ai uj kölcsön eredménye nem fog az előző kölcsö
nök mögött maradni. Erre mutat a jegyzésre buz
dító toborzás nagy lendülete és fokozatos hatvá- 
nyozódása. Kedvező jel az is, hogy már eddig is 
a nagytőke számos esetben jóval nagyobb összegű 
jegyzéssel sietett a kölcsönben való részvételre, 
mint az előző alkalmakkor. De a siker biztositékát 
leginkább abban látjuk, hogy minden arra hivatott 
tényező egymással vetélkedve, mindent elkövet a 
legszélesebb néprétegek, a legnagyobb és a leg
kisebb tőkeösszegek megmozgatása érdekében. Ez 
helyes is, mert nálunk nagysikerű belföldi kölcsön 
el sem képzelhető máskép, mint hogy mindnyájan 
nélkülözhető pénzünket felajánljuk.

A járásbeli jegyzéseket az alábbiakban kö
zöljük:

Mezőgazdasági Banknál jegyeztek :
Eliszár. István 100 K, Trautman Eerenc 100 

K, Obál István 100 K, Geiger László 100 K, 
Czipott Pál 50 K, Skalics Sándor 50 K, Kardos 
Kálmán 100 K, Kohn Dezső 100 K, Oucsek Ká
roly 50 K, Kemény Eerenc 50 K. Polgári iskola
III. oszt. 150 K, Polgári iskola II. oszt. 150 K, 
Polgári iskola I. oszt. 100 K, Muraszombat, Al
bert Pálné szül. Tóth Rozi Gödörháza 200 K. 
ifj. Vas János Velemér 300 K, id. Vörös János 
Magyarszombatfa 600 K. Weltner Adolf és neje 
Pártosfalva 2050 K, Vörös József és neje Kisfalu 
1000 K, Id. Ozvatics Mihály Kisfalu 800 K, Vö
rös József Berkeháza 2000 K, Koltaí Eerenc 
Berkeháza 1000 K. Kercsmár Anna 1000 K, Id. 
Antal József Velemér 1000 K, Tóth Lajos Ma
gyarszombatfa 1000 K, Zsohár János katona Ma- 
szombatfa 3000 K, Cseke József parti Magyar- j 

szombatfa 800 K, Német Pál felső Magyarszom
batfa 1000 K, Zónik József Berkeháza 1000 K. 
Zónik Péter és neje Berkeháza 1000 K, Bíró Já
nosné Magyarszombatfa 1200 K, Tóth Elek Vele
mér 1600 K. Bóth Pál Mihály fia Velemér 1000 
Cseke József felső Magyarszombatfa 1400 K, 
Vörös János ifjabb Magyarszombatfa 1000 K, 
Balaicz József Csekefa 400 K, Balogh Eerencné 
Velemér 1000 K, Balogh Eerenc ifjabb Velemér 
500 K, Simon Eerenc Velemér 1000 K, Vas Já
nos suscter Velemér 2000 K, Cseke János Ma
gyarszombatfa 200 K, Küronva Miklós Nádorfa 
2000 K, Darvas Eerenc Gyanafa 1600 K, Pörs 
János Domonkosfa 1000 K, Péterhegyvidéki taka
rékpénztár 2000 K, Hartmann Irén Muraszombat 
1000 K, Benczik Iván Alsómarácz 1100 K. Eliszár 
József vendéglős Muraszombat 1000 K. Molnár 
Mihályné Muraszombat 1500 K, Eiusz Eerencz 
Muravárhely 800 K, Pojbics Péter Gerőháza 2000 
K, Pitz János Jegenyés 1000 K, Benkó Anna 
Királyszék 2000 K, Benkó József Károlyfa 500 
Kalmankó Eerenc Károlyfa 600 K, Szapács János 
Szécsenyfa 1000 K, Jauk Károly Szécsenyfa 1000 
Kocsár Eerenc Szécsenyfa 2000 K, Fóliák Zsig
mond Vashidegkut 200 K, Derkács Mária Vashi- 
degkut 1000 K. Vashidegkutvidéki tptár. 6000 K, 
Bagela István Károlyfa 2200 K, Eliszár Mári Je
genyés 300 K, Lük Mária Jegenyés 150 K, Gyen- 
cse Eerenc Velemér 500 K, Poczák József Gödör
háza 700 K, özv. Gyencse Sándorné Velemér 
800 Korona.

(Folytatjuk.)

A hadikölcsönjegyzés utján biztosíthatja legjobban 
tőkéjének legbiztosabb és legmagasabb jövedel

mezőségét.

Deutsch János ünneplése.
Deutsch János és neje Kepfl Borbála korongi 

lakosok, gróf Battyhány Zsigmond nagybirtokos 
uradalmi cselédeit 8 gyerekkel áldotta meg az Ég 
s mind e 8 ott van, ahol most a magyarság szent 
ügyét fegyverrel intézik. A boldog 65 éves öreg
ember büszkén emlegeti fiait, kik közül 2 az 
olasz fronton, 4 az orosz fronton szolgál, 1 orosz 
fogságban van. 1 pedig most áll kiképzés alatt. 
A 8 közül még ez ideig csak egy sebesült meg 
a többi a háború óta szolgál. A derék házaspár 
Korongon éldegél szegény sorsban, egyetlen kin
cse, boldogsága a 8 v’téz gyerek, akiknek vitéz
sége, bátorsága bearanyozza ennek a becsületben 
megösziilt derék házaspárnak alkonyodó életét. A 
legfelsőbb királyi kegy jóleső meleg sugarai eljut
nak az érdemesekhez, jutalmaznak, vigasztalnak, 
erőt adnak. Deutsch János csendlaki cseléd kiüre
sedett családi fészkébe mosolygott be ezúttal a 
királyi kegy fénykévéje, akinek Őfelsége a király 
ötszáz koronát folyósított magánpénztárából, s 
nevének kezdőbetűivel vésett ezüst órát küldött, 
mert Deutsch János és neje Krepfl Borbálának 
nyolc gyermekük vonult a király zászlaja alá. 
Deutsch János ezelőtt huszonkét esztendeje költö
zött át Istriából Vasmegyébe, Csendlakra, ahol 
gróf Batthyány Zsigmond szolgálatába állott, s 
ott van ma is egész családjával, feleségével, nyolc 
fiával, két leányával. Azaz ma már megapadt a 
szolgálattevők száma, mert a férfigyerek mind 
hadba vonult s három az orosz harctéren, három 
az olasz határon küzd, egy sebesülten a krakói 
kórházban fekszik, egy pedig most került kiképzés 
alá. A szegény szülők, akik nyolc fiuk odaadá
sával áldoztak a Haza iránti kötelességüknek, hó
doló hálával gondolnak a legfelsőbb kegyre, 
ahonnan váratlanul ily elismerés nyílik számukra 
A király ajándékát május hő 21-én vasárnap dé
lután 3 órakor adta át Horváth Pál főszolgabíró 
az alábbi szép beszéd kíséretében a muraszom
bati állami óvodában megtartott ünnepély kereté
ben az ünnepelt boldog szülőknek.

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Kedves Ünnepeltünk!

Ritka alkalom hozott össze bennünket a 
mai napon, mit a köztisztelet és nagyrabecsülés 
ilyen szép megnyilatkozása mellett örömünneppé 
arat ö Felsége koronás királyunknak legfelsőbb 
elismerése, mellyel kitüntető jutalmazásra méltatni 
kegyeskedett azt a hazafiui tényt, hogy Deutsch 
János ünnepeltünk az ő szerény viszonyai között 
mint egyszerű gazdasági cseléd 8 hős katonát 
nevelt és adott a Haza szent védelmére.

16 évi hivataloskodásom ideje alatt soha 
oly őszinte örömmel és igaz lelkesedéssel nem 
teljesítettem hivatali kötelességemet mint ma, mi
kor a királyi ajándékok átadásával megbizattam.

Deutsch János cselédi sorban él, vagyont 
8 gyermekében látta, s abban a szent meggyő
ződésben s biztos tudatban élt, hogy amikor testi 
ereje elhagyja s napi kenyerét már nem tudja 
megkeresni, a szerető és gondos kezek körében 
fogja megtalálni azt a hajlékot, a hol öreg nap
jait nyugodtan leélheti.

Mily keserű csalódást okozhatott eme sze
gény embernek, ama nap amikor Ö Felsége hivó 
szavára 6 fia szállott harcba, s eme keserű csa
lódásból csak akkor eszmélt fel, midőn két leg- 
fiatalabbik fiát kik ikertest vérek, még maga mel 
lett látta. Eme reménye is hamar szétfoszlott 
mert újabb parancsra eme két fia is követte test
véreit. Más embernél a kétségbeesés tünetei mu
tatkoztak volna, s hogy ünnepeltünk ezek után az 
őt megillető segélyt, ami fel lett neki kínálva, sem 
fogadta el, biztos vagyok benne, hogy a csalódást 
nála az a büszke öntudat váltotta fel, hogy 8 
fia küzd a házért.

Hálával és alattvalói mély hódolattal fogad
juk Ő cs. és kir. Felségének, apostoli királyunk
nak ezt a kegyességét, mely fényes tanúsága an
nak, hogy a mi jó királyunk gazdagnak és sze
génynek, hatalmasnak és szolgának egyaránt igaz
ságos, szerető atyja.

S a midőn át nyújtom a királyi jutalmat a 
méltó apának és honfiúnak, kívánom, hogy ő 
egészségben, boldogságban sokáig örülhessen még 
annak, nekünk pedig szolgáljon ez a kitüntetés 
buzdításul különösen a világháború mai forga
tagában arra, hogy a hazáért élni és mindent 
feláldozni a legszebb és legszentebb hazafiui kö
telesség.

Kérem a Mindenhatót, hogy ünnepeknek 
mind a 8 fiát adja vissza egészségben, hogy 
öröme teljesüljön.

Ezután Szlepecz J ános esperesplébános inté
zett vend nyelven hatalmas beszédet az ünnepei
tekhez s az ünnepségen megjelent közönséghez, 
melynek hatása alatt sűrű könnyhullatás közepette 
köszönte meg a boldog öreg házaspár a szép 
ünneplést, melyben őket a muraszombati közönség 
részesítette. Az ünnepélyen megjelent nagyszámú 
közönség, melynek soraiban Muraszombat egész 
intelligenciája képviselve volt, betöltötte az ovoda 
udvarát s áradó örömmel halmozta el szerencse- 
kivánataival a boldog házaspárt.

Községi hírek.
Felhivatnak mindazok, akik 1915 és a ko

rábbi évekről adóhátralékban vannak, hogy adó 
tartozásukat folyó évi junius 10-ig a községi 
pénztárba annál is inkább befizessék, mert ellen
eseiben mindenre való tekintet nélkül ellenük a 
végrehajtási eljárás foganatosítva lesz.

Az országgyűlési képviselő választók 1917 
évi ideiglenes névjegyzéke junius 14-ig a község 
házánál közszemlére kitéve van, d. e. 8- 12-ig 
bárki által betekinthető.
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Fohász.

MÁJUS 28.

pirkad . . .
K tenger vizében magán álló szírt vagy!
\ ;vak édes vágya.
| en alvók álma.
$ sok intézője, sejtések sejtése :
Lt v ma hü népednek vigasza, reménye . . .

Várunk . . .
Au valóra váljék csendes béke vágyunk . . . 
\t a harcnak véget 
§ ok szenvedésnek
Ad< gyümölcsét otthon békés csendben várnunk . .. 
Eszünk eredője: Isten, halld fohászunk !

Jössz-e ?
Lásd, hogy vértől ittas a föld minden röge . . . 
Vad szitkok és lárma
Zugnak a világba

.mber: csupán vért lihegő állat: 
|,i i. .ízes, véres boszu vágyak . .

Mégis é
A hit benned vigasz enyhít, ápol, véd is . . . 
Nyomán remény élet:
Ismét látlak szépnek.
Nagynak és nemesnek erő alkotása: 
Ember: Isten földi, ragyogó szép mása ...
Wolliynia, 1916. ápr. 26.

Lázár Alajos.

HÍREK.

Görgei Arthur halála. Legendás 
idők legendás lialottai közé tért a kilenc
vennyolc esztendős Görgei Arthur, Viseg- 
rád nagy remetéje. Két éve ha van még, 
százéves kort ér meg, de a Gondviselés 
már őst zárta le a históriába bevonult 
életét s örök pihenésre szólította hosszú 
évtizedes hősies, fáradalmas és a legfáj
dalmasabb vád ellen való emésztő véde
kezés után Alakja felé előbb egy megti
port nemzet keserűsége áradt, de aztán 
jött a mérlegelés, a belátás, s nőtt a párt, 
amely a hadvezért rehabilitálta. Kossuth 
maga sem nevezte öt soha árulónak, csak 
a nemzettel együtt gyanakodva nézte föl
törekvését, azt hitték, magyar Napóleonnak 
készül. Aztán jött Világos és vége lett 
mindennek. Kossuth Olaszországban, Gör
gei Klagenfurtban leste az uj alkotmány 
derengését, Kossuth tovább harcolt Turin- 
hól Görgei elhallgatott s ha megszólalt, 
csa., maga az utolsó történelmi lépésének 
iga, isa volt a célja. Gyönyörű föllendü
lést és megrázó lezuhanásokkal válto
zat lete örök tanulság a nemzet számára.

Szabadság a járásbíróságnál. A mura- 
SA kir. járásbíróságnál a szokásos nyári
szabau golások nem sokára megkezdődnek. A 
'/-abads. olások sorrendje a következő : Szentki- 

■i'yi Sá- or jb. augusztus 2-től szeptember 12-ig. 
1 órai pierre Jenő albiró julius 3 30-ig és 
' ptemb 17 30-ig, Neszményi Dénes tlkvtő 

'kovi. István Írnok julius 16 29, Nagy
l,n^n nők junius 25-től julius 8-ig, Maár 
”dor u nők augusztus 18 —31-ig.

A muraszombati járás hadi- 
°‘CsÖ ijegyzése. A járás derék vend 

,iePe nemcsak a harctéren mutatta meg 
K,pr«»Bált magyar vitézségét, de az itthon- 
’oarudottak is oly fényes tanujelét adták a 
’azufias kötelességteljesitésnek, hogy méltó 
"l‘y-keséggel tekinthetünk a járás jövője 
de. A Muraszombati Takarékpénztárnál a 
‘Egyedik hadikölcsönre magánfelek 401.350 

koronát jegyeztek, maga az intézet 1,000.000 
koronát jegyzett Az intézetnél a négy hadi
kölcsönre magánfelek 1,294.050 koronát 
jegyeztek, maga az intézet pedig 1,500.050 
koronát jegyzett, a Muraszombati Takarék
pénztárnál tehát a négy hadikölcsönre 
összesen 2,794 050 korona jegyzés történt. 
A Mezőgazdasági Banknál a negyedik hadi
kölcsönre magánfelek 782.900 koronát 
jegyeztek, az intézet maga 50.000 koronát 
jegyzett. Az intézetnél a négy hadikölcsönre 
magánfelek 1,568.400 koronát jegyeztek, 
maga az intézet pedig 300,000 koronát 
jegyzett, a Mezőgazdasági Banknál tehát a 
négy hadikölcsönre összesen 1,868.400 
korona jegyzés eszközöltetett. A két mura
szombati intézetnél történt jegyzés, vala
mint a járás területén történt egyéb jegy
zések összege megközelíti a 6,000.000 
koronát.

A szombathelyi katonai kórházaink uj lel 
késze. A cs. és kir. közös hadügyminisztérium a 
szombathelyi katonai lelkészül Steffel Alajos helyébe 
Ficzkó Károly felsölendvai káplánt, rendelte ki.

Vizsgák a polgári iskolában. A mura
szombati áll. polg. fiúiskola 1915 16. tanévi vizs
gálatainak sorrendje. Május 31-én hittanvizsgála
tok: a római kath. tanulók I. oszt, fél II, II. 
oszt. II, III. oszt, fél 12 órakor, evang. tan. I. 
oszt. 8. II. oszt, fél 9. III. oszt 9 órakor, izr. tan. 
I- III. 9 órakor. Junius 2-án d. e. 8 órakor I. 
oszt, vizsgája. Junius 2-án d. u. 2 órakor II. oszt, 
vizsgája. Junius 3-án d. e. 8 órakor III. oszt, 
vizsgája. Junius 4-én d. e. fél 9 órakor „Te Deum" 
Junius 18-án d. e. fél 10 órakor a bizonyítványok 
és értesítők kiosztása. A vizsgálatok az első osz
tály termében tartatnak.

Hadikölcsön jegyzés. A csendlaki hitel
szövetkezet negyedik hadikölcsön jegyzése 50.000 
korona, Ebből a tagok sorából 15.000 koronát 
jegyeztek.

Uj csendörörmesterek. A honvédelmi 
miniszter egy sereg vasmegyei derék csendőrt lép
tetett elő őrmesterré, akiknek jó része a vasmegyei 
állomáshelytől távol van vezényelve. Az uj csendőr
őrmesterek járásunkból a következők Virág Lajos 
Muraszombat, Vajda Imre Tótkeresztur, Szakáiy 
Antal Vashidegkut, Balázs István Vashidegkut.

Országos vásár. Hétfőn országos vásár 
volt Muraszombatban. A vásár nem számítható a 
jók közé, mert forgalma is csak közepes, állatfel
hajtása pedig éppen gyenge volt az árak azonban 
magasak voltak.

Betörtek a muraszombati kath templomba 
Pénteken este eddig ismeretlen tettesek betörtek a 
muraszombati kath. templomba. /X betörőknek azon
ban nem volt szerencséjük, mert a világosság el
árulta őket és a figyelmes.se lett Szlepecz János 
esperes- plébános rajtuk ütött. Erre a betörök, akik 
csupán még a munka kezdetén voltak és semmi 
értéket magukhoz venni nem tudlak, elillantak. A 
csendőrség nyomozza a betörőket.

Palyazat irnoki állásra. A muraszombati 
kir. járásbíróságnál betöltésre vár egy irnoki állás. 
A kérvényeket az ügyviteli szabályzat 5. íj-a sze
rint kell felszerelni, s a szombathelyi kir. törvény
szék elnökénél benyújtani. Az állásra csak oly 
pályázó tarthat számot, a ki az igazságügyi keze
lői és a telekkönyvi vizsgát letette és ameny- 
nyiben közszolgálatban nem áll közhatosági 
orvosi bizonyítvánnyal igazolja, hogy a kért állásra 
egészség szempontjából alkalmas. Az igazol ványos 
altisztek igényét az 1873 évi II. törvénycikk szabá
lyozza. A pályázat határideje 4 hét.

A katonai szolgálatot teljesito cséplőgép
kezelők és futok felmentése A gabonának és más 
szemes terményeknek kicsépléséhez fűződő igen 
fontos közgazdasági és katonai érdekek megóvása 

céljából a honvédelmi miniszter a hadügyminiszter
rel egyetertőleg 8700 (eln. Mg) A 1916. szám alatt 
kiadott rendeletében intézkedett, hogy a mögöttes 
országokban katonai illetőleg népfölkelési szolgála
tot teljesítő valamint hadicélu szolgálatokra igény
bevet hivatásos vagyis gyakorlatilag képzett gőz- 
és motor cséplögépkezelök és főtök, valamint azok 
a gőz- és motor cséplőgép tulajdonosok, akik sa
ját gépjüket vannak hivatva kezelni, 1916. évi 
novenber hó 30-ig azonnal felmentessenek. A had
sereg főparancsnokság intézkedése folytán a harc
téri szolgálatot teljesítő cséplögépkezelök és fűtők 
is a lehetőséghez képest fel fognak mentetni. A 
felmentésből csak a betegek és a korházi ápolás 
alatt állók, a vasút ezred állományába tartozók 
műszaki csapatoknál és intézeteknél valamint a 
hadicélokra dolgozó gyárakban vezető állásban 
levők vannak kizárva. Minden más beosztású cséplő
gépészek és fütök, kik ebbeli minőségüket bizo
nyítvánnyal vagy munkakönyvvel igazolják, ha 
tényleg szolgáinak a póttest (intézet) parancsnok
sága által, ha pedig még be nem vonultak a hon
védséghez illetve hadsereghez történt beosztásuk
hoz képest az illetékes honvéd kiegésztő illetőleg 
cs. és kir. kiegészítési kerületi parancsnokság ál
lal felmentetnek. A be nem vonult és felmentésü
ket kért cséplögépkezelök és fűtők felmentésüket 
polgári foglalkozásukban bevárhatják. Ugyancsak 
bevárhatják felmentésüket azok a cséplögépkezelök 
és fűtők is, akik mint mezőgazdasági gépészek 
meghatározott időre már felmentettek és felmen
tésüket a pöttesttől újból kerték. Ellenben azok, 
akik mezőgazdasági munkák végzésére csupán 
szabadságoltattak, póttestükhöz bevonulni tartoznak 
és felmentésüket a bemutatott iratok alapján a 
póttest-parancsnok azonal engedélyezni fogja. A 
felmentés hivatalból engedélyeztetik. Kérvény be
nyújtására nincsen szükség.

Adományok. Nemecz János Muraszombat 
5 kilő babot, Eberl Róza Muraszombat 2 kenyeret 
volt szives adományozni a muraszombati tartalék 
kórháznak, melyért az ápoltak nevében hálás kö
szönetét mond a vezetőség.

Deák-otthon fiuinternátus Szombat
helyen. Ezen állami felügyelet alatt álló in
tézetben a vidéki tanulók kellemes ott hont 
találnak teljes ellátással, állandó fegyelmi s 
tanulmányi felügyelettel. Tessék tájékoztatót 
kérni, azaz személyesen érdeklődni (Szombat
hely, k'öszegi-utcza Iti).

Rézgálic kiosztása A vármegye alispán
jának és a vasmegyei gazdasági egyesület együttes 
kérelmére a földn ivelésügyi miniszter ur egy har
madik vagon rézgálicot vasvármegye törvényható
ságának rendelkezésére bocsájtott. Ezt a harmadik 
vagon rézgálicot vasvármegye alispánjának megbí
zása folytán ismét a vasmegyei gazdasági egyesü
let fogja szétosztani és pedig csak szőlőpermete
zési célokra, tehát szőlőbirtokosoknak. Tekintettel 
arra, hogy a kis mennyiségben történő szétküldésre 
az egyesület berendezve nincs és, hogy másrészt 
területarányban mégis minden szőlőbirtokosnak 
jusson a rézgálicból feltétlenül szükséges, hogy az 
érdekelt szőlőbirtokosok azon illetékes községi 
elöljáróságok, vagy hegybírók által összeállítandó 
teljes hitelt érdemlő kimutatások alapján kérjék a 
szükségelt menynyiségü rézgálicot. Ezek a kimuta
tások a rézgálic árával kilónként 3 korona 05 
fillér minél előbb a vasmegyei gazdasági egyesület 
címére Szombathely beküldendők. Olyan községek, 
vagy hegyközségek a kik az előző kiosztások al
kalmával már beküldték a kimutatásokat és a kik 
nem kaptak annyi rézgálicot mint a mennyit kér
tek ujabbi kimutatásokat ne küldjenek, hanem 
azokra való hivatkozással egyszerűen csak a réz
gálic árát küldjék be.

Köszönetnyilvánítás. A bolgár vörös ke
reszt jávára országos bizottság által kiadott és

figyelmes.se
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Bulgáriába továbbítandó 20 filléres képes levele
zőlapok egy példányát Dsüban Ferencz alsóma- 
ráczi lakos 20 koronával, Kühár Isván mezővári 
vendéglős pedig 6 példányát 4 koronával váltotta 
meg tőlem. Nevezetteknek ezen elismerést érdemlő 
hazafias áldozatkészségért a bolgár vörös kereszt 
támogatására alakult magyar országos bizottság 
nevében hálás köszönetét mond. Kolozsvári Fe
renc állami ig. tanitő.

Eltűnt katonák nyomozása: A cs. sé kir. 
közös hadügyminisztérium, a magy. kir. honvédelmi

minisztérium és a Magyar Vörös Kereszt Egylet 
hozzájárulásával ás támogatásával a budapesti 
Tudósitó Iroda múlt év december óta 'Katona- 

nyomozó-Jegyzék*  címmel lapot ad ki, amely ki
zárólag az eltűnt katonák felkutatását célozza s a 
kutatás sikerességének előmozdítására sok keresett 
katona arcképét is közli. A lap melynek élén 
gróf Batthyány Lajos és gróf Hadik-Barkóczy Endre 
fömegbizottak állanak — havonként kétszer jelenik 
meg legalább 15.000 példányban és az összes 
csapattesteknek a harctérre és a front mögött, az

összes kórházaknak Magyarországon és Ausztriá
ban, valamint a hadifogságból hazatért rokkant 
katonáknak hivatalból ingyen küldetik meg. A lap 
felelős szerkesztője B. Virágh Géza. A kutatások 
közlési feltételei megtudhatók a ..Katonanyomozó- 
Jegyzék" szerkesztőségében és kiadóhivatalában 
(Budapest, IV., Váczi-utca 38. I. emelet.)

Használjunk hadi postabélyeget!

A szerkesztésért felelős : Dr. Vályi Sándor.

Dunántúli Helyi Érdekű Vasút Részvénytársaság.

424/1916. szám.

Meghívó
a ..Dunántúli Helyi Érdekű Vasút Részvénytársaság 
nak 1916. évi junius hó 9-én (kilencedikén) 
pénteken déli tizenkettő órakor. Budapesten. II., 
Szilágyi Dezsö-tér I. szám alatt (II emelet) tartandó 

RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE.

Napirend.

1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság je
lentése és az 1915. évi mérleg végleges megálla
pítása.

2. Határozat a tiszta nyereség hováfordi- 
tása iránt.

3. Határozat az igazgatóság és felügyelő
bizottság részére adandó felmentvény iránt.

4. Határozat a beruházási tartalékalap igény
bevétele tekintetében.

5. Az igazgatóság kiegészítése.
6. Az igazgatóság, végrehajtó-bizottság és 

felügyelő-bizottság járandóságainak megállapítása 
egy évre.

Budapest. 1916. évi május hó 20-án.
Az igazgatóság.

Kivonat az alapszabályokból: Azon részvényesek, 
akik a közgyűlésen részt venni kivannak, kötelesek részvé
nyeiket a le nem járt szelvényekkel együtt Budapesten : a 

Magyar leszámítoló és pénzváltó bank -nál (V., Dorottya 
utcza .6), vagy a .Magyar Általános Hitelbanki nál (V., Jó 
zsef-tér 2.), vagy Berlinben a Dresdner Bank-nál, vagy 
Dahlem bei Berlin-ben : Centralbank für Eisenbahnwerte« 
cégnél, vagy Münchenben a Bayerische Vereinsbank -nál, 
vagy Mm Frankfurtban: a Dresdner Bank -nál. legké
sőbben a közgyűlés megtartása előtt 8 nappal letenni.

Az államkincstár, a megyék, városok és községek, 
valamint () cs. és kir. Fensége Albrecht főherczeg örökösei 
és a herczeg Eszterházy javainak kormányzósága ezen köte
lezettség alól fel van mentve.

Minden szabályszerűen letett egy részvény 
egy szavazatra jogosít.

CC

asbestcementpala
versenyen kívül legkitűnőbb 

minőségű tetőfedő anyag.

Azonnali szállításra
minden mennyiségben kapható.

Sürgönyeim: 
Palatlas Budapest.

Asbesteementpalagyár
Részv.-Társ. Telefon :

179 60.
Központi iroda: Budapest, V., Dorottya-u. 6 a. Gyár Budafok.

Önkéntes árverés.
A szentbibori 543. telckkőnyvben
2 sor számú 2 hold 1400 négyszögöl,
3 sor számú 3 hold 854 négyszögöl,
4 sor számú 4 hold 400 négyszögöl,
6 sor számú 1073 és ’/a öl,

valamint az alsómaráci 74. tkvben 2, és 3, 
sor szám alatt felvett Hima-féle ingatlanok, 
amelyek túlnyomó részben erdőből állanak

a szentbibori község házán 
1916. junius hó 10-ikén d. e.

'< 10 órakor
megtartandó önkéntes árverésen Vasvár
megye árvaszékének kiküldöttje jelenlété
ben a legtöbbet ígérőnek elfognak adatni.

Az eladásra vonatkozó részletes felté
telek és közelebbi adatok Dr. VÁLYI 
SÁNDOR muraszombati ügyvédnél tud
hatok meg.

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

üzlethelyiség 
kiadó.

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

hely.
Bővebbet a tulajdonosnál:

Balkányi Ernőnél,
Alsólendva.

Butorcsomagolásra 
vegyes papir igen jutányos áron kapható 

Balkányi Ernő papirkereskedésében 
MURASZOMBAT

= VASVÁRMEGYE = 
= LEÍRÁSA = 
népszerű füzeteeske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola 111. osztályába 
bevezetett tantárgya. Ára 20 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir

kereskedésében, Muraszombatban.

ADAKOZZUNK
a „VÖRÖS KERESZT“-nek!

Egy jó házból való fiú 

tanulónak 
alsólendvai nyomdámba fizetéssel 
vagy teljes ellátással felvétetik. 

Balkányi Ernő.
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


