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I
 Takáts László

Hősi halált halt 1916. szeptember hó ll-én.

(Cz. J.) Amidőn hosszú idő óta ma 
smét kezembe veszem a hírlapírói tollat, 

'-agyén szomorú eset adja meg erre az 
sitii: ist. Takats Lászlót parentálom el, 
. mikor e sorokat ironi elszorul a szivem, 
a könnyeimet pedig nem is próbálom visz-' 
szafojtani. mert nemcsak a meghitt barát, 

Ide a legjobbak közül is a legjobb pusztult 
el benne. . Mostani hivatásomban alig 
múlik el nap, hogy ezredem egy-egy hő
sének elestéről hivatalos hirt ne kapjak, 
de mert az embert természet végre is 
mindenhez hozzá edződik, fásulten Írom 
be a hős bajtárs nevét abba a szomorú 
lajstromba Most azonban megremeg ke
zemben a toll . . .

Takáts László hősi elmúlása igen kö
zelről érint. A becsület mezején kiömlött 
vére óriási áldozat és pótolhatatlan vesz
tesége nemcsak a tisztességes és csügge- 
iletlen munkában megöszült minden rész
vétre érdemes derék apjának, az igazi 
anyát pótoló szerető mostohának, de nagy 
vesztesege a magyar építő művészetnek, 
melynek egyik legizmosabb, leggeniálisabb 
erőssége száll vele a hősök korai sírjába. 
Alost volt kibontakozóban az ő nagy ge- 
nieje, mostanában kezdett erőteljes lendü 
letet venni mindvégig és rajongóan ma
gyar művészete ám a nagy világromlás öt 
is áldozatul követelte.

Nekünk muraszombatiaknak különösen 
nagy büszkeségünk volt Takáts László. A 
mi földünk szülötte, a mi levegőnkben 
nőtt fel, a magunkénak vallottuk öt s a 
mi kis városkánkban emelkedik az ő szár
nyaló művészetének első hatalmas alkotása: 
:i rom. kath. templom. Úgy érzem, hogy 
Istennek e megszentelt hajléka immár nem- 
csa : templom, nemcsak a vallás oltárára 
szánt buzgó felajánlások csarnoka, hanem 
11 akáts László soha el nem halványodó 
en ékét hirdető remekmű, melynek nemes 
Birssel megkonstruált épülete örök időkre 
tan iságot fog tenni amellett, hogy Tá
lát- László nagy volt és a miénk volt. 
És ha körülnézünk főutcánk barátságos 
há. órain, itt is ott is szemünkbe otlik 
Cg egy épület, melynek művészi felfogasra 
val kiképzésében ráismerünk Takats 
L; ló kezére. ,. ,

Nincs többé . . . Szinte lazadozva 
g' , iolok rá, hogy egy ostoba golyó kiol
totta nemes életét, örökös pihenésre kész
tet dolgos kezét, mely csak szépét, neme
set tudott alkotni. Egyenlőre a harctér 
véráztatta földjében pihen. Bajtarsai ma

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.

gyár cs német tisztek tették ideiglenesen 
nyugovó helyére, akik ugyancsak megbe
csülték öt, értékelték benne a férfias köte
lességtudás mintaképét és mélységes 
fájdalommal siratták a kivá'ó katonát, aki 
abban a hivatásában is talpig egész férfi 
volt

Isten veled Takáts László! Nyugodj 
békében. Emlékedet híven és szeretettel 
fogjuk megőrizni, szivünkbe zárni.

Habom után.
Nem tudjuk, hány hét, hány hónap, 

esetleg év választ cl bennünket a hosszú 
háború beláthatatlan végétől, de érdemes, 
sőt szükséges is gondolkodni azon, hogy 
a tőkepiac alakulása milyen lehet a háború 
után. Mindazok a nagy beruházások, ame
lyek a békeesztendök gazdasági esményeit 
élénkké és változatossá tették, a háború 
két éve alatt teljesen elmaradtak. A legitim 
és szükséges invesztíciókra szánt tőkéket 
elnyelte a háború óriási, állandóan éhes 
gyomra, s mivel minden hadviselő ország
ban egyetlen cél lebegett szem előtt, ele
gendő ágyút, elegendő puskagolyót és 
egyéb gyilkoló szerszámot minél nagyobb 
mennyiségben gyártani, alig gondoltak másra 
mint a hadsereg szükségletének kielégí
tésére.

A háborúból a békére való átmenet
nél a legnagyobb gondot ezért a szüksé
ges beruházások pótlása fogja okozni. A 
tőkeszükséglet megállapításánál abból kell 
tehát kiindulni, hogy milyen arányú beru
házásoknak, mekkora utánpótlásoknak és 
sürgős, halaszthatatlan uj építkezési és 
egyéb tranzakcióknak kell megkezdődniük, 
mert az első békehónapok fogják eldönteni 
hogy a hazai tőkeforrások milyen mérték
ben elégíthetik ki a hiteligényeket. Ma ál
talános a felfogás, hogy háború után igen 
jó alkalom kínálkozik a tőkeelhelyezésre, s 
aránytalanul nagyobb lesz a kereslet a 
tőkepiacon, mint a kínálat.

Jóllehet, ennek a hipotézisnek sok 
logikai alapja és létjogosultsága van, még
sem fogadható el készpénz gyanánt az a 
feltevés, hogy a béke első hónapjaiban 
ideges pénzfeszületség, kiszámíthatatlan 
tőkehiány fog mutatkozni. Háború előtt is 
tömérdek elmélet tartotta magát a háborús 
gazdasági életről, s már a hadviselés első 
napjaiban kitűnt, hogy a háborús gazdasági 
viszonyok épenséggcl nem respektálják az 
évtizedek tudományos munkássága alapján 
leszűrt axiómákat. Nem lehet ezért vakbuz
gón követni azokat a féligazságokat sem, 
melyeket a háborús tapasztalatokból vontak 
le, mert a gyakorlati élet alakulása a leg
többször minden elméleti megállapítástól 

független, s élesen rácáfol a logikusan föl
épített teóriára.

Háború után — két különböző utón 
haladva - két nagy hitelkeresö fog jelent
kezni Az egyik, amely százmilliós igények
kel fordul a tőkepiachoz az állam, a másik: 
a mezőgazda és iparos. Az állam a háború 
alatt milliárdnyi adósságot milliárdra hal
mozott, s tömérdek adósságát békekölcsön
nel fogja tetézni. Bizonyos, hogy az állam 
a hitelre szorulók elsősorában lesz, s az ö 
hatalmas adósság-étvágya átmenetileg, de 
csak egészen rövid időre meg fogja drágí
tani a pénz árát. Az államnak ugyanis sokat 
kell pótolnia a vasúti kocsiparkok kiegészí
tésénél, alépítmények megerősítésénél, utak 
és hidak építésénél, továbbá a hadsereg 
reorganizációjánál. A pótlásokra és beru
házásokra fordítandó tőkék egy tekintélyes 
többsége azonban az ország határain belül 
marad, mert a háború alatt bebizonyoso
dott, hogy a hazai ipari produktivitás gyö
nyörűen fokozható megfelelő irányítás mel
lett. Ha az állam kölcsöneinek egy része 
belföldi forgalomban fog cirkulálni, úgy 
lényegesen kedvezőbben alakul a tőkepiac, 
mint amikor kimondhatatlan összegeket fizet
tünk ki külföldi ipari cikkekért.

Az állam mellett a magángazdaságok 
jelentkeznek tőkeigényekkel. Amint az állam, 
úgy az egyén sem tehetett eleget azoknak 
a beruházásoknak, amelyeket normális vi
szonyok idején eszközölni szokott. A keres
kedőnek kifogyott az áruja, az iparosnak 
elkoptak a gépjei és a mezőgazdának le
apadt az állatállománya. Háború után ki 
kell tehát egészíteni az áruraktárt, ki kell 
javítani az elkopott gépeket és emelni az 
állatok létszámát Ezek a tranzakciók, 
amelyek a termelés növelését, a nagyobb 
produkciót célozzák, közvetlenül a háború 
után jelentkeznek ugyan, de nem lepik meg 
egyszerre a piacot, hanem bizonyos foly
tonosság, bizonyos törvényszerűség teszi 
jellegzetessé a magánhiteligények fülébre
dését.

Arra alapítjuk a hiteligények lassú, 
automatikus jelentkezését, hogy háborúból 
az átmenet a békés viszonyokra nehezebb, 
mint megfordítva. A nagy harci zaj elülése 
után a hosszú háborúban agyongyötrödött 
és végkimerült emberek képtelenek lesznek 
azonnal az ekeszarvát megfogni, s azzal az 
energiával dolgozni, mint amilyen munkát 
egy nyugodt lelkületű és pihent testű mun
kás produkálhat. Lassú és vontatott lesz a 
termelő munka megindulása, a épen ez a 
csöndes kezdet fogja eredményezni azt, 
hogy tőkeválság, nagyobb megrázkódtatás 
nélkü| evezhetünk át a békéből a há
borúba.

Bizonyos, hogy a háború a legvandá. 
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labb ellenséges vagyonnak, mert az ágyu- 
golvó nem ösiner kíméletet s egyformán 
pusztít az állami és a magánvagyonban. A 
hadszíntér óriási területekre csapott át, 
egész vidékéket elpusztított, melyeket a 
háború után reorganzálni kell. Nem fogunk 
azonban városokat máról-holnapra építeni, 
a procedúra lassúbb lesz, mint ma hiszik, 
s épen ebben van a kulcsa annak, hogy 
egyszerre nem fogják a tőkepiacot igé
nyekkel megrohanni. Éévtizedek hosszú 
során át, a háború kitöréséig nálunk 11 I 
milliárd adósságot halmozott össze az or
szág egész 20 milliónyi lakossága és 7.1 
milliárd korona az egyéb kölcsönök összege. 
A 11 milliárd koronára rugó adósság a két 
háborús év alatt negyedével, tehát majd
nem 3 milliárd koronával csökkent. Ez a 
letörlesztett adósság a háborút követő évek
ben újra adóssággá lesz, mert az általános 
viszonyok a békekötés után gyökeresen 
megváltoznak, csakhogy a háborús hitel- 
viszafizetések és az uj adósságok között 
fordított viszony fog mutatkozni.

Jóslásokba bocsátkozni — természete
sen — hogy a háború után milyen arányú 
lesz a tőkeszükséglet, igen nehéz. Nem 
lehet azonban szó nélkül napirendre térni 
afölött, hogy nálunk napról napra több 
hive akad annak a felfogásnak, hogy há
ború után annyira hijján leszünk a tőkének, 
hogy a termelés kontinuitása fennakadást 
szenved. Lesz tőkeszükséglet, az bizonyos, 
de hogy ez olyan arányú legyen, amely 
krízist idéz elő, az félig sem valószínű, 
mert épen ez a háború igazolta be, hogy 
a Cassandra jóslásokba bocsátkoztak az 
emberek, mikor a pénzügyi hadviselés ter
veit békeidőben kidolgozták.

Takáts László.
Irta: Bertalan Vincze.

A Signum laudissal kitüntetett népfelkelő fő
hadnagyot, leventét kivezényelték a galíciai harc
vonalra árkász-külőnitmény parancsnokának volt 
a halicsi harctéren az őrjöngő embe'gyilkolás a 
halál karjaiba vetvén hősi halált hall daliás éle
tének harininchatodik évében.

Egyelőre ott nyugszik a Stasiowa-wola nevű 
község temetőjében, ahol hii bajtársai földelték el.

A végzet végzett vele. Meghalt egy eszméért, 
a melynek körébe a magyar nemzet létét állítot
ták be, hogy milliók vére árán győzzön az eszme 
amiért hadra keltek a népek tömegei köztük a 
magyar és annak annyi szellemi harcosa közül 
az ország sorsdöntő palotájának neves építésze Ta
káts László, egyetlen fia a muraszombati állam' ele
mi népiskola volt igazgatójának Takáts R. Istvánnak.

Itt született a hős a kristályos vizű Mura 
völgyében, ahol édes atyja a magyar közművelő
dés egyik szorgalmas, lelkes odaedó harcosa volt 
aki művésziesen érteit ahhoz is, hogy szárazfáján 
a bánatos, avagy a vidámitó hangok elővarázso- 
lásával irányozta a kedélyek hangulatát,

Ott született a hős a csendes éjeken szilaj 
folyását mormolással hallató Mura völgyében, 
amelynek székhelyén Muraszombat városában a 
magyar kereszténység első századából származó 
szentély tövében emelkedik az újabb kori templom 
építészet egyik nemes egyszerűséggel kiképzett 
remekműve a római katholikus hívek temploma, 
amelynek ő volt tervezője, ő volt építője.

És mert ö volt, s most alkotásai között az 
nemc-ak egy újabb követendő nemes irányzat ki
fejezője, hanem emlékmű is azon időkből a mikor 
nem sokára hadra kelt a magyar, amely népnek 
kiontott vérében a hősi halált halt építész vére is 
elvegyült mit sem tartok természetesebbnek és 
méltányosabbnak mint azt, hogy az általa terve
zett és kivitelezett templom legyen az ő jövendő 
sírját jelölő emlékműve, amit maga állított magá- , 
nak és amit Muraszombat és az egyházilag hozzá
tartozó községek katholikus vallásu hívei tesznek 
lehetővé az által, ha a messze idegenből haza 
hozandó tetemeit a templom tövébe helyezi el és 
sírját a templom falába illesztendő márványlappal 
jelöli meg.

Ugy gondolom mi sem állja útját annak, 
hogy az annyit teremteni ígérkező magyar lélek 
porlandó hüvelyébe egyik legszebb alkotása tövé
ben hantoltassék el, hogy itt a haza édes földjén 
derengjen fölötte a sírját jelölő márványról a 
megemlékezés legszebb epithetonja: Itt nyugszik 
a templom tervezője, építője a galíciai harctéren 
hazájáért elvérzett és hősi halált halt daliás alakja 
a magyar építész karnak.

Templomot épített a magyar érzelem nemes- 
bitö Krisztusi tan hirdetésének, amely érzelem 
templomává avatta miliő bajtársaival együtt saját 
lelkének is megszentelt hajlékát, áldás emlekére !

Községi hírek.
A központi körjegyzői hivatal értesítése.

Muraszombat község képviselő testületé folyó 
évi szeptember 7-én tartott közgyűlésén a végre
hajtási dijakat Szondy Béla helyettes jegyzőnek 
engedte át mindaddig mig a körjegyzői teendőket 
ő látja el.

Szondy Béla segédjegyzőnek 1915. évre 4011 
korona drágasági pótlékot állapított meg, melyből 
Muraszombat községre az egyenes állami adok 
arányában 90"/o esik, illetve 360 koronából 1915. 
jun. 1-től dec. 31-ig 210 K 07 fill.

Ezen véghatározat a községház tanácster
mében szép. 26-ig közhirrététetik ezen idő alatt 
ellene felebbezéssel lehet élni.

HÍREK.

Hősi halál.

Lapunk múlt számában adtunk hirt 
Muraszombat nagy tehetségű szülötténe k 
Takáts Lászlónak hősi haláláról. A vitéz 
tüzérföhadnagy, mint egy árkász különít
mény parancsnoka teljesített a harctéren 
szolgálatot s eközben érte öt egy ellensé
ges golyó. Ideiglenesen Halicstól északra 
a Stasiowa Wola melletti temetőben he
lyezték nyugalomra. Takáts László hősi 
teteme felett mély részvéttel áll meg a 
magyar építészet, mely művészét siratja az 
elhunytban.

Mi, kik a szülőföld jogán közel állot
tunk hozzá nagy tehetségének teljes érté
kelése mellett zokogva siratjuk a hazáért 
elhalt gyönyörű pályája delén letört te
hetségét.

Takáts László, ki közép iskoláit a 
szombathelyi premontrei gyymnáziumban 
végezte, az intézetnek büszkesége volt, s 
ntár tanuló korában ritka tehetségeinek 
adta tanujelét. Egyetemi tanulmányait fé
nyes siker koronázta, pályadij és babér 
kisérte külföldi utján is, hová tehetsége 
vonzotta.

A műegyetemen vállalt tanársegédi

TÁRCA.

Meddig tart a háború ?
Mi a bakák véleménye a fronton ?

Sajátságos jelenség, hogy a fronton keveseb
bet beszélnek a háborúról a háború végéről, mint 
odahaza, vagy akár a hadtápvonalokon. A kato
nák, akik hennádnak a harcárokba s akik a 
háborúnak nemcsak izgalmait, de borzalmait is a 
maga teljes egészében szenvedik el, más lelki éle
tet, más gondolatvilágba élnek, mint az, aki a 
front mögött van. Élesebb ez a különbség, mint a 
modern társadalmi osztályok szétválaszlódása. Két 
idegen világ került itt egymás mellé. Akiket a 
sors hátra sodort, — még a sebesültek is, tele 
vannak hírekkel, információval, reménnyel sejtés
sel .. . inig a fronton nincs 'jól informált em
ber. ott mindenki tudja, hogy a másik épp oly 
tájékozatlan, min önmaga, hogy valamennyien csak 
egymásba fonódó alkotórészei egy szerves gép
óriásnak, amelynek kormányát ugy sem ők irá
nyítják.. Ezeknél a háború már mesterség, amely
nek csak a részletei érdekesek, de a nagv kon- 
cepiók megítélése épp oly távol esik tőlük, mint 
a hogy a biztosítási hivatalnok sem törődik a 
halálozási arányszámban rejlő természeti erők 
törvényszerűségével.

Annál jobban érdekelt tehát a kérdés, hogy 
mint vélekednek a rajvonal lakói a világhá
borúról.

Mikor lesz béke ? Ez a kérdés, amely talán 
legtöbbször hangzik fel most Európa valamennyi 
országában, természetesen felmerül a fronton is. 
De egymással sohasem beszélnek erről komolyan 
a bakák, csak tréfálóznak s ha azt kérdi valaki, 
hogy meddig tart a háború*  — makói honvé
dektől, körülbelül ilyen választ kap :

Az utolsó nap vége lesz.
Hogy mikor lesz vége? No hát lesz vége?

— Agyonhajszolták ezt a háborút. Szép 
csendesen, nyugodtan hét évig is eltarthatott volna, 
de igy már nem tart soká.

Kár volna már abbahagyni, amikor már 
olyan jól beletanultunk.

A debreceni bakák, a híres 42-esek meg igy 
vélekednek ugyanerről a kérdésről :

Hisz a mi menetszázadunk csak most 
kezdi.

Ha rám bízták volna, már régen vége 
lenne.

Ha meg a debreceniek régi riválisát, a 10-es 
honvédeket kérdezi meg valaki, hogy mikor lesz 
béke, igy felelnek :

— Majd ha az egész világot legyőztük !

Amíg élőember lesz a földön, most már 
addig verekedni fogunk.

— Kinek kell béke?
Nemkülönben nyilatkoznak a székesfehérvári 

honvédek:
Előbb még Romába kell érnünk!
A háború végelgyengülésében fog ki

múlni.
— Majd ha az oroszt mégegyszer meg

vertük.
— Minek addig békéről beszélni, amíg sem

leges országok vannak ?
Vagy a pesti vadászokat kell meghallgatni, 

ők is pontosan tudják, hogy meddig tart a há
ború ?<

Mindig tart, amig oly jól berendezkedünk 
rá, hogy újból megtanulunk villával enni.

— Bár látnám a végét.
Még nem esett el mindenki.
Miért ne tartson a soká ? Hisz a férjek

nek a háború jelenti a békét és a béke a háborút.
. . . Es ezer tréfás, gúnyos humoros, cini

kus megjegyzés. Tudom, hogy egyet sem sugal 
a meggvőződés, hisz a a lelkűk hazavágyik s min
den gondolatok hazaszál. De azért mégis jellem
zők az ilyen mondások, mert az egyesek érzését 
árulják el. A magyar baka érzését, aki előtt a 
háború olyan kellemetlenség, a melyről komolyan 
még csak beszélni sem érdemes. 
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állíst elhagyva, az országház műépítésze 
lett, ahol alkalma nyílott értékes tehesé- | 
„ét kifejteni. Muraszombat speciálisan fej
lődését köszönheti neki, mert az általa itt 
ei,i ■!! monumentális épületek rántották ki 
Mi raszombatot falusias jellegéből és örök
be ü alkotásai egy ihletett építő művész 
avdtt kezének.

A római katholikus templom, a köz- 
See háza, néhai Dr. Vratarits Iván, Dr. 
Sülien Lajos épületei Takáts László tervei 
alapján készültek s maradandó becsű ékes- 
ségei Muraszombatnak. A szülő föld sze
reteti' ihlette meg alkotásaiban, s nem 
tudjuk hamarjában, hogy Muraszombat 
feüi désében köszönhet a község bárkinek 
is annyit, mint Takáts Lászlónak.

Muraszombat község nem lehet há
látlan nagy fiához, és hisszük, hogy a 
község érdemes vezetősége egyelőre sietve 
fogja leróni háláját Takáts László iránt s 
gondoskodik arról, hogy Muraszombat 
egyik utcája Takáts László nevét viselje, 
mert ennyit minden esetre megérdemel, 
az aki Muraszombatot hatalmas tehetségé
vel falusias jellegéből kiragadta.

De nemcsak a nagytehetségü művészt, 
de a kiváló és szerény embert is siratjuk 
benne, akinek nemes lelke, a végsőkig j 
következetes és becsületes jelleme min
denki becsülését és szeretetét szerezte meg , 
számára.

Egy nemes lélek áldozta fel magát a | 
hazáért, s a hazaszeretet nemes lángja el- 
csitit minden bánatot, megkönyiti a szén- | 
védést, és ez fog vigaszt adni annak a 
nemes szülő párnak, kiknek öregedő éltök 
alkonyán egyetlen gyermekük egyetlen 
büszkeségük, a fiatalon elhalt, hálás, szü
lőit nagyon, nagyon szerető jó fiú. Mura
szombat közönsége részvéttel fordul Ta
káts István volt muraszombati állami elemi 
iskolai igazgató és mélyen sújtott családja 
felé, és büszke gyásszal siratja a nagy 
tehetségű, talpig férfi hősi halálát.

A mélyen sújtott gyászoló család a 
hősi halottról az alábbi gyászjelentést adta ki:

Az isteni Gondviselésnek felajánlva mé
lyen sebzett szivünk fájdalmát, szomorúan tu
datjuk, hogy Takáts László az Országház mű
építésze, a komáromi cs. és kir. 5./1. szapőr- 
különitmény parancsnoka, a Signum Laudis 
tulajdonosa, népfelkelő főhadnagy, munkás 
életének 36. évében a keletgaliciai harctéren 
ellenséges golyótól találva, 1916. szeptember 
II-én este fél kilenc órakor hősi halált halt.

Bajtársai a német szövetséges tisztekkel 
együttesen szeptember 12-én délután 4 órakor 
helyezték katonai pompával ideiglenes nyugo
vóra Halicstól északra a Stasiowa Wola teme
tőjében, amig a hazai föld rögei takarhatják.

A polgári életben nemes műalkotásai ala
pozták meg szaktudásának emelkedő hírét, a 
háború kitörése azonnal elszólitotta hz egyetlen 
iiut otthonából, hogy szeretett bajtársai között 
a bátorságtól áthatott buzgó kötelességteljesités- 
sel hozza meg hazaszeretetének legértékesebb 
adóját.

Az engesztelő szent mise áldozatot szer
dán, szeptember 20-án délelőtt 9 órakor a 
krisztinavárosi teplomban mutatjuk be a Min
denhatónak.

Budapest, 1916. szeptember 16.
Takáts R. István nyug, elemi iskolai igaz

gató. Kamermayer Irma a boldogult szülői.

Járvány orvos. A mint már jelentettük, a 
járásban vérhas lépett fel. Dr. Szigeti József jár
ványorvos megérkezett Muraszombatba. Az Erdé

lyi menekült orvos Péterhegy székhelylyel kezdi 
meg működését, s erélyes fellépésének eredménye 
máris mutatkozik, mert a járvány tovább terjedése | 
egyre apad.

Az ev. püspökválasztás. A battyándi és 
tótkereszturi ág. ev. egyházközségek Darvas Aladár 
és Luthár Ádám ev. lelkészek elnöklete mellett 
vasárnap tartották meg közgyűlésüket, amelyben 
határoztak a gyülekezet püspökválasztó voksa 
fölött. A gyülekezet szavazatát egyhangú lelkese
déssel Kapi Bélára, Szombathely uj ev. lelkészére 
adta le.

Gyújtsunk vadgesztenyét A Vörös Kereszt 
leiratot intézett a muraszombati fiókhoz, melyben 
a vadgesztenye gyűjtés érdekében akcióra hívja 
fel az egyesületet. Az egyesület az elnökség utján 
a körjegyző és tanító urakat kéri fel a gyűjtés 
vezetésére, a nagyközönség tájékoztatására pedig 
szolgáljon az alábbi leirat:

A jelen nagy és nehéz idők jelszava: összes 
erőinket egyesíteni, hogy ellenségeinket győztesen 
legyűrjük. - A világháború sok értéket lerombolt, 
viszont számos oly dolgot hoz érvényre, melyet 
békében alig vettünk figyelembe.

Minden anyagot kell, hogy gyűjtsük és 
értékesítsünk.

A vadgesztenye, mely békeidőben fegfeljebb 
a gyerekeknek játékul szolgált, most már fontosabb 
czélokra is értékesíthető. Ennélfogva valamennyi 
választmányunkhoz és fiókegyletünkhöz azt az igen 
sürgős kérést intézzük, hogy lehetőleg azonnal 
kezdjék meg a vadgesztenye gyűjtését, mely úgy 
legyen szervezve, hogy abban minden város, 
nagyközség, falu és major is résztvegyen.

Legczélszerübb a gyűjtéseket a helyi sajtó 
közreműködése mellett az iskola gyermekeivel (a 
tanító vezetése mellett) eszközölni, kisebb helyi
ségekben a pap vagy jegyző által felszólítva min
denki gyűjtsön. A födolog azonban a gyűjtést 
azonnal elkezdeni, mert a gesztenye most érik, a 
fáról lepereg és könnyen elkallódik, holott nagy 
súllyal bir, hogy minden egyes darab behozassék.

A vörös-kereszt választmányok és fiókegyle
tek létesítsenek egy gyűjtőhelyet. — Minden hasz
nálható kilogramm vadgesztenyéért a budapesti 
fögyüjtőhely 6 fillért fizet, a választmányok, illetve 
fiókegyletek ezenfelül még két fillért kapnak a 
gesztenye átvételéért és időleges beraktározásáért.

A gyűjtésre vonatkozó összes levelezések 
a Budapesten, V. kér., Mária Valéria-utcza 14. 
szám alatt felállított >Vadgesztenye fögyüjtőhely*  
czimére küldendők, mely minden irányban kész- 

í séggel ad felvilágosítást.
Nem okvetlen szükséges, hogy a gesztenye 

zsákokba gyüjtessék, (azokban most hiány van); 
megfelel a czélnak, ha kosarakban, lepedőkben, 
kendőkben, stb. hozatik be. — A gyűjtőhelyen 
pedig elégséges, ha a gyűjtött mennyiséget fedett 
és elzárt helyiségben raktározzák.

Reméljük a bizalommal számítunk arra, hogy 
' ez a vállalkozásunk is nagy sikerrel fog járni és 
I az eddig nem értékesíthető vadgyümölcs a jótékony- 

czélra is hoz jövedelmet.
Budapesten, 1916. évi szeptember hó 14-én 
Hazafias üdvözlettel. Az igazgatóság: Josi- 

povich Géza s. k. v. a. t. t. elnökhelyettes. Tichtl 
János s. k. igazgatósági előadó.

Gyűjtés a gyermekszanatorium javára. Az 
alábbi urhölgyek: Ruttkai Margit 15.40 K, I raut- 
man Margit 18.94 K, Turk Ilonka 43.70 K, Cse- 
nár Erzsi 14.70 K, gyüjöttek a Zsófia orsz. gyer
mek szanatórium javára, melyért az elöljáróság 
ezúton mond köszönetét.

A Mura pusztításának felbecsülése. Hirt 
adtunk arról a katasztróíális árvizveszedelemről, 
mely a múlt hét péntekén érte a muraszombati 
járás stájerhatármenti községeit Az okozott károk 
felbecsülése és a szükséges intézkedések megtétele

vég -it a közigazgatási hatóság az első napokban 
a veszélyeztetett utak miatt nem tudott semmit 
sem tenni. Most, hogy az ár elmúlt és az utak 
járhatók, ifj Horváth Pál muraszombati járási 
főszolgabíró körüljárta a viz sújtotta községeket 
amelyekben különben utasítására a községbirák 
már összeállították a kártvalottak névjegyzékét. 
Megállapítható azonban, hogy miután a termés 
legtöbb helyen betakarítva volt, és a mentési 
munkálatok még kellő időben elvégezhetők voltak, 
nagyobb kárról beszélni nem igen lehet, úgy hogy 
az érdekeit birtokosok nemcsak segélyre nem tar
tanak igényt, de még adóelengedés szüksége se 
forgott fenn.

ünnepi imarend. A közeledő izr. nagy
ünnepek alkalmával a muraszombati izr. templom
ban tartandó Istentiszteletek sorrendje a következő: 
E. hó 27-én és 28-án szerdán és csütörtökön 
este 7 órakor, 28-án és 29-én csütörtökön és 
pénteken reggel 6 órakor kezdődik az Istentiszte
let. A délelőtti Istentiszteleteken hitszónoklatok is 
tartatnak.

Bevonulási rendelet. A rendelet szerint az 
1866 1871. évfolyambeliek október 2-án, az 1872
1884. évfolyambeliek pedig október 10-én kötele
sek bevonulni. Az erdélyi betörésre való tekintettel 
közli a mininiszteri rendelet, hogy a közös had
erőhöz bevonulok közül mindazok, akiknek Mára- 
márosszigetre, Besztercére, illetőleg Zilahra, to
vábbá Szászvárosba, Gyulafehérvárra, Marosvásár
helyre, vagy Karánsebesre kellene bevonulniok, 
Máramarossziget helyett Szatmárnémetibe, Besz- 
tercze, illetőleg Zilah helyett Hajdúszoboszlóra, 
Brassó helyett Püspökladányba, Nagyszeben helyett 
Debreczenbe, Székelyudvarhely helyett Hosszupá- 
lyira, Szászváros helyett Szeghalomra, Gyulafehér
vár helyett Derecskére, Marosvásárhely helyett 
Debrecenbe és Karánsebés helyett Temesvárra 
tartoznak bevonulni az ezen helyekre áthelyezett 
kiegéssitési kerületi parancsnoksághoz. A honvéd
séghez pedig mindazoknak, akiknek Máramaros- 
szigetre, Besztercére, illetőleg Zilahra, vagy Tas- 
nádra, Brassóbba, Nagyszebenbe, Csíkszeredára, 
Dévára, Marosvásárhelyre, Kolozsvárra, Nagysze
benbe vagy Lúgosra, illetőleg az osijeki A) hon- 
védkiegészilö parancsnoksághoz kellene bevonul
niok, Máramarossziget helyett Szatmárnémetibe, 
Besztercze, illetőleg Zilah vagy Tasnád helyett 
Nagyszalontára, Brassó helyet Nagyváradra, Nagy
szeben, helyett Szarvasra, Csíkszereda helyett 
Nagyváradra, Déva helyett Szarvasra Marosvásár
hely helett Nagyszalontára, Kolozsvár helyett 
Szentesre, Nagyenyed helyett Szentesre, Lúgos 
helyett Orosházára és Osijek helyett Pozsegára 
az oda áthelyezett honvédkiegészitö parancsnok
sághoz kell bevonulniok.

— A régi időszámítás. A kereskedelemügyi 
miniszter felhívta a vasúti igazgatóságokat, hogy 
szeptember hó 30 -áról október I-re virradó éjjelen 
egy órakor igazítsák vissza az órákat tizenkettőre. 
Ezzel életbelép a régi időszámítás.

Áremelés a papirszakmában. Mint szakkö
rökből halljuk, a papírgyárak a nyersanyagok foly
tonos drágulására való tekintettel újabb áremelést 
terveznek. Főleg a kénkovand, gyanta és a cellulózé 
drágult meg az utóbbi időben. Svéd cellulózéért 
már 110 120 koronát is fizettek egyes gyárak.
Az üzem bizonytalanságára való tekintettel mos
tanában nagyon redukáltak a gyárak az eladásoknál.

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

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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r _________R O F A (forgács) 

tűzrakáshoz felesleges, mert 
erős (hulladék) csomagoló pa
pír kapható öt kiló súlytól na
gyobb mennyiségben jutányos 
áron Balkányi Ernő üzletében 

Muraszombat.

Csapiáros
Muraszombat egyik főbb ut- 

czájában, országút mellett régi 
jó forgalmú vendéglőbe csapiá
ros kerestetik.

Czim a kiadóhivatalban.

VIGYÁZZON
----- egészségére I =
Megbízható és jóminőségü nikotin mentes 
c igarett a-hüvely eket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

Pergamentpapir
befőtt bekötéséhez, igen erős, elsőrendű 

minőségű, kapható
Kapható: Balkányi Ernő könyv
es papirkereskedésében Muraszombat.

Száraz
cserhasáb és cserdorong

TŰZIFÁT
szállít

a salomvári állomásról a
Salomvári Erdőgazdaság.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink
ban ápolt sebesült katonákról I

Újdonság! “Si 4I

Felnőtnek, gyermeknek 
egyaránt élvezet!

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

„Z S E B-M O Z I«
Egy kis miniatűr mozi, melynek szemlé
lése nagynak és kicsinynek nemcsak 
szórakozás, de élvezet is. Vásároljon 

egyet és minderről meggyőződhet! —

Ára mesésen olcsó!

Kapható Balkányi Ernő üzletében.

Az 1916—17. évi összes 
iskolakönyvek 

kaphatók
Balkányi Ernő könyvkereskedéséh

Muraszombat.

Köhögés rekedtség, I 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

MILLIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-KarameL | 
Iák három fenyővel. 6100 közi. hit. I 
bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 

igazolja biztos hatásukat.
Kellemes ízű ezukorkák csomagonként 30 
és 50 fillér, dobozban 60 fillérért 
kapható Muraszombatban Dr. Bölcs Gyula 

i gyógyszertárában.

"■ ,=r- ■ ■ -J
—-  35 dekás —

tábori dobozok
kaphatók

Balkányi Ernőnél
Muraszombat.

Előfizetőnk ingyenes loai
hirdetés-rovata. «

HELYBELIEK:
ASCHER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, veteniény-magvak, úgyszintén üveg
éé porcellánkereskedése. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAUER JÓZSEF bábsütö és mézeskalácsos

BENKÓ JÓZSEF Szállódája az „Elefántéhoz.

BITIERMANN TIVADAR borbély és fodrász.

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész,

DICK SÁNDOR sajtgyáros.

FÜRST A. és FIA fűszer-, lesték-, csemege-, 
liszt-, veteniény-magvak, úgyszintén üveg 

és porcellánkereskedése.

FLISZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 
Motoreröre berendezett műhely.

KR. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fö-utcza.

HE1MER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-ulca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR .Korona- kávéiiáza.

és kereskedelem.
PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 

Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

NÁDAI JÓZSEF 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry-utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

K0HN LIPÓT füszerkereskedö, deszka, mész, 
czement és eternit pala árusítás.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép-, kerékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

PÉTERKA FERENCZ vendéglős.

PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza.

RATKOL TIVADAR göztéglagyára.

RITUPER ALAJOS épület- és müiakatos, 
kerékpár-, mérleg és fegyverjavitó műhely. 

Kerékpár raktár.

S1FTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza.

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely.

GP.OSZ SAMU vendéglős Urdomb. 

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóbegy 

HIRSCHL LIPOI vegyeskereskedő Köhidái . 

KL ZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyán 

KOIjSZ ANTAL vendéglős Bpest VII S i

KI IIÁI! ISTVÁN vendéglős Mezővár. 

KÜHÁR JÁNOS vendéglős B.ulyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán. 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóbegy 

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

ST1VÁN FERENC.Z vendéglős Köhida. 

SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sűrűhöz.

SOMMER JÓZSEF vendéglős Felsölendv 

TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg. 

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Márton hely.


