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Mire tanít a háború?
Irta: Greisíngerné Kerecsényi Ilofia.

A mostani világégés a legnrgyobb 
nberi- 
hogy

s erencsétlcnség, amely valaha az e
•get érte. Én legalább azt hiszem 

a népvandorláskorabeli államfelfordulások 
uc j; érinthették kínosabban az akkc 'i em
bert, mint ahogy érintik ezek a i|ostani 
ádáz küzdelmek a mai civilizációhoz 
népeket. Derűs, napsütötte utakon

■ egyszerre az ösvényen feneketlen örvény 
lábunk előtt, beléhullva, tompult 

ígytuk 
sötét 
hogy

izokolt 
ártunk

urak e 
k, mert 

a 
barát

nyílt meg 
lélekkel, kábult aggyal, tétlenül I 
magunk fölött átgázolni ennek ; 
örvénynek undok lakóit, ahelyett 
izmainkat megfeszítve, telje- erőnktől küz- 
ködtünk volna, hogy mi legyünk 
fenevadak fölött Sötétben maradtur 
kialudt a szeretet fáklyája és sokszor 
sötétben testvér testvért fojtogat 
barátot gyilkol meg.

A mostani rémes háborút seni 
lünk sem időben, sem térben, sem 
zeiben elképzelni nem tudta. Azt h ttiik, a 
általános katonakötelezettség lelte 
teszi a hosszú háborút és arra ébr 
hogy ez annak éltetője táplálója. A 
éves gyermek üde teste nem szent 
nézve, 
föláldozzák s a nagyapák ro: 
lépteinek is ütemre kell dobbanni, 
nélküli hekatombákat hozhatnak a I 
áldozatul, ha képviselőikben liiá 
sociális együttérzés, a sociális leik ismeret.

I
i Közti— 
eszkö- 
\ az 

etlenné 
ítdtiink, 

,liol a 17 
>ég arra 

hogy azt a háború Mol< dijának 
gyadozó 
ott vég- 
atalmak 
íyzik a

Az az érzés, amely megmondja, hogy mi 
az a mi másnak fáj. a mi másoknak, talán 
ezreknek és millióknak szeméből könynyet 
sajtol, akkor is. ha nekem csengő aranyak
kal fizet.

Ennek ellenkezője: látjuk ma érvénye
sülni : „Nekem nem fáj az ami neked fáj, 
de neked kutya kötelességed érezni, hogy 
nekem mi fáj". Ez az antisociális érzelem 
teszi a most dúló háborút olyan szörnyűvé 
itt nálunk, mert a gyűlölködésnek inagvát 
hinti el a nemzet kiilömbözö rétegei között 
ez volt a múltban az irigységnek, a torzsal
kodásnak forrása a nemzetek között, ez a 
háborúnak az igazi oka. S amig lesznek 
emberek, kik a dolgok ódiumát mindig | 
mások vállára igyekeznek rakni, addig 
nincs rá remény, hogy újabb háborúk ne 
legyenek.

Ha a háborúból olyan tanulságokat [ 
vonhatnánk le, amelyek bennünk ezt a soci- | 
ális együttérzést meg tudnák teremteni, ' 
akkor mind az a sok, rettentő áldozat a | 
melyet a Mindenható tőlünk követelt, nem 
volna érette drága ár. Milyen más világ is 
lenne akkor!

A hadbavonultak családjainak nem 
adnánk olyan alamizsnát, a mely száraz 
kennyérre sem elég (igaz, hogy néha drága 
pénzen sem kaphatnák meg) 35 fillér egy 
8 éven aluli gyermeknek, 70 fillér ezen 
felül, de már a 12 évesnek semmi, mert 
az levegőből is megél 1 S ha keresi mért 
az asszony, nem vonnák le még ennek is . 
jó részét.

Ha ez az érzelem dominálna minden 
lél kben, akkor szégyenlenűnk kellene, 
ho-v akik érettünk harcolnak, azoknak 
családja ajtóról ajtóra kilincsel, egyik jóté
kony egyesülettől a másikig, hogy cipőt, 
rul ki a meztelen gyerme
keknek.

Ennek a sneiáiizmusnak szelleme poz- 
dorjává törne az olyan tisztviselőt, ki a 
hadbav múlt családjától azért tagadja meg 
a segély!, mert valamikor az őt megsértett- 
s olyan kij< l< nt inért tenni, hogy
akkor sem ad segéiyt ha az Atya Úristene 
he. mennek is panaszra. Nem tűrné meg, 
hogy még tréfából is olyan beszédek han
gozzanak' el, hogy minek magának segély, 
megél az arca után is stb.

Akkor nyugodt lélekkel, tiszta öntu
dattal várhatnánk haza a lövészárkok so
ka: szenvedett, hőslelkü lakóit, mig ina 
éléire láthatólag végnélküli apró belső hábo
rúk fogjak a községek életét elkeseríteni, 
ha ezek viszatérnek.

Alig van kérdés, amelyről ma annyit 
beszéli:1 nos., mint az egy gyermek rend
szer, a és gyermekű családok erkölcs
telensége. Ezt csépeli az egyház és a 
társadalom, kárhozatatja az állam. Igazuk 
van a maguk szempontjából. De akkor az 
állam a családoknak járó segítséget ne 
kösse cs.il. egy bizonyos gyermekszámhoz 
amelyen felül már nem jár nevelési segély, 
hanem tegye ezt a segélyt progresszivvé. 
S ne adja a háborús segélyt a sokgyermekii 
és a gyermektelen családoknak egyformán.

TÁRCA.

Az egerek és a rekvirálás

még azt is megkérdezte, meddig 
Az asszony egy darabig

Legújabb vend mese.
Irta Kolosváriné Skerlók Berta.

l'j cseléd jött János gazdáékhoz 
készült az első kenyérsütéshez. A I 
legfontosabbika ez, a vend közmond, 

irtja: Nem az a ezéda asszony, aki 
'/éreti, hanem aki jó lisztből rossz ke 

Ha sikerült a kenyér, elégedett 
ha nem a gazda minden semmiért 
asszonyba, immel ámmal végzi dolgát 
ehnenést emleget.

Hogy Rózái a nagy és 
végezhesse apróra kikérdezte a asszon;

Hogy szokta az ő lisztjük 
vagy forróbb legyen e a viz ?

Keményebb vagy puhább a tészta 
dagas 
feleige 

megunva a nagy kérdezösködést azt íd<

; a Rózái; 
h iziinunkák 
<s is úgy 
« férfiakat 
i lyeret süt.

a háznép 
eleköt az 
a szolga

fontos dől jót kellően 
l: 
hűvösebb,

? És végül
za.
tett, végre 
el te:

minek n felé jólAddig dagaszd, amig 
megizzadsz.

Helkel Rozzál éjfélkor, elkezd dagasztani, 
tapogatja magát egyszer kétszer mindenfelé még 
mindig nem volt eléggé megizzadva. Tovább 
dagaszt, mire harmadszor tapogatja magát meg 
volt elégedve az eredminnyél, letakarta a tésztát 
a kályha melletti padkán, ö pedig a konyhán a 
tűzhelyen elterült gömbölyű karját feje alá tette 
vánkosul és csakhamar éJesen aludt. Természetes 
hogy a megtapogatott tészlás kezekről némi 
kis tészta oda tapadt.

Közben két éhes egérke tanakodik, töpren- 
kedik a kamrában keresgél erre arra, szaglász, 
sehol semmi.

Telsóhait keservesen az egyik :
Istenem, mennyi finom eleség volt más

kor itt; a polezokon szalonna, hús, födetlen lá
dákban a sok liszt gabona, hova lett mindez ?

A másik egérke a vendég megszólalt:
El rekvirálták.
Mi az hogy el rekvirálták ? Kérdi a há- 

izgazda.
Elvitték a katonáknak, mert nagy há

ború van.
A feleségem nagybátyja, biróék egere mondta 

ő pedig mindent tud.
Szörnyűség! Ami megmaradt, azt meg 

az emberek itt ezekben a hatalmas tölgyfaerődök
ben őrzik, amiket még vaspáncél is összeszorit 
nem tudja ezt a szegén egérfia elrágni.

A bácsi mondta, a minap iszonyú zsivaj 
volt biróéknál; ő ugyan az egérlakás legalsó 
földszintién bujt el, de a néni és az én feleségem 
kíváncsiak voltak, egész a padló alatti folyosóig 
merészkedtek, ott hallották, hogy hadisegély ki
osztás van. Hátha mi akik szintén kárvallottjai 
vagyunk a háborúnak, szintén kérnénk egy kis 
hadisegélyt.

Jaj csitt csitt! Meg ne hallják az asszo
nyok. Hisz akkor nekünk előbb be kellene vonul
nunk, az asszonyaink meg csakhamar levetnék 
szürke gunvájukat, magassarku hosszuszáru gom
bos czipöt húznának, kurta bő szoknyát, elhagy
nák síró rivó porontyaikat és úgy korzóznának 
az itthonmaradt nélkülözhetlen egérgavalérokkal. 
Inkább körülnézek a konyhán, tán ott akad valami.

Kérlek el ne feledkez rólam, ha találsz 
valamit.

Barátom, egyetlen falat sem tudna a 
torkomon lemenni, ha nem osztanám meg veled. 
Ezzel már el is tiint a küszöb alatti lyukban.

Ahogv a konyhába ér, csakhamar kiszima- 
lolta a tűzhelyen Rózáit, Rózái testén a finom 
friss kenyértésztát. Nem gondolt ö már osztoz-

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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Ne mérlegelje a hadisegély kiosztását 
hogy sok gyermek esetén a hadiseg 
több lehet az apa keresményénél is.

Vagy szükséges a gyermek az állt 
nak és a ti---- *
szükséges — i 
séges — úgy ne zárkózzék el attól, h< 
azt minden módon megmentse — önt 
gának. Igen, önmagának, mert a gyein 
az állam jövője. Az állam élete attól fii 
mennyi és milyen gyermeket tud fő. 
vélni. 1

Ha az t., ....
fordítanánk testileg, erkölcsileg és széliéi 
lég, az ezzel járó több kiadást hatnaro 
megtakaríthatnánk, 
kon és egyik másik rendőri intézmény 

A földmivesnek ma ritkán van ‘ 
gyermeke, nem szereti a sokfelé v 
osztozkodást, félti tekintélyét, nem ak; 
hogy fia .alább való“ legyen az apj u 

A városi jómódú társadalomnál 
kényelmi szempontok, jobb nevelés i.< 
ságes volta az, ami a kétgyermekrendsi 
uralkodóvá teszi.

Sok gyermeke ma csak annak a n 
osztálynak van, amelynek nincs min oszt 
kodni, amelynél az egy gyermeknek ép, 
úgy nulla jut, mint a soknak.

Csakhogy, sajnos, ebben a sok gt 
mekben nem mindig lehet öröme az áll; 
nak. A bölcsöt igen hamar fölváltja 
koporsó. Vagy ha megmarad a gyem 
az legtöbbször testileg 
már születésekor s még 
elhanyagolt nevelésénél 
nyitja az a rengeteg sok 
kiknek jórészénél minden 
való.

A várandós munkásasszony ma 

________ __ _ ____ í m
társadalomnak, vagy nem da 

mint ahogy égetőn sz ik- 
.................................... gy 

ta- 
ek 
»<T
iC-

uj nemzedékre több gondott 
.................. ".‘ltj

ait 
a börtönökön, kórhá'.a- 

m 
ok 
tló 
rja 
ál.

a

ért

’P 
íz
en

és lelkileg be eg 
inkább azzá I tsz 
fogva. Ezt bi to- 
fiatalkoru bű lös 
patronage hiá ra

a 
legutolsó pillanatig súlyos idegölő mun tát 

jd-végez, magától, családja kedvéért, in. , 
nem az utolsó falatot is megvonja. Szive 
alatt hordott gyermeke tehát már ek tor 
is éhezik. Ha aztán megszületik a kis 
emberbimbó, édesanyjára nézve nehéz ia 
pok következnek. Nincs ki házát ellá: sa. 
mosson, főzzön, hogy 1—2 nap mit va, 
néha még korábban, elhagyja az ág at, 
hogy gyenge testtel robotolva, örökös fa
jok csiráit rakja le szervezetében. Gyen te
két pedig megrövidíti a neki járó lege rá-

kodásra nekiesett és úgy jóllakott, hogy égé.-«•. 
neki gömbölyödött, alig fért ál a lyukon.

— Nos? Kérdi az édes barátja.
— Tudod barátom, a konyhán azon a n 

tűzhányón, amit az emberek tűzhelynek 
ott egy uj város keletkezett. Jaj de finom, pt 
meleg hely az.

ien

•gy
nevez lek

ha,

— Ne szavalj nekem, mond hol az enniv; ó?
— Te is mindig a szavamba vágsz, fellelte 

sértődötten a házigazda Hisz éppen most akarom 
mondani, annak a városnak a határában vadon 
téren a finom friss puha kenyér, siess te is jól ak- 
hatsz, úgy mint én.

Ezt előbb is megmondhattad volna.
Zsörtölődött még a vendég, ezzel búit is 

már a konyhába.
Ö is csakhamar megtalálta Rózáit ts h Ká

rában a finom friss kenyértésztát. De alig, h »gy 
enni kezdett Rózái egy nagyolt horkolt, egyel 
köhintett éz a másik oldalára fordult.

Ész nélkül rohant a kis egér 
le az egérlakás legalsó szintjére, 
utána. Csak ott mertek megszólalni.

— Szent isten egészen kivagy 
bői, mi történt ?

a házig; zda

kelve mai ad -
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gább, legértékessebb táplálékban, az édes 
anyatejben. Agyonhajszolt, rosszul táplált 
szervezete nem produkálja ezt a kincset. 
Aszott testén hiába csitilgatja siró babáját, 
nincs teje s csakhamar előkerül a kása 
meg a «cucli" s ezzel a csecsemő sorsa 
már meg is van pecsételve. Még néhány 
hét, esetleg hónap és uj sir domborul a 
temetőben, uj adósság terheli a családot. 

Kötelező állami anyasági biztosítás, 
jöjjön el a te országod! Ezt sóhajtjuk a 
sok proletár anya érdekében, még százszor 
inkább a gyermekért

Vájjon igazán olyan képtelenség volna 
a nem családos emberek, a gyermektelen 
házaspárok megadóztatása azon célból, 
hogy erre alapot teremtsünk? Hogy annak 
a szent kötelességet teljesítő, szegény 
anyának, a szülés előtt 3 4 hétig, utána
6 hétig emberhez méltó életmódot biz
tosítsunk?

Nem jajául e fel az állam sociális 
érzéke, mikor 30 35 éves öregasszonyok
ezerével vannak a munkásnők között ?

Nem látja-e amikor az élet legfensé- 
gesebb momentuma, amit Isten az ember
nek megérni adott, egy gyermek születése 
amelynek cgy-egy titokzatos karácsonynak 
kellene lennie, a legpiszkosabb, a legbru- 
tálisabb környezetben történik. Milyen sötét, 
vigasztalan képek vonulnak el lelki sze
meim élőt!

Állami szülőházak kellenek, hol az 
anya békében, nyugodtan adhat életet 
gyermekének s legalább két hétig egyedül 
annak élhet.

A gyermek legyen az élet középpontja 
ő érette történjék minden, hogy ő viszont 
olyan jövőt teremtsen a mi szegény, sokat 
szenvedett nemzetünknek, amelyről ma 
csak álmodni merünk.

Ne legyen e haza határain belül nél
külöző gyermek, ha éhezik: tápláljuk, ha 
fázik: takarjuk be, ha árva, öleljük keb
lünkre! S ne legyen ez társadalmi jóté
konyság, hanem állami — kötelesség. Ne i 
alamizsnát adjunk, hanem előleget a 
jövőre, amelyet kamatokkal akarunk visz- * 
szakapni.

Teremtsünk uj iskolákat, amelyeknél 
szebbek jobbak ne legyenek az egész 
világon.

— Tudod barátom, abban a városban iszo
nyú háború dúl, dörg az ágyú, ropog a puska, 
alig tudtam a puszta életem megmenteni. Isten 
veled sietek haza. Ezzel eltűnt az egérlyukak út
vesztőjében.

Reggelihez gyülekezett János gazda házanépe. 
A háziasszony hozta a párolgó tálat: Rózái 

a finom puha kenyeret tette az asztalra. Édes 
volt az illata, aranybarna a héja.

János gazda hangosan mondja az asztali 
áldást.

Jövel Jézus, légy vendégünk, áldd meg a 
mit adtál, kérünk, Ámen

Azután letelepednek, János gazda gyönyör
ködve veszi kezébe a kenyeret megáldja, megszegi 
a széléből oszt az asszonynak a gyerekeknek, a 
többit tovább adja a kocsisnak. Ez mosolyogva 
mélyeszti bele kését.

Neked úgy sem kell évödik Rozáliái, de 
azért vág neki is egy jókorát.

És a gazda rámosolyog asszonyára, gyer
mekeire, a kocsis Rózáira, a kenyér sikerűit, Ró
zái állása a háznál megszilárdult.

Ne sötét, levegőtlen börtönök legye
nek azok, a falu, a város legrosszabb há
zai. Legyenek tele a szépnek, a jónak 
kultuszával, biztosítsunk a tanítónak olyan 
megélhetést, hogy a nemzet legjobbjai tö
rekedjenek e pályára, nem azok, kik az 
ingyen tanulás miatt, kényszerűségből men
nek oda. Ne immel-ámmal dolgozó embe
rek legyenek benne, hanem a jóságnak, 
az emberszeretetnek, a munkának apóst, : 
Ne csináljunk be.öiük bürokratákat, lég 
nek ők azok a „Schulmeisterek", al.:k 
minden jövő háborút megnyernek, Hon 
óhajtom, hogy ne a véres harctéren, hanem 
a társadalmi előítéletek harcterein.

Ne mondja senki, hogy erre nincsen 
pénzünk.

Ha voltak milliardjaink a háborúra, 
legyenek milliardjaink a jövő kiépítésére 
Eire minden ember szívesen jegyez áilnin 
kölcsönt

Messze ragadott fantáziám! N« •:» 
könnyű, a minek megvalósítását óhajtom, 
de nem is lehetetlen. Akarni kell, sokaknak 
kell akarni, mindenkinek és erősen, rendü
letlenül kell akarni!

A magot, mely megteremné a kívána
tos jövő édes gyümölcsét, nem lehetne 
soha jobb talajba vetni, mint amilyen most 
a drága hazánknak szenvedéstől fölszántott, 
piros vérrel, forró könnyel megöntözött 
földje.

Vessük el beléje szivünknek minden 
szeretetét, lenkünknek minden jóságát, egy 
uj, boldog kornak kell abból kisarjadni, 
amelyben ember embernek ellensége nem 
lehet soha, amelyben egy szó, egy foga
lom uralkodik :

Békesség!

Rekvirálnak a háztartásokban.
Jegy rendszer minden cikkre.

Az Országos Közélelmezési Hivatal elnöke. 
Kürthy Lajos báró újabb rendeletet intézett az 
összes törvényhatóságokhoz, melyben a közellátás 
kérdését szabályozza. A rendelet széles jogkör: 
biztosit a törvényhatóságoknak a föltárt készletek 
szétosztása körül. A rendeletben utal arra a kö
rülményre, hogy a készletek összeírása megtörténi 
és elrendeli az összeirt adatok feldolgozását annak 
megállapítása végett, hogy az egyes élelmiszerek
ből mily készletek állanak a városi közönség 
rendelkezésére.

Felhatalmazza az alispánt, hogy ezekhez az 
adatokhoz képest a vármegye területen a fejenkénti 
adagok nagyságát megállapíthassa. Megadja a fel- 
hata'mazást az alispánnak, hogy azoktól, akiknek 
több készletük van megállapítottnál, a fölösleget 
el vehesse és a semmi készlettel nem rendelkezők 
között szétoszthassa. Ez az utalványozás nemcsak 
a hatósági üzletekre vonatkozik, hanem joga van 
az alispánnak közvetlenül az egyes háztartásokra 
intézni utalványt és mindenki, akinek fölös kész
lete van, köteles ezt az utalvány átadójának 
kiutalni.

A rendelet felhatalmazza még az alispánt 
hogy a kereskedőktől, akiknek egyes cikkekben 
nagyobb készletük van az aránylagos forgalomhoz 
képest, bizonyos mennyiségeket elvonjon és más 
üzletekben adhasson el, vagy közvetlenül ossza 
szét a reászorultaknak. Felhatalmazást ad meg. 
hogy minden életszükségleti cikkre nézve a jegy
rendszert léptessék életbe és azoknál az áruknál 
amelyeknek ára maximálva van, a jegy költségei 
fejében néhány fillér pótdijat szedhessenek a kö
zönségtől.

A Közélelmezési Hivatal elnöke elrendeli a 
készletek állandó nyilvántartását és kívánatosnak

Lapunk előfizetési ára egész évre 8 korona, félévre 4 korona.
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tar hogy több törvényhatóság egyező mó 
:s-i meg a fejadagokat. Az ellenőrzés ese lég 

lb , :-házra járva történjék, a kereskedőknél
delelő könyvek vezetését tegyék kötelezővé 
enyhatóságok. Felhatalmazást ad végül 

inoknak, hogy elrendeljék a város teriile ■ 
élelmiszerek bejelentését és ellenőrzésé .

az
ere

A muraszombati kir. Járásbíróság 
iigy beosztása 1917. évre.

1. Az. ügyek felosztása a bírák között:
a) Dr. Radu Romulus kir. járásbiró üg 

céhe tartoznak a vezetői tennivalók, a közf
czkedé-ek és a polgári perek' 1 :j-ad része.

b) Schweitzer Jenő kir. járásbiró ügykörébe

' kő
ont i

tartoznak a telekkönyvi ügyek 
perek, a magán vádra üldözendő 
továbbá \i/' áiobiró helyettes.

cl Szentkirályi Sándor kir. 
znak a polgári perek 

polgári nem 
ügyek.

Dr. Grandpierre Jenő kir. járásbiró

váltó és ti 
büntető

itott 
üjfyek, 

járásbiró jügy- 
“ ;i-ad része és

peres ügyek közül a végreh. jtási

ügy
iébe tartoznak a hivatalból üldözendő bii ítélő 

al is.
fel-

valamint a szóval 
vagy nyilatkc zatot 

szer-

liiva-
árás-

>z mtki- 
i tart, 
zékét
1 ki

Sza- 
ílyoz- 
sbiró-

eh. I gvan ö végzi a vizsgálóbírói tennivalói
2. Keresetek, kérelmek, nyilatkozatok é 

icientések jegyző könyvbe foglalása.
a) A szóbeli keresetet, 

előterjesztett más kérelmet. 
Szentkirályi Sándor kir. járásbiró hetenként 
dán foglalja jegyzőkönyvbe.

b) A büntetető feljelentést bármikor a 
taios órák alatt Dr. Grandpierre Jenő kir. 
bíró foglalja jegyzőkönyvbe.

3. Törvény nap
Rendes törvénynapot (Pp. 146. §.) Sa 

rályi Sándor kir. járásbiró a hét szerda napiá
4. A teljesen Írásba foglalt ítéletek jég 

(Pp. 404. £.) a hétnek szombati napján ke 
függeszteni,

5. A bírósági végrehajtó helyettesítése 
badffv József bírósági végrehajtónak akad 
tatása esetén helyettese Nagy Kálmán jár* 
sági írnok.

6. Felvilágosítás az irodákban :
A íőlajstrom és mutató adatairól 

köznapon d. e. 9 órától déli I óráig, vasát 
és ünnepen pedig d. e. 9 órától déli 11 őr íig ad 
értesítést.

Más
la mint az
10 órától

vásár napján pedig 10 órától 12 órái j 
idő áll nyitva.
Bűnügyekben a jogosullak az iratoka|

97. cj-ában meghatározott feltételek Imellett 
isár és 

te
hetnek

a cezelő
i napon

kezelőkönyvből az érlesitésadásr i, 
iratok megtekintésére köznaponkit t
11 óráig terjedő idő, országos

va
ri. e. 
vagy 
ter-heti 

jedő

iisz.
köznapon délelőtt 9 órától déli 1 óráig, 
ünnepnapokon pedig d. e. 9 órától 11 őr, ig 
kinthetik meg és ügyeikről ez időben nye 
értesítést.

A központi irodában sem az iratoka 
inteni, sem értesítést nyerni nem lehet.

7. A telekkönyvi iktató.
Az iktatőkönyv és mulatókönyv i 

közn. pon d. e. 9 órától déli 1 óráig v* 
ünnep napon d. e. 
sitésl nyerni.

a .1.

V.

daláról 
sár és

•. 9 órától 11 óráig lelnjt érte
I

A telekkönyvtár és telekkönyvi iroda 
részére köznaponként d. e. 10 
vasár és ünnepnapon d. e. 9 < 
országos és heti vásárnapokon [ 
tói déli 12 óráig áll nyitva.

A bírósági és a telekkvi. i 
/odó lappal jelentkező a jelzett 
hivatalos órák alatt értesítést és

órától 1. 
órától 11 
pedig d. e

tudako- 
iuokuii ,ni»ul a 
az irat) megte

kintésére vagy lemásolására engedélyt kaphat.
8. Felügyelet és értékkezelés a tele! 

irodában.

irodában 
időkön .kívül

könny vi

A telekkönyvi iroda felett a közvetlen felü
gyeletet Schweitzer Jenő kir. járásbiró gyakorolja.

A telekkönyvi ügyekre vonatkozó hirdetési 
és egyébb dijakat valamint a telekkönyvi máso
latok hitelesítéséhez szükséges bélyegeket Nesz- 
méeyi Dénes telekkönyvvezető veszi át és kezeli.

HÍREK.

A hadikölcsön.

A pénzügyminisztériumban és a vezető 
pénzintézeteknél serényen dolgoznak az 
ötödik hadikölcsönre eszközölt jegyzések 
összeállításán, a hadikölcsön pontos, szám
szerű eredményét azonban mint meg
írtuk — csak napok múltán fogják meg
állapítani tudni, Az ötödik hadikölcsön 
eredménye egyébként, hir szerint, a negye- . 
dik hadikölcsön eredményét nemcsak hogy 
elérte, de valamivel felül is múlta. A négy 
első liadikölcsönre a következő összegeket 
jegyezték: Az első hadikölcsönre 1175 
milliót, a másodikra 1132 milliót, a harma
dikra 1985 milliót, a negyedikre 1930 
milliót, összesen 6222 milliót. Az ötödik 
hadikölcsön a hozzávetőleges becslések 
alapján legalább 1930 millió lesz és igy 
az öt hadikölcsönre Magyarországon össze
sen nyolcmiiliárd koronát jegyeztek.

A Muraszombati Takarékpénztárnál jegyeztek :
Vratarics Ferencz Rónaíő 500, Horváth Já

nos Alsómorácz 2000, Gergorecz Miklós Andor- 
hegy 4000, Malacsics József Domonkoski 800, 
Szkledár Róza Gerőháza 1000, Dómján Ferencz 
Falud 100, Vérén István Márkusháza 7000. Kar
dos Teréz Márkusháza 400, Czmor Ferencz Alsó
morácz 1000, Zrinszki Ferencz Alsómorácz 200, 
Vitéz Mátyás Mezővár 2000, Vitéz Józsefné Mező
vár 1200, Nemecz Jánosné Helyben 400, Tót- 
kereszturi Tkp. Tótkeresztur 20.000, Felsőlendvai 
Tkp. Felsőlendva, 40.000, Gergorecz Miklós 
Andorhegy 2000. Baíaicz Ferencz Nagytótlak 500, 
Legény Miklós Újtölgyes 1400, Olajos Sándor 
Helyben 4000 K.

A Muraszombati Mezőgazdasági Banknál 
jegyeztek:

Bácz Ferenc Vashidegkut 800, Pavlinyek 
Károiyné Vashidegkut 1000, Andreics János Mura- 
petroc 1000 Andreics István Murapetroc 1000, 
Czipot János Vaspolony 2000, özv. Kovács Istvánné 
Barkócz 300, Kolossá József Asztbenedek 500, 
Kreft József Nagykanizsa 3000, Vas Lídia Vele- 
mér 1200, Lainscsák Péterné Berkeháza 800, 
Szakái János Gerőháza 600, Császár Sándor 
Csekefa 3000, Németh János Velemér 200, Vas 
József Velemér 200, Kercsmár Sándor Berkeháza 
400, Antal Gyula Velemér 600, Jank Károly 
Szécsénykut 1000, Pancsor János Dombalja 21100, 
Fiiszár János Salamon 800, Pörs Jula Mezővár 
4000. Koszednár Mihály Károlyía 300 K.

Kinevezés Az igazságügytninisz- 
ter Dr. Vathy Gábor papai járásbirósági 
joggyakornokot a muraszombati járásbíró
sághoz jegyzővé nevezte ki.

Újévi üdvözletek megváltása czitnén pót
lólag még adakoztak: Dr. Bölcs Gyula 10 1\- 
Csiszár János 2 K.

Adomány. A péterhegyi ág. ev. gyülekezet 
a hadifogságban levők segélyezésére ismét 30 
koronát juttatott a muraszombati Vörös Kereszt
hez. melyet hálásan köszön a vezetőség.

Tanítónők áthelyezése. A vall, és közok
tatásügyminiszter Kecskeméthy Júlia barkóéi és 
Terenta Olga csekei (Nyitra m.: tanítónőket kölcsö
nösen áthelyezte.

Á vármegye választói 1917-ben. 19.693- 
m... em.lkedett a válastók száma. AVasvármegve 
II . ;i aszlók«.r.!Ív-iének végleges választói névjegy
zéke: es részletesen megállapította, hogy minő 
jogcímen, hány választója van a vármegyének. 
47.888 a választói jogosultak összes száma, amely
ből 27.795 a régi jogon gyakorolhatja választó
jogát. Kerületenkint a választók száma a követ
kező kép alakul: Szombathely: 4458 (255). Cell- 
dömölk: 4191 (2378). Felsőőr: 5124 (3069).
Körmend: 4174 (2663). Kőszeg: 5337 (3357). 
Muraszombat: 4167 (3357). Németujvár: 4087 
(2955). Öriszentpétér: 3295 (2576). Sárvár: 5300 
(2666!. Szenigotthárd: 3017 (1903). Vasvár: 3737 
(2512). A zárójelben lévő számok a régi joggal 
bírókat jelzik. A többi adat egyszersmind kultur- 
képet nyújt Vasvármegye lakosságának. Örvende
tes jel. hogy a választók összességéből ma már 
mindössze csak 44 azoknak a száma, akik irni- 
olvasni nem tudnak. Egyébként a különböző jog
címeken a következőképpen oszlik meg a szavazók 
szám: Régi jog alapján 27795, nagyobb értelmü- 
ség alapján 1780. Azok közül, akik legalább az 
elemi iskola hat osztályát elvégezték és legalább 
2 korona állami egyenes adót fizetnek 2334, ön
álló iparosok vagy kereskedők 1202, ipari vagy 
kere<kelmi alkalmazottak 441, őstermelésnél vezető 
állásban alkalmazottak 713, segítő családtagok: 
7 i 5. a katonaságnál vagy czendőrségnéi kiszolgált 
altisztek 724. Azok közül, akik csupán írni és 
olvasni tudnak, legalább 20 korona állami egve- 
nesadót fizetnek, 3752, önálló iparosok vagy ke
reskedők 1029. kereskedelmi és ipari alkalmazot
tak, ha tanonaok voltak vagy legalább öt eszten
deig szolgáltak egy helyen 1332, őstermelésnél 
oly vezető állásban levők, akik legalább őt évig 
voltak ugyanazon szolgálatban levők, ha öt évet 
helyen alkalmazásban 400, egyéb töltöttek ugyan 
azon szolgálati helyen 3009, segitőcsaládtag 1748 
katonaságn 1 vagy csendőrségnél kiszolgált altisz
tek 301. Végül az írni és olvasni nem tudók 
közül azok, akik legalább 40 korona állami egye
nes adót fizetnek 44.

Királyi üdvözlet a magyarságnak. A fel
séges királyi pár tudvalevőleg sajátkezű üdvözlő
irattal kedveskedett a magyarságnak a koronázás 
alkalmával. A honvédelmi minisztérium Hadsegé
lyező Hivatala levelezőlapokon hozta forgalomba 
a királyi pár Írásának hű másolatát. E levelező
lapok a koronázás napiának dátumával lettek le
bélyegezve. Vidékre készségesen eljuttatja a Hiva- 
vaial a levelezőlap egy-egv példányát mindenkinek 
aki az elesett katonák özvegyei és árvái alapja 
javára legaláb egy koronát koronát küld be a 
Hivatal főpénztárának (Budapest, képviselőház.) 
az utalványszelvényen K- Ü. (királyi üdvözlet) 
jelzéssel és pontos címmel.

Január 29 én vonulnak be a 18 24 éve 
sek. A honvédelmi miniszter táviratban értesítetté* 
Vasmegye törvényhatóságát, hogy az 1892 189.8
évi születésűek negyedik pótszemléjén alkalmas
nak talált népfelkelésre kötelezett magyar, illetőleg 
osztrák állampolgárok bevonulási határnapja, a 
melv a pótszemlén az igazol vány i lapokba be fog 
jegyeztetni, 1917. január 29-ike.

Az óvónők szabadsaga Mivel az óvodák a 
háború alatt szünet nélkül állandóan működnek 
az óvónőknek már kél és fél év óta nem volt 
szünidejük. A kultuszminiszter most elrendelte, 
hogv az óvónőknek ez év január és február havá
ban hat heti szünetet engedélyezzenek mindazon a 
helyeken, ahol ezt a helyi viszonyok lehetővé te
szik. A miniszter rendelkezését a felekezeti egyházi 
hatóságok is magukévá lelték.

A hadikölcsön jegyzés kitűnő üzlet, egvuttn 
azonban hazafias tett is.

A szerkesztésért felelős : Dr. Vályi Sándor.
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Száraz
cserhasáb és cserdoronji

TŰZIFÁT
szállit

a salomvári állomásról a
Salomvári Erdögazdasá

A vasúthoz járó 
ut világítási 

ügye — sajnos — még 
máig sincs megoldva, 
de azért Ön pompásan 
világíthat, ha vesz egy 
.Heíioplior Gold-Exporf 
jól világító villamos

b I á m p á t!

= VASVÁRMEGYE
= LEÍRÁSA EE

Vakító fényt adó zseblámpák a 
legtartósabb s legelegánsabb kivi
telben! Alkatrészek egyenkint 
is kaphatók. A legjobbnak elis
mert a 'Heliophor- elemek leg
olcsóbb árbani elárusitása:

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Alsólendván sz országút mellett álló 
jóforgalmu, régi

vasúti vendéglő 
házzal, nyári helyiséggel, gazdasági 
épületekkel, szép kerttel és mint egy 
100 hektó borral, a tulajdonos elörege
dése és fiainak hadbovonulása miatt 

kedvező fizetési felvételek 
mellett eladó.

Az átvételhez csak 15 000 kor. szük
séges, a többi részletekben törleszthető. 
Feltételek megtudhatók a tulajdonosnál: 

Blau Sándornál, Alsólendva.

z s e

célra,
v.-.ba

népszerű füzetecske iskolai és magán 
a vármegye több iskola 111. oszt; 
bevezetett tantárgya, ára 20 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir- 

kereskedésében, Muraszombatban.

35 dekás =p=

tábori dobozok
kaphatók

Balkány i Ernőn él
Muraszombat.

Alsólendvai könyvnyom
dámba egy jó magaviseletü 
13-14 éves tanonc 
és egy tanulóleány felvé

tetik Balkányi Ernő.
Megjelent az uj bélyeg illeték táblázat 

Most került forgalomba az e hő elsején életbelé
pett okmánybélyeg illetékre vonatkozó uj táblázat. 
Tekintettel arra, hogy még az 1917. évi naptárak 
legnagyobb része is a régi bélyeg tarifát tartal
mazza.' a nagyközönség sok tévedéstől és bírsá
golástól óvhatja meg magát, ha a szóbantorgó 
táblázatot megszerzi. Kapható Balkányi Ernő pa- 
pirkereskedésében Muraszombat és’ Alsólendva. 
Ára 20 fillér.

Mindenki, aki a
szükségét fokozza, saját anyagi érdekeit is szolgálja, 
mert minden vagyonunk és terhűnk az állam hitelé
vel függ össze.

VIGYÁZZON
----- egészségére I ~
Megbízható és jóminöségti nikotinrnentes 

c ig’areí i a.-hüvely eket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

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

HELYBELIEK:

Előfizetőnk ingyenes l[)ar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, velemény-magvak. úgyszintén üveg- 
és porcellánkereskedése. Férfi és nő czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAL)EK JÓZSEF bábsülő és mézesk tlácsos

BENKÓ JÓZSEF Szállódája az „Elefántéhoz.

BIT1ERMANN TIVADAR borbély és í xlrász.
DOBRAI JÁNOS nagy vendéglő e

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női izipész.
D1CK SÁNDOR sajtgyáros.

FÜRST A. és FIA fűszer-, festék-, cs miege-, 
liszt-, vetemény-magvak. ugyszinlé i üveg 

és porcellán kereskedése.

FLISZÁR JÓZSEF épület- és bútor; sztalos. 
Motorerőre berendezett műbél ’.

KB. HIRSCHL divatáruház. Legolcs ibb be
vásárlási forrás. Fő ulcza.

HE1MER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czeinent- és vegyeskereskedése Lend ma-utca.

HALBARTH HENRIK vendéglős. 

KEMÉNY MÓR „Korona* kávéi áza.

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedő, szecskavágó 
gépek árusítása

NÁDAI JÓZSEF 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry-utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női Czipész.

FL1SZÁR JÓZSEF vendéglős.
KOHN LIPÓT füszerkereskedő, deszka, mész, 

czeinent és eternit pala árusítás.
KOFJÁCS FERENCZ lakatos.

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

sági gépekben.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

PÉTERKA FERENCZ vendéglős

PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza.

RATKOL TIVADAR gőztéglagyára.

RI1UPER ALAJOS épület- és mülakatos. 
kerékpár-, mérleg és fegyverjavitó műhely’ 

Kerékpár raktár.

SIFTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza. 

ÜRSZÜLESZKÜ PÉTER úri és női fodrász.

VIDÉKIEK:

BRANDSTE1N ISTVÁN kéménvseprö-mcster 
Szombathely,

GROSZ SAMU vendéglős Urdomb.

SIFTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa.

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvancmesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán. 

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyand. 

KOPSZ ANTAL vendéglősBpest VII Sip-u. 5.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházái.. 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy. 

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida. 

SIFTÁR MIHÁLY vendéglős Sűrűk;

SOMME’l JÓZSEF vendéglős Felsőleiidv.i.

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Márton hely.
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban


