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Takáts László emlékezete.
(Dr. Cz. J.) Mély inegiiletödéssei olvas

tam lapunk múlt számában Muraszombat 
község érdemes képviselőtestületének hatá- 
n atát, amellyel Takáts Lászlónak, városunk 

Iijsí halált halt tnüvészfiának emlékét meg- 
■irökiti. Szép és nemes elhatározás volt fez a 
község vezetősége részéről, de én legyen 
szabad őszinte véleményt nyilvánítanom 

nem tartom egészen elégnek. Mind
nyájan tudjuk, de a háború elmúlása titán 
következő nyugodalmas idők közel jöv 
ben az egész ország művészi közvélemé
nyének egyhangú megnyilatkozásából fé; 
bizonyítékunk is lesz arra, hogy a mi 
deink talajából nőtt Takáts László ne!: 
muraszombatiaknak a róm. kath. teinp 
épitéssével tényleg hatalmasat,művészit, 
tott. Nem régen a véletlen összehozott 
Schleiffer Imre máv. főellenőrrel, kit széles 
körökben elsőrangú szaktekintélynek isiner- 
nek s azért én épen ezért még a háború 
előtt egyizben figyelmessé tettem ; 
templomunkra Schleiffer főellenőr egy óva- 
talos útja alkalmával alaposan megnézte 
a templomot s most amikor találkoztunk, 
nem győzte nekem köszönni, hogy figyel
mét erre a monumentális, minden izében 
művészi alkotásra felhívtam. Azt mondta, 
hogy mi tán nem is tudjuk, hogy mi 
Muraszombat ebben a templomban. P'.ára
dandó becsű művészi alkotás, amel; 

nti

bír

tán

ezidőszerint Magyai'országlegszebb temp
loma. Biztosra veszi, hogy rövid időn belül 
felveszik az országos műemlékek közé.

Es Scheiffer Imre véleménye nem 
magában álló. Az a fájdalmas visszhang, mely 
művészkörökben Takáts László hősi halá
lának hirére kelt s a melynek a legtekin
télyesebb művészeti folyóiratok is szinte 
egyértelmüíeg hangot adtak csak amellett 
bizonyít, hogy zseniális művész pálya ért 
hirtelen véget, melytől a magyar építő 
művészet még sokat várhatott volna.

lés ez az istenáldotta művész ember 
a mi kis városunk fia volt, a mi kis 
községünknek ajándékozta ihletett forró , 
művészi lelkének legszebb alkotását 1\ 
Ezért tartom én kevésnek a község hatá
rozatát, ezért kell még Muraszombat tár- \ 
szidalmának is lerónia a kegyelet adóját.

Mikor hősi halálának hírét hallottam, i 
az első gondolatom az volt, hogy kihűlt 
tetemeit Muraszombatba hozzuk s annak a 
templomnak tövében helyezzük örökös 
pihenőre, amelyet művészi leikével meg
alkotott. Nem tudom, hogy miért nem 
valósulhatott ez a terv meg ! És olvasván 
lapunk minapi közlését, ép afölött elmél
kedtem, hogy a szülőföld hálás közönsége 
mit is csináljon, amikor két levelet hozott 
a posta. Ide igtatom mind a kettőt.

Budapest, 1917. márc. 9-én.

Mélyen Tiszteli Szerkesztő Uram 1
Takáts László, az Országház volt építészé

nek ravatalára a tisztviselői kar által elhelyezett 
koszorúra gyűjtött összegből Egyszázötvenkettö 
(152) korona maradt fönn.

A csatád intentiójának megfelelően ezen 
összegei Muraszombatban az elhunyt által épí
tett templom tatába elhelyezendő, a boldogult 
emlékét megörökítő emléktábla javára kívánjuk 
fordítani.

Tisztelettel kérjük az igen tisztelt Szer
kesztő Urat, hogy ezen összeget, melyet címére 
postautalványon feladtunk, rendeltetési helyére 
juttatni, ezt becses lapjában nyugtázni és a meg
felelő számot nekem, elszámolás céljából meg
küldeni méltöztassék.

Szívességét megköszönve maradtunk nagy
rabecsülésünk kifejezése mellett

Czeiner Rezső, Kiszely Géza,
műszaki tisztviselő. gazdasági tanácsos.

Budapest, 1917. márc. 5-én.

Nagyságos uram !
Ma kísérjük utolsó útjára a muraszombati 

templom s több más objektum tervező művészét, 
az Országház építészét, Takáts Lászlót.

Muraszombat hű fiát, a magyar nemzet 
ritka tehetségű, nagyra hivatott művészét gyá
szolja benne.

Pályájára azzal a szorgalommal, gondos
sággal és alapos tudással készült, mely neki

TÁRCA.

A meghűlésről.
Irta: Dr. Czipott Zoltán

tb. m. főorvos.

műkő
imben

A legtöbb embernek nincs tiszta fogalma a 
meghűlésről, ami voltaképen nem csoda, ha meg
gondoljuk, hogy nem is olyan régen, még az 
orvosi tudomány sem tudott róla valami bizonyosat.

A meghűlés nem egyébb, mint a bőr 
désének zavara, amelyet a hideg okoz. Az 

>r hatalmas lélekzö szerv, de egyszersmi id hö- 
z.ibályzó szerv is, amelynek nagyfontbsságu 

i lata az, hogy a test belső melegét — vagyis 
a keringő vér melegét — 36 C fokon, a (rendes 
magaslaton megtartsa. Ha a bőr ezt a szabályozó 
képességét valamiképen elveszti, kisebb-nagyobb 
zavarok származnak a szervezetben, vagyis jcisebb- 
nagyobb betegségek járnak nyomában.

Legkönnyebben következik be a ineghilés, 
ha nagy hideg éri a tulhevült vagy izzadj 1 őrt; 
a hatás annál kedvezőtlenebb, minél váratl<|nabbul 
jön és minél tovább tart. A mint a bőr a hideg 
behatásával tevékenységét részben beszünteti, a 
szervek belső felületén gyuladásos reakció ál be.

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives
I

Erős hideg behatására a bőr likacsai össze
húzódnak, hogy a lehűlés ellen védekezzék, mert 
mennél szükebbek a bőr erei annál kevesebb vért 
tartalmaznak és igy kevesebb is a hőveszteség. Ha 
már most a bőrnek nincsen elég ideje összehuzodni 
vagy egyéb hatányok —tulerőltetett munka, beteg
ségek stb. — ebben megakadályozzák, beáll a 
veszedelmes belső reakció vagyis a meghűlés.

Ezen reakció az izmokban hüléses rheumatiz- 
must, a lélekzö szervek nyálkahártyáján hurutot 
okoz, ennek minden változatával az egyszerű nát
hától a legsúlyosabb tüdőhurutig.

Könnyebb meghűlés csekélyebb jelentőséggel 
bir és kedvező körülmények között minden gyógy
szeres beavatkozás nélkül - sokszor néhány óra 
alatt is — elmúlhat. Ez esetben a nyálkahártyák 
gvuladása kisebbfoku lévén, a természeti erők 
csakhamar gyógyuláshoz vezettek. De tudjuk, hogy 
a meghűlések a nyálkahártyákat felpuhítják, rneg- 
duzzasztják, amely állapotban azonban sokkal 
fogékonyabbak a különféle fertőző betegségek 
okozóinak — a baktériumoknak — befogadására 
és igy alapját vehetik meg egyéb súlyosabban 
lefolyó bántalinaknak.

A nátha is fertőző betegség, ami az újabb 
korban megállapított dolog. A legkisebb meghűlés
nél tehát közeli a veszedelem, hogy a meggyuladt, 

felpuhult nyálkahártyában a nátha baccillusa meg
telepszik, tovább fejlődik és innét azután a légcső- 
és hörghuruthoz már csak egy lépcső kell.

Kerüljük tehát — a lehetőség szerint — 
mindenkor a meghűlést. Ezt főleg bőrünk edzése 
által érhetjük el, ez a legjobb és legtermészetesebb 
védőeszköz a meghűlés ellen.

Az orvosi tupomány az edzés alatt azt a 
természetszerű eljárást érti, amely a bőrt a hő- 
mérsékletváitozásokka! szemben érzéketlenebbé, és 
igy a testet a különféle egészségháboritó befolyá
sokká szemben ellenállóbbá teszi.

A test ellenálló erejét, első sorban, a meg
felelő táplálkozás fokozza. De ebben az irányban 
vétkezünk a leggyakrabban. A legtöbb ember ész- 
szerűtlenül táplálkozik, - - többet eszik a kelleténél 
— Nem gondolja meg. hogy a tultáplálkozás époly 
káros, mint annak ellenkezője és az erős, nagy 
menyüségü tápláló anyagok nem mindig szolgálják 
a hibátlan vérképződést.

A tartalmas táplálkozással kell, hogy a meg
felelő anyagcsere lépést tartson. Gyenge és keve
sebb munkát teljesítő egyéneknek könnyen emészt
hető táplálékra van szükségük és csak akkor 
táplálkozzanak jobban, kiadóbban, ha szervezetün
ket a munka vagy a sport megerősítette. A legjobb 
irányító az éhség, az egészséges étvágy. De há
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oly kifejező sajátossága volt. Élete a munká
nak, a kötelesség teljesítésnek, családja, barátai 
és a szép szeretetének és igazságért való nemes 
hevülésnek volt a harmóniája. A mi munkát 
vállalt, annak a sikere eleve biztosítva volt, fél 
munkát nem végzett, mert minden tettében egész 
ember volt.

Nemes lelkének vágya, magasztos álma 
volt nagyot, szépet alkotni hazája dicsőségére 
és boldogságára.

S amikor genieie szárnyán a magasba 
lendült, a magvar építő művészek versenyén a 
legjobbak között is ismételten, társával, kis el 
mint egy lélek kél testben, egymás után 
aratta a dicsőséget és babért: jött a háború 
fergetege s ő is a haza védelmére sietett. Előbb 
a komáromi szapör önkénteseket tanította, majd 
a galíciai harctérre vezényelték. Itt érte az ellen-> 
ség golyója, mely szive verését megállította, ’j 
pályáját ketté törte. |

Másnak a fáradalmaktól való megváltás,) 
pihenésre jogcím lett volna az a golyó, mely | 
nemes szervet nem sértve lábába fúródott: Nekii 
halálát okozta, mert nem bírta a teste azt a! 
súlyt, a kötelesség teljesítésnek azt a mértékét, 
melvet az ő lelkének vasakarata reárakott. Ezen 
teher alatt teste összeroppanI.

Volt a megboldogultban a próféták és 
hitvallók leikéből.

Vértanúi halálával bizonyságot telt arról, 
amit életében hirdetett, példái adott a kötelesség 
teljesítésre.

Az ily fiainak példáján lesz a nemzet 
nagygyá!

A nemzet hálája kiséri a megdicsőülésbe !
Eogadja lágyan ölébe a hazai föld, melyet 

oly nagyon szeretett!
Nevét alkotásai, emlékét szerető és meg

értő barátai megőrizzük!
Fogadja igen tisztelt Szerkesztő Ur a posta

utalványon címére küldött szerény összegeit a 
jó és igaz barát emlékének megörökítésére, 
Takáts László muraszombati emléke javára, 
alázatosan kérem, as összeget rendeltetési helyére 
juttatni kegyeskedjék.

Szívességét megköszönve vagyok
Nagyságodnak kiváló tisztelettel

Czeiner Rezső, 
az országház műszaki tisztviselője.
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Egy emléktáblát kell tehát a templom 
falára elhelyeznünk, ha már tetemei nem 
pihenhetnek annak tövében. És én szere
tettel kérem a mi városunk hazafias, min
den szépért és jóért oly nemesen hevülni 
tudó társadalmának vezetőit, hogy ezt a 
mozgalmat mielőbb megindítsák és sikerre 
vigyék.

Elsősorban Szlepecz János esperes
plébános kedves barátomat, akinek e szép 
művészi templom létesítése körül a leg
nagyobb érdemei vannak s rajta kívül 
mindenkit, aki megértő lélekkel tudja be
csülni azt, amit Takáts László nekünk 
adott. Tudom, hogy sokan vannak ilyenek.

Az országház tisztviselői kara által 
küldött 152 koronát és a Czeiner Rezső | 
által küldött 15 koronát elküldöttem a , 
Muraszombati Takarékpénztárnak azzal a | 
kérelemmel, hogy ez összeget, mint Takáts ■ 
László emléktábla alapot kezelni szives- i 
kedjék.

Használjunk hadi postabélyegetI 

A péterhegyi takarékpénztár 
mérlege.

A járás két nagy intézete után a vidéki 
intézetek is kiadják beszámolóikat elmúlt évi műkö
désűkről. Ezek közt elsőnek a péterhegyi takarék 
mérlege került elénk, mely a fejlődő fiatal intézet 
eredményes munkájáról ad számot. Az intézet 
jelentése a következő :

Az elmúlt 1916-ik üzletévünket a folyton 
fokozódó pénzbőség jellemezte.

Betétállományunk a pénzbőség következtében 
több mint 200,000 koronás emelkedést mutat, e 
mellett kihelyezésemből jelentékeny viszafizetések 
is történtek úgy, hogy állandóan nagyobb készpénz
felesleggel rendelkeztünk.

Újabb kihelyezésekkel sikerült mégis a vissza
fizetéseket ellensúlyozni, sőt összkihelyezéseink 
végösszegét növelni, minek követk elmulteztébén 
az üzletév a korábbi éveknek megfelelő eredmény
nyel zárult.

A lefolyt évben is elkövettünk mindent a 
hadikölcsönjegyzések sikere érdekében: a negyedik 
és ötödik hadikölcsönre ügyfeleink és az intézet 
jegyzése 240,000 kor., az összes eddigi hadikölcsön

jegyzések intézetünknél 430,000 kor., a melyből az 
intézet saját jegyzése 120,000 kor.

Pénztári forgalmunk a lefolyt
üzletévben . I\ 2,163,572.75
Az. elért kor. 12,770.83 fill. tisztanyereség 

felosztására vonatkozólag a következőket javasoljuk: 
Az 1916. évi nyereség . K 12,770.83
Levonandó az 1915. évi áthozott

nyereség ._____  1.400.
marad ? K Fi,370.<83

Levonandó a tartalék alap 5". o-os
kamata . ■______ 600.

marad ? Í\ Í0.770.83
Az alapszabályok 86. jj-ának meg

felelően adassék ebből
10" <> a tartalék alapnak l\ 1077.08
2" 0 az elnök jutalékára 215.40
3% az alelnök > 322.10
10% az igazgatóság

jutalékára. 1077.08
5" 0 a napibiztosok

jutalékára . » 538.54
3° o a felügyelő bizottság 

jutalékára . ■ 322.10
3°, o a tisztviselők jutakára 322.10 3874.40

marad • . . K 6896.43
Hozzáadva az áthozott nyereséget 1400.
A közgyűlés rendelkezésére áll l< 8396.43
Javasoljuk az osztalékot

á K 8. K 3200.
A tart, alap további

dotátiójára adassék . 320.92
Veszteség-tartalék alap

nak adassék » 1500.
Adó tartalék alapnak

adassék > 1000.
Revisor tiszteletdijára

adassék .» 200.-
Tisztviselők jutalma és

drágaságipótlékára ■ 300. 6520.92
marad . . . I\ 1775.61

Indítványozzuk, hogy ebből
adjon a közgyűlés 

A péterhegyi vicinális útra K 50.—
A péterhegyi ág. hitv.

evang. iskolára > 50.
Az Orihodosi tűzoltó

egyletnek . 50.
Vörös kereszt egyesületnek > 30.
Járási gazdaszövetségnek » 30.—
Évközi adományokra > 165.61 » 375.61

a fenmaradó . I\ 1400.—
vitessék át a jövő évi veszteség-nyereség számlára.

a modern kultúra még az igazi étvágyat, a jólla
kottság érzését is meghamisította, mert akár
hányszor nem szükségből, hanem szokásból eszünk. 
Sokszor látjuk az étlapot böngésző vendéget, a 
mint homlokát ráncolva töpreng a felett, hogy 
mit rendeljen, - pedig a megszokott étkezési idő. 
az asztali csengő hivó szava, a kedvenc é’elnek 
párás illata a félig jóllakott embernél is étvágy- 
gerjesztőleg hat.

Van ideges éhség is, amely a legkülönfélébb 
ételekre pályázik ez azonban már betegségre vall. 
Táplálkozásunknál a helyes mértéket a szigorú 
önmegfigyelés kell, hogy biztosítsa.

Testünk ellenállási erejét — másodsorban - 
a hidegvíz fokozhatja, 17 18 R. fokos fürdők és
hideg ledörzsölések előnyösen alkalmazhatók, 12 
fokon aluli vizet ne használjunk, mert az ilyen 
alacsony hőmérséklet már ártalmas a szervezetünkre, 
a fürdőzések és ledörzsölések mellett egyidejűleg' 
használjunk légfürdőket is, a ki edzeni akarja 
magát, annak a levegő iránt érzéketlennek kel! 
lennie. Ismeretes dolog, hogy ideges és puha 
egyének még melegebb ruhában is érzé
kenyek a légáram és szelekkel szemben. Sokan 
összetévesztik a légáramot a léghuzattal és meg
fordítva. Légáram : levegőmozgás, szél a szabad
ban. Léghuzat akkor keletkezik, ha zárt helyiségben 

a meleg levegő a hideggel kiegyenlítődni törekszik, 
— a szabadban tehát csak légáram keletkezik, 
soha léghuzat. A légárammal kössünk barátságot, 
nem úgy a léghuzattal — különösen felhevült 
állapotban.

Természetes, hogy a szabadban is meghűl
hetünk, nevezetesen, ha felhevült vagy izzadt álla
potban melegebb helyiségből a szabadba lépünk, 
ahol hűvösebb van. Ilyenkor testünk a gyors pá
rolgás folytán sok meleget vészit. Ezen sokszor 
veszedelemmel járó gyors párolgás ellen jő 
óvszer a pamut ing vagy pamut mellény, melyei 
közvetlen a testünkön viseljünk, a pamut ugyanis 
gyorsan magához szívja a nedvességet, amelyet 
azután lassan elpárologtat. A vászonruha alatt az 
izzadtság bőrünkön párolog el és igy csak 
hiányosan óv bennünket a meghűléstől.

Mennél edzettebbek vagyunk, annál kevésbbé 
izzadunk. A vérbeli sportsman még a legnagyobb 
megerőltetés alatt sem izzad, mert a bőrpárolgás 
nála a levegő utján történik, de úgy is van 
öltözve, hogy a levegővel állandóan érintkezik, 
levegőt, vihart nem érez.

A levegőben kellene mindenkinek magát tre
níroznia, akkor meghűléstől, huruttól nem igen 
kellene tartania. Ezen tréning olyképen történjék, 
hogy a szobában mezítelen testünket hozzá szok

tatjuk a levegőhöz. Amíg a szobában 12—15 R 
foknál fázunk, nem vagyunk eléggé megedzve. 
A célt csak akkor értük el, ha 15 fokos szobá
ban, minden kellemetlen érzés nélkül mozoghatunk. 
Ha a tréninggel idáig jutottunk, akkor az év min
den szakában sportolhatunk a szabadban, ami a 
legelső rangú testedző már csak azért is, mert 
kénytelenek vagyunk hygénikusan öltözködni.

A levegő életeleme az embernek, amellyel 
1 bőrének mindenkor érintkezésben kell lennie és 
| ennek folytán az edzéshez a megfelelő ruházat is 

hozzájárul.
A ruházat a kiimához és évszakokhoz alkal

mazkodjék, ne legyen szűk, de túl meleg sem. 
A testet melegen tartsa, de úgy, hogy minden 
vészben a levegővel a közösséget fentartsa. Idő
járás és évszakok szerint változtassuk ruházatun
kat, nehogy a bőrérzést tompítsuk. A gyerekek 
mai ruházata nem megfelelő, mert már korán buj
tatjuk őket melegbe. A felnőtteknél a hosszú ülés, 
a szobában való kucorgás ártalmas, mert a vér
képzésre hat károsan. Az ilyen megzavart vér
képzésnek nincs hatalmasabb gyógyitószere, mint 
megfelelő időjárás mellett a szabadban való tartós 
és gyorsabb tempójú mozgás.
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Végül értesítjük a t. részvényeseket, hog r 
évi osztalék szelvények 1917. március hí 

' ,1 kezdve úgy pénztárunknál, mint a Muraszom-
Mezögazdasági Bank R. T -nál Muraszor.ibaE- 

i beválthatók, és kérjük a I. közgyűlést, bog,’ 
.terjesztett mérlegünket, veszteség-nyereség szátr - 

I iikat, a nyereség felosztására vonatkozó indi - 
v nvunkat elfogadni, részünkre és a felügyel í 
bizottság valamint a tisztviselők részére a fenta:- 
i.mdók íentart isával a felmentvényt megadi i 
~ \ esküdjék.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink
ban ápolt sebesült katonákról!

ben vitéz magatartása elismeréséül Békássi
'Is

In
a

I-

HÍREK
— Dr. Békássy főispán fiának 

kitüntetése Őfelsége az ellenséggel szenl-

Bc..issy István 11 huszárezredben tártál?kd 
hadnagynak, dr. Békássy István föispái 
fiának, a kardok egyidejű adományozás-: 
mellett a Signum laudiszt adományozta.

Emléket Takáts Lászlónak L t- 
punk által felvetett eszme, hogy Muraszor 
hatnak egyik utczája Takáts Lászlóról nevej! 
tessék el, már megvalósulva van. Azot, 
akik Takáts László kiváló képességeit köz
vetlenül ismerték, az ö hűséges és őt nagyr i- 
liecsülö munkatársai, kik Takáts Lász ó 
értékét kellőleg becsülni tudták és a magyar 
épitőmüvészetet hősi halálával crt veszt 
ségét erősen érzik, tovább mennek és Ta
kács László emlékezetének méltó megörölji- 
tését kívánják Muraszombatban azon alko
tásában, amely az ő hatalmas zsenijének 
legmarandandóbb emléke. A hálás kegyedet 
a muraszombati kath templomban emlék
táblával kívánja megörökíteni Takáts Lás; ló 
emlékét. A terv szép, megörökítésre érdemes 
és mindenképen méltó Takáts László ein 
kezeiéhez. Amidőn a gyűjtést ezennel inig 
indítjuk biztos reményünknek adunk kifejezést 
hogy e járás közönsége nem lesz hálátlan 
nagy fia emlékéhez és méltó módon fogja 
részét kivenni az emlék megörökitéséljez 
szükséges anyagi áldozat előteremtésében. 
E járás egy nagy tehetséggel megáldot 
hazáért életét feláldozott hü fiát gyászt 
Takáts Lászlóban, ki tehetségét sokszor 
bocsátotta e járás közczélu ügyeinek rendi' 
kezesére és ezért erős a bizalmunk, h<: 
az ezúttal meg indított gyűjtéshez mindé tki 
erejéhez és tehetségéhez képest hozzá

é-

a
Íja

el-
gy

erejéhez és tehetségéhez képest hozzá og 
járulni. Adományokat elfogad lapunk szer
kesztősége. |

i
Kitüntetés. Vas Lajos, pártosfajvai 

lakos egészségügyi népfölkelő az ellenség 
előtt tanúsított kiváló szolgálataiért, a vas 
szolgálati keresztet kapta a vitézségi éjem 
szalagján.

— Jubiláló lelkész. Vasárnap egy
szerű. de lélekemelő ünnepség keretében 
ünnepelte meg a muraszombati evangélikus 
egyházközség kiváló lelkészének, Koíáts 
Istvánnak 25 éves jubileumát. A szerény 
égéről közismert lelkipásztor mitsem tudott 

az ünnepség előkészítéséről és igy n ~~ 
lepetésként hatott, amikor az evangélikus 
nőegylet küldöttsége, Rúzsa Ferencznéj 
nöknö vezetésével elébe járult, hogy üc.

áts

ég

el- 
vö- 

zölje. A nőegylet díszes egyházi ruhával 
ajándékozta meg lelkészét és szerény anyagi 
eszközeihez mérten 250 koronás alapítványt 
tett Kováts István nevére. Az ünnepelt 
lelkész az egész muraszombati járásban lágy 

népszerűség középpontjában áll és ezt 
különösen a magyarositás terén elért ér
demeivel szerezte meg. Az ünnepély szűk 
keretekben folyt le, mert Kováts István 
tisztelői ismerve az ő szerénységét, de meg 
a háborús állapotra való tekintettel is le
mondtak az eseményhez méltó ünnepség 
rendezéséről. Az egyszerű ünnepély kere
tében is azonban őszintén és lelkesen 
nyilvánult meg a hívők ragaszkodása és 
szeretete, amellyel közbecsülésben álló 
papjukat ünnepelték, és a hívők örömében 
örömmel vesz részt e járás egész közön
sége felekezeti külömbségre való tekintet 
nélkül, mert Kováts István eddigi műkö
désében a járás egész közönsége a liberális 
és a felekezetek közötti egyetértést és békét 
ápoló papot tanulta megismerni Úgy érte
sülünk, az gyülekezet gondnoksága vasárnap 
délelőtt foglalkozik a jubilálás kérdésével 
és ez alkalommal Kováts István 25 éves 
működésének méltó megörökítéséről is gon
doskodni fog.

A Vörös Kereszt vezetőség átirata a mura
szombati Vörös Kereszthez. A muraszombati Vörös 
Kereszt által Péter Pálkor rendezett gyűjtést a 
mostani végleges elszámoláskor az alábbi meleg
hangú átiratban köszönte meg az egyesület veze
tősége, az átiratban is méltatva a muraszombati 
fiók elnökének, Horváth Pál főszolgabirónak érde
meit, kinek lelkes munkájával volt a iénves ered
mény elérhető. — íme a leirat:

A Magyar Szent Korona Országai Vörös 
Kereszt Egyletének Igazgatósága véglegesen el
számolván a Péter Pál napi gyűjtést, nem mu
laszthatja el, hogy a beküldött összegért és a 
gyűjtés körül kifejtett fáradozásaiért hálás kö
szönetét ismételten ne tolmácsolja.

Amikor mi kérő szóval fordultunk a ma
gyar társadalomhoz, a magyar társadalomban 
igen sokan értették meg a kérés teljesítésének 
nagy fontosságát és ezek között is első volt 
Nagyságod, aki munkájával jelentékenyen hozzá 
járult gyűjtésűnk nagy sikeréhez.

Őszinte köszönetiinket és hálánkat fejez
zük ki Nagyságodnak ezen eredményes mun
kájáért és kérjük, hogy mindazokkal, akik a 
gyűjtés sikeréhez hozzájárultak, hálás köszöne- 
tünket szintén tolmácsolni méllőztassék.

Tartsa meg Nagyságod a Magyar Vörös 
Kereszt Egyletet továbbra is szives jóindulatá
ban, mellyel szemben mi már is biztosítjuk 
Nagyságodat arról, hogy a Vörös Kereszt Egy
let igazgatósága érdemeit és fáradozását teljes 
mértékben méltányolni fogja.

Maradtunk Nagyságodnak kiváló nagyra
becsülésünk tolmácsolása mellel!

hazafias tisztelettel
A Magyar Szent Korona Országainak 

Vörös Kereszt Egylete 
igazgatóságának Péter Pál napi gyűjtése.

— Esküvő. Nagy Kálmán járásbiró- 
sági tisztviselő hétfőn tartotta esküvőjét 
Szabadfy Etelka urhölggyel, Szabadfy József 
bírósági végrehajtó leányával.

— Májusban megindulnak a gyorsvonatok. 
A személyforgalomban nemsokára kedvező válto
zások fognak beállani. Sok nehézséget hatalmas 
erőfeszítéssel sikerült leküzdeni s a Máv igazga
tósága beható tanulmányozás tárgyává tette a 
főközlekedési vonalak forgalmának a lehetőség 
szerint való javítását. A forgalom ma úgyszólván 
minden vonalon oly óriásivá nőtt, hogy alig lehet 
lebonyolítani. Az intéző körök, mint értesülünk, 
most igen fontos tervekkel foglalkoznak és vissza- j 
állítanak egypár beszüntetett gyorsvonatpárt. — 
E hirjel kapcsolatban jó lenne gondolkodni afelől 
végre, hogy a mi vasutunk körül is valami vál- t

toz.is t >. énjék, mert a jelenlegi vasúti közlekedés 
a járás igényeit nemcsak ki nem elégíti, hanem 
a járás lakosságára nézve határozottan káros és 
a forgalmat teljesen megbénítja. Felhívjuk tehát 
az illetékesek figyelmét arra, hogy a menetrend 
megváltoztatása érdekében tegyék meg a szüksé
ges lépéseket még most, mielőtt a májusi menet
rend elkészítve lesz.

— Elitéit molnár és öröitetök. Megírtuk, hogy 
Kozicz János kismálnási molnárt feljelentették, 
mert a vámgabonát eltagadta és őrlési tanúsít
vány nélkül őrölt. Ügyébe már Ítélkezett a mura
szombati szolgabirőság. Kozicz János molnárt 
2800 koronára ítélte, de elitélte a szolgabirőság 
bűnpártoló segédjét is 500 koronára, azonkívül 
Szemlei József kismálnási lakost 30 koronára és 
másik hármat 30—30 korona pénzbüntetésre 
ítélte, mivel őrlési bizonyítvány nélkül őrlettek.

Az ellenség gaz terve. Tüzeket és raga
dós állati betegségeket akarnak előidézni, a belügy
miniszter rendeletben figyelmezteti a hatóságokat, 
hogy az ország termését idegen államok ügynökei 
veszélyeztetik. Megbízható értesülése van, hogy 
az ellenség kiéheztetési hadjárata előmozdítására 
ügynökeivel takarmány és élelmiszer készleteinket 
fel akarja gyújtani, állatainkat a takonykór ter
jesztésével akarja kipusztitani. Elrendeli a minisz
ter, hogy a hatóságok hozzák ezt a közönség 
tudomására és figyelmeztessék, hogy aki ilyen 
tervről vagy megbízottról tudomást szerez, jelentse 
fel haladéktalanul, mert aki elhallgatja, bűnpár
tolást követ el 5 20 évi börtönnel sújtják.

Milyen fémtárgyakat kell beszolgáltatni. A 
közönség még mindig nincs kellőképen tájékozva 
aziránt, hogy milyen fémtárgyak esnek rekvirálás 
alá. Útmutatásul itt közöljük, hogy milyen fémtár
gyak szolgáltatandók be. Magánosok beszolgáltatni 
tartoznak : nickel főzőedényeket, sárgaréz-mozsara
kat, mozsártörőkel, gyertyatartókat, vasalókat, tál- 

, czákat, fél kilós és ennél nagyobb sárgaréz-súlyokat 
sárgaréz-habverö-üstökel. vörösréz-mosóüstöket és 
tüzhely-üstöket Továbbá be kell szolgáltatni : 
süleszthetö és betolható tüzhelyüstöket, kályhaelő- 
téteket, parázstartókat, gyümölcsbefőző (lekvár)- 

] üstöket vörösrézből vagy sárgarézből, sütőformákat, 
i ónból készült korsókat, ürmértékeket, tálakat, fedő

ket, kanalakat és egyébb háztartásbeli tárgyakat, 
amelyek akár ónból vagy ónöntvözetből köszülnek. 
Kereskedők és iparosok üzleteikből be kell szol- 

1 gáltatni: ugyanezen tárgyakat, valamint két mili- 
mélernél vastagabb sárga és vörösréz-lemezeket, 
sodronyokat, csöveket, sárgarézkilincseket, kulcs- 
czimeket, söntéstálcákat, ócska sárga és vörösréz
forgácsot minden fémből kivéve alumíniumot, min
dennemű leszerelt fémtárgyakat úgy sárgaréz 
csapokat, kutszerelvényeket, ónból és ólomból 
készült czikkeket, valamint eredeti tömböket, ón 
és ónötvözeteket, gyeityaforinákat, söntéslapokat, 
orgonasipokat, syphonfejeket, betüfémeket, horgony 
alumínium tárgyakat.

— Kösz ínetnyilvánitas. A Muraszombati 
Takarékpénztár 1916. évi nyereményéből szives 
volt a helybeli evangélikus egyházközségnek 100 
koronát, a nőegyletnek 50 koronát és az evang. 
népiskola szengény tanulóinak 30 koronát; a Mu
raszombati Mezőgazdasági Bank pedig ugyancsak 
a szegény tanulóknak 20 koronát adományozni, 
amely kegyes adományokat hálás köszönettel 
nyugtáz a megajándékozott intézmények elnöksége.

— Megjelent az uj bélyeg illeték táblázat. 
Most került forgalomba az e hó 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 szóbanforgó 
táblázatot megszerzi. Kapható Balkányi Ernő pa- 
pirkereskedésében Muraszombat és Alsólendva. 
Ára 20 fillér.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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Száraz
cser- és bíikkhasáb és ; 

cserdorong

TŰZIFÁT |
szállít

a salonivári állomásról a |
Salomvári Erdőgazdaság. |

Alsólendvai könyvnyom
dámba egy jó magaviseletéi 

13-14 éves tanonO 
és egy tanulóleány felvQ-

Rendelje meg levőfér,Jia.testv.

tetik Balkányi Ernő.
------------ 1

lapunkat a harctéren
re.

rokona stb. részére. Nagy örömöt szerez ne ik. 
Lapunkat a tábori posta rendesen kézbes ti!

.....

I'ST Újdonság!

Felnőttnek, gyermeknek 
egyaránt élvezet!

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

egyel és minderről meggyőződhet! — 

Ara mesésen olcsó!

Kapható Balkányi Ernő üzletében.

A t. Vendéglős uraknak 
figyelmükbe ajánlom, hogy a 
legjobb minőségű s legszebb 

papir-szal vétát 
akármily mennyiségben cim- 
nyomással vagy anélkül, a 
legolcsóbb árban szállítom.

Balkányi Ernő Muraszombat.

Idézés.
P 1. 726 1917. sz. — Az Aradi kir 

törvényszék közhírré teszi, hogy a Boros 
jenői takarékpénztár r. t. borosjenöi cég 
felperesnek, özv. Dr. Hollósy Kálmánul 
szül. Mintsek Valéria, mint kisk. Hollósy 
Zoltán t. képviselője és az ismeretlen örö
kösök alperesek ellen 3228 kor. töke 
és jár. iránt indított perében a per fel
vételére határnapot tűzött és felhívja a 
feleket, hogy 1917. évi április hó 19-ii< 
napján délelőtt 9 órakor hivatalos helyisé
gében (I. emelet 63. ajtószám alatl) jelen
jenek meg, egyszersmind pedig a netalán 
létező ismeretlen örökösök részére ügy
gondnokul dr. Brasch Aladár aradi lakos 
ügyvédet nevezte ki.

A bíróság felhívja az ismeretlen íiró- 
kösöket, hogy a fent megjelölt határnapon 
és órában meghatalmazott ügyvéd áiial 
jelenjenek meg, mert ellenkező esetben az 
ügygondnok fog helyettük eljárni.

Arad, 1917. évi febrár hó 23. napján.

Az aradi kir. törvényszék.

Könyv újdonságok a mc8iele"“ utitn
1 — :-------- azonnal kapha

tók, úgyszintén Olcsó Jókai Modern Könyv
tár Magyar Könyvtár füzetei raktáron nagy 
választékban. Balkányi E. A\uraszombat.

Imakönyvek Magyaií és vend álmoskönyvek. Önszámolók raktáron.

Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata. es kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék-, csente 
liszt-, vetemény-magvak, úgyszintén ü' 
és porcellánkereskedése. Férfi és női c: 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAL)EB JÓZSEF bábsütő és mézeskalác sós

BENKÓ JÓZSEF Szállódája az „Elefánt"-! oz.

DOBRAI JÁNOS nagy vendéglője

BOROS BENŐ kávébáza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czippsz. 

DICK SÁNDOR sajtgyáros.

FÜRST A. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vélemény-magvak, úgyszintén üveg 

és porcellánkereskedése.

FLISZÁR JÓZSEF épület- és buloraszl dós. 
Moloreröre berendezett műhely.

KB. H1RSCHL divatáruház.. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fö utcza. j

HEIMER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-|ilca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR „Korona* kávéházi.

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

NÁDA1 JÓZSEF 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry-utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

FLISZÁR JÓZSEF vendéglős.
KOIIN LIPÓT füszerkereskedö, deszka,mész, 

czement és eternit pala árusítás.

KOFJÁGS FERENCZ lakatos.

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

sági gépekben.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

PÉTERKA FERENCZ vendéglős

PÁLÉI ISTVÁN kovácsmester Lendva-u!cza.

RATKOL TIVADAR gözléglagyára.

RITUPER ALAJO 5 épület- és mű lakatos, 
kerékpár-, mérleg és fegyverjaviló műhely. 
______ Kerékpár raktár.

SIFTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-ulcza.

URSZULESZhU PÉTER úri és női fodrász.

VIDÉKIEK:

BRANDSTE1N ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

GROSZ SAMU vendéglős Urdomb.

SIFTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa.

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvaneinesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóheev. 

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán. 

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Baltvánd. 

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpest VII Sip-u. 5.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezővái 

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkushá 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodőhegv. 

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida

SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOMMER JÓZSEF vendéglős Feisötendva.

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


