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Az orosz forradalom hatása.
Világfordulatot jelentő eseményeket 

tömegesen produkált a közel három évióta 
tartó háború. Eseményeket, amelyeknek 
szenzácziója hónapokra, évekre, sőt év
századokra is anyagot szolgáltat az érdek
lődésre, okainak kutatására és lefolyásuk 
felderítésére.

Oroszországban dühöng a toriad; 
és az ellenforradalom. Anglia fellázított 
orosz elégedetleneket, felhasználta czél 
az <.....................................................

lálom 
ttp az 
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éhező és békére áhítozó néplömegtket, 

hogy hü szövetségesét, Miklós czártj kit 
harmadfél év előtt Európa lángbaboritására 
bujtatott fel, most, mikor czéljait nélküle 
jobban elérhetni véli, eltávolítsa utjí.ból. 
De vájjon el fogja-e érni czéljait?

Minket természetesen az érdeke lég 
inkább, hogy az orosz forradalomnál mi 
lesz a hatása a háború folytatására és 
vájjon közelebb vezet-e bennünket a béké
hez ?

Erre a kérdésre megfelelhetünl 
Oroszország belső zavarai erejét nem fokoz 
hatják, ellenkezőleg — bizonyos, hogy 
meghasonlása, pártokra szakadása csak gyen 
githeti hatalmát. Bármi dicshimnuszodat is 
zengjen az an'ántsajtó az orosz forradá'om- 
ról, a tény hagy á katonailag legerősebb 
szövetséges önönmagával küzdve a küljellen- 
ség ellen nem folytathatja csorbitatlaji erő
vel a harezot. Meddig győzi még arővel, 
mikor fog ellankadni, azt ma még 
tudhatjuk, de hogy belé lelket önteni sem 
az intrikus angolok, sem a maguk 
gyengült franezják nem lesznek kéjesek, 
az előrelátható S mi lesz az antantból 
Oroszország nélkül ? Erre még a legjánná- 
sabb háborurendezők is csak hátborzotigatva 
gondolhatnak.

Az orosz forradalom hatásáról la há
borúra ma még ennél kimerítőbbel nem 
foglalkozhatunk, csak kívánhatjuk, hogy az 
mielőbb mutatkozzék Ellenben édcL™ 
Oroszország belső ügyeit közelebbről 
szemügyre venni.

Százhetven millió muszka közli 
egy jön a világra, aki születésénél 

nem

is e|-

mtból

•dekes

csak 
fogva 

a legokosabb és íegderekabb küzöt ük. Ha 
■ lágyulásban, ha csendes butaság ran is, 

ő' a legokosabb; ha inasnak kelljene is 
béna tagjait hordozni, akkor is ö a leg
derekabb tábornok és mint legzsen álisabb 
hadvezér a hadsereg legfőbb ura; iiint a 
legmagasabb papi méltóság viselője, Isten 
földi helytartója, az óhitii orosz kato idusok
nak; de ő a legnagyobb államférfin is, 
kmgk kisujjában is több a kori íányzói 
tehetség, mint akármelyik minisztert kopo
nyájában. Ha nem igy volna, lehetséges-e,

béna tagjait hordozni, akkor is ö

hogy százhetven millió ember sorsa életre- 
halálra reá legyen bízva?

Lehetséges ? Megmutatta a czárizmus 
sok évszázados története. Megokolt-e a 
czár akarata, önkényes-e vagy pillanatnyi 
szeszély szüleménye, ezzel a kérdéssel 
eddig a százhetven millió orosz közül 
egynek sem volt szabad foglalkoznia; aki 
erre vetemedni merészelt, annak a bakó 
adta meg a választ vagy Szibéria ólom
bányáiban töprendkedett a czári akarat 
mindenhatóságáról,

A forradalomnak két irányban lehet 
üdvös a hatása. Megrövidítheti a háborút 
és elfujhatja az Európa czivilizácziójának 
annyira ártalmas czárizmust

Mindakettőnek csak örülhetünk.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink
ban ápolt sebesült katonákról I

A Tótkereszturi Takarékpénztár 
közgyűlése,

A Tótkereszturi Takarékpénztár r. I. vasárnap 
d. e. II órakor tartotta meg évi rendes közgyűlé
sét a tagok élénk részvétele mellett. A közgyűlést 
Darvas Aladár elnök nyitotta meg, majd dr. Válvi 
Sándor ismertette az intézet évi működését, mely
ből megállapítható, hogy a háború kitörésekor 
alakult fiatal intézet máris eredményesen kezdte 
meg működését és igy biztató indulása reményt 
nyújt arra, hogy a béke napjaiban Tólkereszlur és 
Vidéke közgazdasági életét előnyösen fogja szolgál
hatni. Az intézet működéséről az alábbi igazgatói 
jelentés számol be :

Intézetünket közvetlenül a háború kitörése 
előtt alapítottuk és igy természetes, hogy a vilá
gokat felforgató viharok dulása közepette elültetett 
csemete nem nőhetett még terebélyes fává, amint 
azt a béke napjaiban kitartó munkával elérhettük 
volna. Intézetünket a legszebb reménységgel tlapí
tottuk és amidőn az összes vidéki intézetek be
számolói megemlékeznek arról a hatásról, melyet 
a háború és a háborús közgazdasági viszonyok a 
háborús üzletekkel nem foglalkozó pénzintézetekre 
gyakoroltak, egész természetesen mi sem hallgat
hatjuk el, hogy az általános pangás következményei 
intézetünknél is éreztették hatásukat, és hogy mégis 
a nehéz viszonyok dacára is mérlegünket ered
ménnyel zárhatjuk, ezt csak örömmel tölt el min
ket. E nehéz napokban is elért szerény eredmény 
joggal kelti bennünk a reményi, hogy a remélhető
leg már nem messze derengő béke jegyében inté
zetünk működését eredményesen és teljes erővel 
fogja kifejthetni. Fiatal intézetünk is sikerrel és 
eredménnyel szolgálta a hadikölcsön jegyzés ügyét, 
intézetünk 60,000 korona hadikölcsönt jegyzett, 
magánfelek is nagyobb összegű jegyzéseket esz
közöltek intézetünknél-

Az elmúlt év gazdasági eredménye a beté
tek emelkedésében érzetette hatását, ami népünk 
vagyonosodásának mindenesetre biztató jele.

Az elért 3434 korona 97 fillér tiszta nyere-
ség felosztására vonatkozólag a következőket
javasoljuk :
10% a tartalék alapnak K 343.50
10% az igazgatóságnak > 343.50
3% az elnöknek > 103.02
1 % az alelnöknek > 34.34
4 felügyelőbizottsági tagnak » 160.

12 napibiztosnak > 120.
adományokra .... > 180.
a tartalékalap további dotátiőjára 456.50
osztalékra részvényenkint 2 korona > 1600.

összesen K 3340.86
A fenmaradó .... > 94.11
vitessék át a jövő évi veszteség-nyereség számlára.

Használjunk hadi postabélyegetI

Rend a petróleum körül a 
megyében.

A sok zür-zavar nak, amelyet eddig részben 
a petróleum hiánya, részben pedig a petróleum 
szétosztásának egyenetlensége, különösen a vár
megyében okozott, úgy látszik, vége szakad s 
abban az esetben, ha a szállításokban nem lesz 
nagyobb akadály, a jövőre nézve zavartalan lesz 
a petróleum ellátás.

Budapestről érkezett értesítés, hogy a Kő- 
olajfinomilóból összesen 27.640 kilogramm petró
leum vár Vasmegye számára elszállításra. Az 
alispáni hivatal rögtön megtette az intézkedést, 
hogy a jelzett mennyiségből a különböző városok
nak és járásoknak mennyit és hova szállítsanak.

A fölosztási tervezet szerint a muraszombati 
járás részére Ascher B. és Eiai címére 1920, 
Eürst (Muraszombat) címére 1920 kilogr. petró
leumot disponáltak.

A jövőben nem ötletszerű lesz a szétosztás, 
ami előidézője volt annak, hogy inig egynek bő
ségesen volt készlete, addig mások hosszú időn 
át egv csepp petróleumot se tudtak szerezni. A 
petróleum ellátás reszortját a megyei központban 
most dr. Guáry Leó másodjegyző vezeti, akinek 
előterjesztésére az alispáni hivatal rendeletet bo
csát ki a petróleum szükséglet arányos kielégíté
sére. Az egész vármegyében pontosan összeírják 
a petróleumot használó fogyasztókat. Az össze
írásnál négy kategóriát fognak megkülönböztetni. 
Az első, akik csak egy szobát laknak, a második 
akiknek a lakóhelyiség mellett még egy helyisé
get, műhelyt, istállót kell világitaniok. a harmadik, 
akik egy lakott helyiség mellett még két helyisé
get (műhelyek, istállók) kell világitaniok és végül 
a magasabb értelmiséggel bírók, orvosok, jegyzők, 
papok, tanítók stb. osztályát állapítják meg. Az 
első osztályba tartozók egy, a másodikba két, a 
harmadikba tartozók három és a negyedik kate- 

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását
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görídba tartozók négy egységet kapnak az érke
zendő petróleum mennyiségből. Amennyiben kellc 
mennyiség érkezik, az egység a deciliter lesz, i . 
melynek használatát egy-egy napra .számítják.

A rendes mennyiségen felül gondoskodás i 
fog történni arról, hogy mindenütt álljon vala- . 
melyes tartalék rendelkezésre arra az esetre, ha I 
ha valahol betegség vagy más rendkívüli ok miatt 
több világításra van szükség. |

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők .

hírek
Panaszok a hadisegélyek ügyében, j

A honvédelmi miniszter, tekintettel arra I 
hogy a hadbavonultak családjai részéről aj 
államsegély ügyében rengeteg panaszt ad
tak be minisztériumnál, eddig 200,000-ncl 
többet adtak, melyek közül azonban csak 
elenyésző kevés panasz bizonyult be való
nak, körrendeletét intézett a közigazgatási 
hatóságokhoz, melyben felhívja ezeket, hogy 
az államsegélyre vonatkozó panaszok dolgá
ban adandó alkalmakkor megfelelő kiokta
tásban részesítsék a feleket. Azonfelül tegyek 
a hatóságok azonnal közhírré, hogy az állami 
segélyre, ideiglenes évi segélyre vagy ezek 
felemelésére igényt tartó felek kérelmeikkel, 
vagy panaszaikkal ne a felsőbb hatóságod
hoz, hanem kizárólag csak az ezekben íjz 
ügyekben végérvényesen határozni hivatott 
főszolgabirákhoz és városi polgármesterek
hez forduljanak., mert a felsőbb hatóságod
hoz benyújtott kérvények és panaszok ill£ 
tékes elbírálás végett úgyis ezeknek adatnak 
le. Tekintettel végül arr.i a tapasztalatig, 
hogy a segélykérvényeket és panaszokat 
sok esetben hívatlan egyének Üzletszerűen 
gyártják, akik rendszerint kihasználják la 
felek jóhiszeműségét, a rendelet - igen 
helyesen — arra is felhívja a közigazgatási 
hatóságok figyelmét, hogy az ilyen zugira 
szókkal szemben a törvény egész szigorával 
járjanak el.

í 
----------------------------------------------------------- 1—

TÁRCA.

A háborús levelezés. i
Tán sohse folyt az emberek közt oly nagy

arányú levelezés, mint a mostani nagy időkben.1A 
háború elszakította egymástól a közelállókat és 
szétszórta a szélrózsa minden irányában. Megszűnt 
a közvetlen érintkezés: a szó, a beszéd. Enn,ek 
helyét az Írás, a háborús levelezés foglalta el.

Most olyanok is űzik a levélírást, akik eduig 
csak nagy ritkán vették kezükbe a tollat vagy 
az irónt. A szükség, a távoliét kényszerítette erre 
az embereket. Most látják csak igazán, hogy mily 
nagy átok, szenvedés az analfabétizmusz s mily 
nagy érték, k»ncs az irni-olvasni tudás !

A pedagógus sokat meríthet az u. n. háborús 
levelezésekből. Ezek a levelezések egyúttal a tör
ténelem adatai; másrész pedig ezek révén tudunk 
a fogalmazástanitás helyességére, avagy helytelen
ségére következtetni. Észrevesszük, hogy mi benne 
jó és mi rossz. Mindenki, aki gondolatait, élményéit, 
tapasztalatait, érzéseit stb. papirosra veti: fogalmhz. 
A háborús levélírás eszerint fogalmazás.

Első kérdésünk : jó-e ez a fogalmazás, vagy 
sem? Hogy erre tárgyilagos feleletet adhassunk, 
eleve bele kell tekintenünk egy csomó háborús 
levelezésbe, ami a tanító részéről nem nelléz 
művelet. Minden községben akadunk analfabétákra,

.MURASZOMBAT ES VIDÉKE.

Emléket Takáts Lászlónak. A 
hazáért életét feláldozó hős katona emlékét 
hálás kegyelettel őrzi a késői utókor. Ta
káts László a hazáért adta oda nemes éle
tét, s az ostoba golyó egy nagyreményű, 
kiváló tehetségű alkotó zsenit terített le. 
Takáts László emlékét örökéletre készült 
alkotásai meg fogjak őrizni, de az által 
emelt emléken felül a hálás társadalom is 
meg kívánja emlékét örökíteni az ő legszebb 
alkotásában a róni. kath. templomban. Azok, 
akik Takáts László kiváló képességeit köz
vetlenül ismerték, az ő hűséges és öt 
nagyrabecsülő munkatársai, kik Takáts 
László értékét kellőleg becsülni tudták és 
a magyar épitömüvcszetet hősi halálával 
ért veszteségét erősen érzik, tovább mennek 
és Takáts László emlékezetének méltó meg
örökítését kívánják Muraszombatban azon 
alkotásában, amely az ő hatalmas zsenijé
nek legmarandandóbb emléke A hálás 
kegyelet a muraszombati kath. templomban 
emlékláblával kívánja megörökíteni Takáts 
László emlékét. A terv szép, megörökítésre 
érdemes és mindenképen méltó Takáts 
László emlékezetéhez. Amidőn a gyűjtést 
ezennel megindítjuk biztos reményünknek 
adunk kifejezést, hogy e járás közönsége 
nem lesz hálátlan nagy fia emlékéhez és 
méltó módon fogja részét kivenni az emlék 
megörökítéséhez szükséges anyagi áldozat 
előteremtésében. E járás egy nagy tehet
séggel megáldott a hazáért életét feláldozott 
hű fiát gyászolja Takáts Lászlóban, ki 
tehetségét sokszor bocsátotta e járás köz- 
czélu ügyeinek rendelkezésére és ezért erős 
a bizalmunk, hogy az ezúttal megindított 
gyűjtéshez mindenki erejéhez és tehetségé
hez képest hozzá fog járulni. Adományokat 
elfogad lapunk szerkesztősége.

Adakoztak :
Az Országház tisztviselői kara K 152.
Stern Hugó mérnök, népf. főhadnagy » 10.-

Nagyheti isteni tiszteletek sorrendje a 
rám. kath. templomban, Nagycsütörtök : fél 9 óra
kor szí mise. Nagypéntek : fél 9 órakor passió, 
kereszt adoratio, csonka mise, szentségkitétel a 

akik a harctérről vagy a hadifogságból érkezeit 
levelekkel a tanítóhoz mennek. Azok is szóvá 
teszik a háborús levelek tartalmát, akik tudnak 
irni-olvasni. Rendszerint, ha valamit igazolni, 
magyarázni akarnak ; magát a levelet is mutatják. 
Igy tehát a tanító e tekintetben mindenoldalú fel
világosítást nyerhet.

Minden tanító meggyőződhetett arról, hogy 
a háborús levelezések zöme a hibás fogalmazás 
körébe sorozható. Mi ennek az oka-foka? Talán 
nincs közölnivalója a harctéri, avagy a hadifogoly 
katonának ? Nem azért szükkerfetü, hibás szerke
zetű és primitív a hadilevelezés, mert a cenzúra 
rajta tartja a kezét, hanem másért.

Azért sem, mert nincs mit közölni a harcoló 
katonának. Rengeteg anyag gyülemlik össze a ka
tona agyában tapasztalatai, megfigyelései révén. 
Azonban baj az, hogy ennek az anyagnak nem 
tud Írásbeli kifejezést adni, nem tudja a fogalmazás 
keretébe befogadni, egységesíteni, csoportosítani. 
Nem tudja megkülömböztetni: a fő, lényeges esemé
nyeket, gondolatokat, érzéseket a mellékesektől, a 
lényegtelenektől. Innen van az, hogy a hadi leve
lezés átlaga oly primitív és semmitmondó.

Egynéhány köznapi szokás-mondás képezi a 
levél tartalmát. Ez a lényegteleozég is többször 
ismétlődik, hogy kitöltse a papiros oldalait. Anél
kül is, hogy a harctéri, titkos eseményeket a 
papirosra vetné, találhat a lélek tartalmában sok 
olyant, ami hozzátartozóit érdekli. Érzi, tudja, hogy 

szent sírnál. Nagyszombat: 8 órakor tüzszentelés. 
húsvéti gyertya szentelés, keresztkut szentelés, 
szt mise; déli 12 órakor hús és ételneinüek szén 
telése ; esti 6 órakor feltámadási körmenet.

— Kitüntetés a halál után. Csenár 
Aladár okleveles tanító a 301-ik honvéd 
gyalogezred hadapródja, amint arról lapun' - 
bán megemlékeztünk a múlt évi szeptemb r 
16-án az orosz harcztéren vitéz és bátur 
liarcz után hősi halált halt. A napokban 
érkezett meg Muraszombat község elöl
járóságához a katonai parancsnokságtól a 
nagy ezüst vitézségi érem, melyet hősi 
halálával érdemelt ki a vitéz tanító. A ki- 
tüntetést a hős tanító Muraszombatban lakó 
szüleinek kézbesítették.

— Kitüntetés. A legfelsőbb parancs
nokság Bacsics János népfelkelőnek az 
ellenség előtt tanus'tott vitéz magatarta-a 
elismeréséül a nagy ezüst vitézségi érmet 
adományozta.

— Kitüntetés. Deák István stridóvári 
lakos első osztályú csendőrőrmester az 
ellenség előtt teljesített különösen köteles
ség Ilii szolgálatai elismeréséért a koronás 
ezüst érdemkeresztet kapta a vitézségi érem 
szalagján.

A. hatlisegély. A hadisegélyre szorulók 
ügyében felmerülő sok panasz elintézését a tár
sadalom lelkes tagjai szeretettel karolják fel. Most 
egy áldott lelkű főúri nő, gróf Teleki Sándorné 
lejkes kedvetlenséggel keresi fel tudakozódással a 
segélyre szorulókat s eljár ügyükben. Erről tanús
kodik egy alsómaráci asszonyhoz írott alábhi 
levele :

Kérem, értesítsen engem, vigyázva a pon
tos címre, vájjon rendesen kapja-e az állam
segélyt. Amennyiben nem kapott volna állam
segélyt, miért lett annak folyósítása megtagadva, 
amennyiben csak részben kapott volna állam
segélyt', mennyit telt ez ki összesen és azt 
meddig kapta?

Csak akkor írjon, ha bevonult hozzá
tartozója nem tényleges katona, vagy tényleges 
szolgálatának idejéből már 2 év letelt. írja meg 
a lehető legrövidebben és világosan, de a való

ezt is, meg amazt is kellene leírni, de sehogy sem 
megy a tolla, vagy az irónja hegyére. Az egész 
fogalmazás zavaros és semmitmondó.

Csak az értelmes olvasó látja, hogy itt a 
rendszernek; a világosságnak semmi nyoma. A 
lényeges, fontos dolgok helyét a csekélység foglalia 
el. Hibás a címzés is. Hogy annyi harctéri le cl 
kallódik, vész el; leginkább a helytelen, olvas
hatatlan, hibás címzésnek róható fel bűnül. A po'ia 
lelkiismeretes és körültekintő munkája ilyen 'Ok 
hibás címzésű levelet juttat rendeltetési helyér.

Magát a levélírót ezért nem lehet okolnunk, 
vádolnunk. Hibás az iskola; az iskola fogalmazás* 
tanítása. Nem tanította meg az embereket a helyes, 
egyszerű és világos fogalmazásra. Arra: hogy 
hogyan lehet és kell a papirosra a kikivánkozó 
gondolatokat vetni. Más anyagot Írtak le a lant, ’k 
de kevésbé a saját maga lelkivilágán átszűrt ese 
menyeket, élményeket.

Vessünk véget ennek a rendelleneségnek! Mu 
lassúk meg a tanulónak azt, hogy hogyan kell a 
gondolatot a toll, az iron hegyére ereszteni. Zárjuk 
ki az u. n. sablonos fogalmazást az iskolából. Vezes
sük be az életei, melynek szükségességei a gyakor
lati fogalmazáshoz vezetnek. A tanulók levelezzenek 
egymást között, úgy, mintha távol lennének egy
mástól. Ott legyen a levélszekrény és a posta. A 
tanító csak vezesse ezt a mynkát !
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s.ignak megfelelően, van-e vagyona, miből áll 
;1 s hány tagu a családja.

A válaszlevélben belül - írja meg’ 
in nevét és lakóhelyéi, valamint az n olsö 

p0- és vám egye nevét.
Gróf Teleki Sándorné j 

Budapest, •
VI., Vörösmarty-u. 34 a.

— Előadás a háborús adótör- 
vt íyekröl. A polgári kör vezetősége a
li. wrus adótörvények ismertetése véget! 
le közelebb előadásokat fog rendezni, mely-í 
m a idejéről a közönséget értesíteni fogjuk.

Árvíz a muraszombati járásban. A lég
ii: bi abnormis időjárás, különösen sok esőzés 
es olvadó hó oly annyira megduzzasztotta a 
p.i okai, hogy ezek isinél kiléptek a medrükből. 
A ostani árvíz pusztításai és az árvíz állal oko
zott kár alig marad mögötte az elmúlt ősszel 
pu' utó árvíznek, amely a lakosságot akkor is 
ci enyen sújtotta. Az árvíz járásunkban a Lendva 
na: ain öltött nagyobb mérveket és Szécsénfától 
\V aszombalig az összes falvakat Süriiházát, Pálma- 

Murahahnost, Faludét és Tiborfát elöntött). 
\ a-árnap a hajnali órákban indult meg az árvíz, 
melv több helyen a hidakat is elsodorta, az uta
kat megrongálta és különösen a vetésekben okozott 
károkat. Muraszombat alsórészén a Lendvahíd 
menti házakat szintén elöntötte az ár, és a rohanó 
\ iz több háza udvarában érzékeny károkat okozott. 
A község pinczeinek nagy része vízzel telt meg. 
A polgári iskola környékén oly nagy volt az áradás, 
hogv a tanulók egy napig az iskolát megközelíteni 
sem tudták. Mint megnyugtatással értesülünk az 
árvíz már apadóban van és igy újabb pusztításból 
tartani nem lehet. j

A muraszombati járás jegyzőinek értekez
lete. A muraszombati járás községi-, kör- és segéd- 
iegvzői kara Muraszombatban értekezlet tartott, 
am.-'wt, dr. Solti Ferenc szombathelyi pénzügyi 
segedtilkár az ír adókat ismertette. A jegyzői kar 
délután a főbíró vezetése mellett a tavaszi muúka 
biztosításáról folytatott megbeszélést. Megállapítást 
nvert, hogv amennyiben nagyobb katonai behívások 
nem lesznek, a rendelkezésre álló kézi- és igás 
munkaerővel a tavaszi gazdasági munka zavartala
nul lebonyolítható lesz. Vetőmagban nincs hiány, 
a vetőburgonyában mutatkozott hiányt pedik a 
járás íöbirája biztosilotta tigv, hogy Budapestről 
személyes utánjárással a vetéshez szükséges bur
gonyát a járás részére beszerezte.

Verekedes a széklábával. Schadl Alajos 
< •1 egvi polgár kút évvel ezelőtt a korcsmában, 

i mulatozás alkalmával egy széklábbal -úgy 
. . he Vogriqcsjcs Alajos 18 éves legényt, 
hogv . húsz napon túl gyógyuló sérül- sjeket 
szenvedett. A kir. ügyészség súlyos testi sertés 
bűntettével vádolta Schadll, aki a tegnapi törvény
széki főtárgy alásun beismerte, hogy a verekedés 
hevében felkapta a széklábát, azzal ütött is, de 
arra nem akart emlékezni, hogy Vogrincsicsot el 

találta volna. A kihallgatott tanuk bizonyították 
/t és ennek, valamint az orvosi véleménynek Alap
in a törvényszék bűnösnek mondta ki a vádlottat 
ilyos testisértésben, amiért tekintettel a (kori 
’ros állapotára három hónapi fogházra ítélt,). Az 
-leiben a királyi ügyész megnyugodott, a vádlott 

íelebbezett ellene. i
Tilos a piros tojás. Már tavaly is tilos 

olt a tojás testese, amely egyike a legkedvesebb, 
egrégibb húsvéti népszokásoknak. Kürthy bárótól 

most megint érkezett egy ilyen szigorú rendelet, 
amely az idei husvétra is megtiltja a piros tojás 
készítését. Aki a tilalom ellen vét. ezer koronáig 
terjedhető bírságot fizet. Akármilyen szép és ked
ves is a piros tojás, ennyit mégsem ér meg

Egygyermekes szülő fele vagyona az allamé 
lesz. A kormány törvényjavaslatot dolgozott ki, 
amelynek az a célja, hogy a népesedési szaporu
latot előmozdítsa. Az uj törvény megkönnyíti a 
családalapítást, intézkedik az anyaság védelméről 
és segélyezi a több gyermekes szülőket. Az állam
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ezenkívül házassági irodákat állít föl, amelyek 
propagandát fognak kifejteni a családalapítás érde
kében s fölvilágosilást, segélyt nyújtanak a háza
sodni szándékozóknak. Az egyke-rendszerrel is 
szembeszáll a kormány s kimondja, hogy az egy
gyermekes szülők fele vagyona az államra száll. 
Az agglegényeknek is beföilegzett, amennyiben igen 
magas nötlenségi adót hoznak be.

Köszönet. A Muraszombati Mezőgazda
sági Bank volt szives a községi szegényeknek 
300 koronát adományozni. Ezen nagylelkű adó- i 
mányért Muraszombat község elöljárósága saját, 
valamint szegényei nevében hálás köszönetét mond.

Népfelkelők bevonulása. A hivatalos lap 
tegnapi száma közli az alábbi bevonulási hirdet
ményt az 1872. évtől 1891. évig bezárólag terjedő 
időközben született, továbbá a népfölkelésről vagy 
hadiszolgáltatásokról szóló törvény alapján kiren
delt (igénybevett), de ezen szolgálatból időközben 
elbocsátott összes 1867—1899, évi születésű ma
gyar állampolgárok (munkások, kocsisok, hajcsárok 
stb ), ha a megtartott népfelkelési bemutató pót
szemlén. népíölkelési felülvizsgálaton vagy utószem
lén népfelkelési fegyveres szolgálatra alkalmasnak 
találtattak, 1917. évi április hő 16-án (legkésőbb 
délelőtt 11 óráig) - a mennyiben névszerint fel
mentbe (nincsenek - a népfelkelési igazolványi 
lapon feltüntetett m. kir. honvéd kiegészítő, illető
leg cs. és kir. kiegészítési kerületi parancsnokság 
székhelyére népfelkelési tényleges szolgálatra be
vonulni tartoznak. Mindazok az eeyének, akik 
önkéntes belyépés folytán a m. kir. honvédségbe, 
vagy a cs. és kir. közös hadseregbe (akár mint 
egyévi önkéntesek is) a fent megjelölt napig be
soroztalak, tényleges szolgálatra szintén 1917. évi 
áprilisz hó 16-ikán kötelesek bevonulni. — A be
vonulok bevouulások alkalmával lehetőleg erős 
lábbelit, legalácb két inget, két alsónadrágot, két 
pár kapcát vagy harisnyát, két türölközőt és két 
zsebkendőt, valamint evőeszközt és tisztítóeszközt 
hozzáírnák magukkal. A bevonulás napján elfo
gyasztott élelemért 1 korona térítési összeg jár.

Csendesek a korcsmák. A háború kitörését 
közvetlenül követő időkben nagyon hangos volt 
minden csárda, vendégfogadó és kávéház. Azután 
mind csendesebbé váltak a vigság tanyái, sőt ma 
már annyira csendesek, hogy sokszor az ember 
azt sem tudja, hol jár: élők csarnokában-e, avagy 
holtak között. S ha néhanapján valahol meg is 
szólal a zene, nincs pohárcsengés, nincs kuijant- 
gatás. Részeg ember ma fehér hollószámba megy. 
Miért? Mert nincs mitől becsipni. Azaz: ha van 
is, nincs pénz, amellyel az megfizethető volna. 
Fölment az ára mindennek, de rohamosan szökött 
az alkoholé. Hogy ma valaki jól hecsiphessen, 
ahhoz 10 -20 korona kell. Máskor, a régi jó 
időkben az ember 2 koronáért a sárga tőidig le
szophatta magát. Két évvel ezelőtt drágának tar
tották a nyolc hatosos asztali bort. Ma azt a 
minőséget 5—6 koronájával kell fizetnünk. A 
szőlőtermelők ugyanis egy év alatt 500 600 per
centtel emelték az árakat. Közönséges hegyi, vagy 
homoki borokat szüretkor 30 40 fillérjével lehe
tett venni, ezeknek a? ára tavaly ősszel 1.50—2. 
3 korona. A vendéglősök tehát nem adhatják még 
a legolcsóbb bort sem 3 korona 60 filléren alul. 
De ez az ár még mindig nem állandó. A termelők 
java-része visszatartotta borát, amint mindenféle 
terményt visszatartanak a drágulás reményében. 
Épen azért kilátás van reá, hogy a legsilányabb 
minőségű bort is 4 koronájával fogják mérni a 
vendéglősök. Tessék aztán ebből naponként kvater- 
kázni! Ki bírja ezt ? Rettenetesen felment a sör 
ára is. Hogy többet ne említsünk, egy üveg sör 1 
korona 20 fillér. Tessék ezek mellett az árak mel
lett villásreggelizni! Tessék ettől berúgni’ De nincs 
is, amire csúszhatnék a drága, jó nedű. A kis
pörköltök és virslik ideje már lejárt. Kenyér kell
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az -innivaló mellé, kenyeret csak kenyérjegy elené- 
ben szabad kiszolgáltatni; mivel azonban a kenyér
jegy az otthoni szükséglet fedezésére is csak alig 
elég, nem vihet az ember magával kenyérjegyet, 
le kell tehát mondani a falatozásról is. A korcsmái 
életnek ezzel befellegzett és kénytelenek vagyunk 
a nyárspolgárias, otthoni életet megszokni. A pálinka 
a népnek eme megrontóia, mintha teljesen eltűnt 
volna a föld színéről. Szomorú dolog, hogy ehhez 
is a világháborúra volt szükség. Leszoktatott 
bennünket a háború sok mindenről, még arról is, 
amire számítani sem mertünk volna: a lumpolásról.

A repce és a kendermag rekvirálása. A kor
mány korábban zár alá vette a repce, vadrepce 
és kenkermagot és elrendelte, hogy azokat csak a 
Haditermény Részvénytársaságnak, a többi olajos 
magvakat pedig a Magyar Olaj és Zsiripari Köz
pontnak szabad, illetve kell eladni. Minthogy ezek 
a magvak nem jutottak az előirt mennyiségben e 
központok birtokába, a földmivelésügyi miniszter, 
mint a hivatalos lap tegnapi száma közli, elrendelte 
ezek rekvirálását. A kendermagból-, len- és napra
forgómagból vetőmagul a termelő annyit tarthat 
vissza, amennyi a folyó évi vetéshez szükséges, ez 
a mennyiség azonban a kendermagból a múlt évi 
vetési terület egy és egynegyed részénél, a lenmag
ból és napraforgómagból a múlt évi vetésterület 
másfélszeresénél több nem lehet, repcéből, vad
repcéből ellenben vetési célokra visszatartani sem
mit se lehet. A kendermagért, amennyiben a 
birtokos készletét, még mielőtt a hatóság fefoglalná, 
a Haüiterménynek vagy bizományosának bejelenti, 
a Haditermény a múlt évi árakat fizeti. A rekvirált 
kendermagért 100 koronát fizetnek métermázsánként, 
a lenmagért 100, a káposzta-repcéért 60, a répa
repcéért 57, vadrepcéért 29, napraforgóért 75 koro
nát fizetnek métermázsánként.

Megjelent az uj bélyeg illeték táblázat. 
A múlt év november hó elsején .életbelépett 
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
pi rkereskedésében Muraszombat és Alsólendva. 
Ára 20 fillér.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

Hirdetmény.
Muraszombat község által felállítandó 

40 q mérő képességgel bíró automatikus 
hídmérlege 2 évi időtartamra zárt Írásbeli 
ajánlat utján haszonbérbe adatik.

Zárt Írásbeli ajánlatok a beajánlott 
összeg lO7o-át kitevő óvadékkal a községi 
elöljáróságnál folyó évi április 15-én déli 
12 óráig adhatók be.

Az ajánlatok elfogadása a községre 
nem kötelező.

A beérkezett ajánlatokra a község 30 
nap alatt nyilatkozik.

A beajánlott bérleti összeg félévenként 
előre fizetendő a községi pénztárnál.

Bérlő a hídmérleg jókarban tartásáért 
felelős; a bérlő részéről tapasztalt vissza
élés vagy hanyagság esetén a bérlet meg
szűntnek tekintetik és a bérlő óvadékát 
elveszíti.

A hídmérlegnél szedhető dijak:
Élőállatoknál 4 q-ig ..................................... 1 kor.

> 4 q-án felül................................2 >
Szekér rakománynál 15 q-ig.......................... 2 »

» 15 q-dn leiül 3 »

Az elöljáróság.
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A Szarvaslakvidéki Takarékpénztár
Részvénytársaság

IX. évi rendes közgyűlését
1917, évi április hó 15-én délelőtt 10 órakor

Szarvasiakon, az intézet saját helyiségében tartja meg, 
melyre a t. részvényesek azzal hivatnak meg, hogy a.ap- 
szabályaink értelmében részvényeiket illetve meg

bízásaikat - magukkal hopii szíveskedjenek.

Tárgy sorózat:
1. A közgyűlés tartamára jegyzlríkönyvvezető és a jegyző

könyv hitelesítésére két részvényes n-iegválasztása.
2. A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
3. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság 1916. évi jelen

tése, a mérleg előterjesztése és a tiszta nyeremény felosztása 
iránti határozat. I

4. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság részére 1916. 
évre a végleges felmentvény megadása.

5. Az igazgatóság megválasztása.
6. A felügyelő-bizottság megválasztása.
7. Az alapszabályok 17. §-a értelmében beérkezett indít

ványok tárgyalása.
Szarvasiak, 1917. március hó 9-én.

Gróf Batthyány Zsigmond, s. k.
, elnök.

Jegyzet. Az igazgatósági jelentés: és zárszámadások a keresk. 
törvény 198. £-a értelmében a közgyűlést megelőzőleg 8 napon 
át az intézet helyiségében ki lesznek téve és azok a részvényesek 
által betekinthetők.

Kivonat az alapszabályokból. 12- Minden egyes részvény 
a közgyűlésen egy szavazatra jogosít.: A szavazati jog személyesen 
vagy más részvényes, mint meghatalmazott által gyakorolható. 
Ötven szavazatnál többet akár saját részvényei alapján, akár meg
hatalmazás utján senki sem gyakorolhat.

Szavazati jogát minden nagykorú, önrendelkezési joggal biró 
rész-vényes, akár férfi, akár nő, gyakorolhatja, de megkivántatik, 
hogy részvényesi minősége a közgyűlést megelőzőleg 30 nappal 
a részvénykönyvben igazolva legyen.

Jogi személvek, kiskorúak és gondnokság alatt állók csak törvé
nyes képviselőjük által, habár azok nem részvényesek is, képviseltetnek. 

A Vashidegkutvidéki Takarékpénztár
Részvénytársaság

VI. évi rendes közgyűlését
1917. évi április hó 15-én délután 3 órakor 

Vashidegkuton, az intézet saját helyiségében tartja meg, 
melyre a t. részvényesek azzal hivatnak meg, hogy alap
szabályaink értelmében részvényeiket — illetve meg

bízásaikat — magukkal hozni szíveskedjenek.

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés tartamára jegyzó'könyvvezetó' és a jegyző

könyv hitelesítésére két részvényes megválasztása.
2. A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
3. Az igazgatóság és felügyeló'-bizottság 1916. évi jelen

tése, a mérleg eló'terjesztése és a tiszta nyeremény felosztása 
iránti határozat.

4. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság részére 1916. 
évre a végleges felmentvény megadása.

5. Az igazgatóság megválasztása.
6. A felügyelő bizottság megválasztása.
7. Az alapszabályok 17. §-a értelmében beérkezett indít

ványok tárgyalása.
Vashidegkut, 1917. március hó 9-én.

Gróf Batthyány Zsigmond, s. k. 
elnök.

Jegyzet. Az igazgatósági jelentés és a zárszámadások a keres, 
törvény 198. §-a értelmében a közgyűlést megelőzőleg 8 napon át 
az intézet helyiségében ki lesznek téve és azok a részvényesek 
által betekinthetők.

Kivonat az alapszabályokból. 12. §. Minden egyes részvény a 
közgyűlésen egy szavazatra jogosít. A szavazati jog személyesen 
vagy más részvényes, mint meghatalmazott által gyakorolható. 
Ötven szavazatnál többet akár saját részvényei alapján, akár meg
hatalmazás utján, senki sem gyakorolhat.

Szavazati jogát minden nagykorú, önrendelkezési joggal biró 
részvényes, akár férfi, akár nő, gyakorolhatja, de megkivántatik, 
hogy részvényesi mirősége a közgyűlést megelőzőleg 30 nappal a 
részvénykönyvben igazolva legyen.

Jogi személyek, kiskorúak és gondnokság alatt állók csak törvé
nyes képviselőjük által,habár azok nem részvényesek is, képviseltetnek.

Száraz
cser- és bükkhasáb és 

cserdorong

TŰZIFÁT
I 

szállít

a salomvári állomásról a
Salomvári Erdőgazdaság.

Alsólendvai könyvnyom
dámba egy jó magaviseletü 

13-14 éves tanonc 
és egy tanulóleány felvé

tetik Balkányi Ernő,

Rendelje meg lap"nkat a li;,ri',ercn 
-----------  J  — levő férje, fia, testvére, 
rokona stb. részére. Nagy örömöt szerez nekik. 
Lapunkat a tábori posta rendesen kézbesíti!

(LST Újdonság! '

Felnőttnek, gyermeknek 
egyaránt élvezet!

Mindenki a zsebében hordhat egy kis kiae- 
matograf sziliházat! 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 

egyet és minderről meggyőződhet! — 

Ara mesésen olcsói

Kapható Balkányi Ernő üzletében.

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

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

Balkányi Ernő Muraszombat.

Könyv újdonságok a meRielenés "!iIn 
============ azonnal kapha
tók, úgyszintén Olcsó Jókai Modern Könyv
tár - Magyar Könyvtár füzetei raktáron nagy 
választékban. ftajkányi E. Muraszombat. 
Úgyszintén : Milliók könyve Érdekes Újság 
Képes Újság Tolnai Világlap — Előre 
Külügy Hadügy — Interessante Blatt — Nick Ka-tel

= 35 dekás —

tábori dobozok
kaphatók

Balkányi Ernőnél
Muraszombat.

VIGYÁZZON 

== egészségére I = 
Megbízható és jóminőségü nikotinmentei, 
c igaretta- hüvely eket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


