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A háború értékes tanulsága.
Sok olyan dologra tanított meg a 

háború, melyet a bekövetkezendő béke ide
jén előnyösen fogunk értékesíthetni. A sok 
közül egyike a legértékesebbeknek bizo
nyára az, hogy leszoktunk az ideges kip- 
krdes-kapkodástól és a türelem erényében 
yv.ikoroltuk magunkat.

Egyes emberek, mint népek életében 
a rendíthetetlen bátorság és el nem lankadó 
tetterő mellett nagy fontossággal bir a 
helyez mérséklet és a kitartó türelem.

A háború is megmutatta, hogy soik- 
szor jutunk oly helyzetbe, amikor különféle 
kellemetlen hatások sebzik meg lelkünket, 
melyeket sem viszatartani, sem tőlük mene
külni nem áll hatalmunkban Nem marjad 
más hátra, mint azokat békén elviselni. ;

Vannak testi és lelki fájdalmak, melylek 
ellen éppen semmit sem tehetünk semmi 
más orvosságot nem használhatunk a fér
fias türelemnél.

De mindenek fölött ama számtalan 
akadálynál és küzdelemnél nélkülözhetlen 
a bö'cs mérséklet és a kitartó türelem, 
melyekkel mindannyiszor találkozunk, vala
hány szar valamely magasabb czélt elérni 
igyekezünk. Éveken keresztül tartó nehéz 
munkánk minden sikerét meghiúsíthatja j és 
egészen elüthet czélunktól egyetlen egy 
elsietett lépés, ha a meg nem fékezhető 
türelmetlenség nem engedi bevárni a ked
vező pillanatot

Vannak emberek, kiknek lelkét a leg
nemesebb eszmék hevítik, van erő I és 
bátorság is keblükben a eselekvésre, küz- 

inre, de évek hosszú során át tétlen 
segre vannak a sors által kárhoztatva. Az 
ö idejüket egy későbbi jobb jövendő^ rej
tegeti. Akik ezt bevárni nem elég erősek, 
kiket az ereikben forró cselekvési vágy 
idő előtt kitörni késztet: sikertelenül emész
tik fel tehetségüket és visszaszerezhetetleniil 
eljátszották szerepüket.

Senkinek nincs nagyobb szüksége a 
türelemre, mint éppen annak, aki előre
haladni akar, akit az emberiség boldogitá- 
sán.ik és elébbvitelének nagy igéje lelkesít, 
akinek keble telve van magasztos tervekkel 
és szép reményekkel.

Van idő - mint most is, — amikor 
köröskörül sötét felleg borítja az eget és 
ü kasztó lég nehezedik az élők keblere, 

inkor ármány és cselszövés titokban szőtt 
Hóikat alattomos ellenségek életerőnk 
abad kifejlődését megkötni igyekeznek. 

Ilyen időben a jogos önvédelem bátor
igával páro.-ulnia kell a türelemnek es 
ménységnek. Mert a lelki világban is eljön 

bizonnyal a tél után a tavasz, mikor a felsza- 
i indulás üdítő szellője megtisztítja a levegőt.

nek törvényesitése, mely — az atya élet- i 
ben és épségben maradása esetén később | 
okvetlenül bekövelkezelt volna; igy sok

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását

De nemcsak azért szükséges a türe
lem, hogy az idöelőtti hirtelenkedés miatt 
a czélt ne veszítsük el, hanem szükséges 
még abból a szempontból is, hogy a lélek 
öntüzében meg ne eméssze niagáj. A türel
metlen önmaga ellen kezd küzdelmet, ön
maga ellen fordítja erejét, melyet más ellen 
nem használhat, s ez ellankasztja, elgyen
gíti a lelket. A türelem azonban olyan, 
mint a pihenés, általa megkiméltetik, sőt 
gyarapittatik az erő és képesség.

Türelem nélkül nincs szorgalom, nem 
képzelhető semmiféle kitartó törekvés és 
nem sikerül semmiféle dolog az életben. 
Gyakran megesik, hogy előretörő győzelem 
szotnjuzók elől az egy ideig hátráló türelem 
ragadja el a véggyőzelem babérjait.

Van azonban gyáva, szolgai türelem 
is, mely nem lelki erőből, hanem vagy 
hideg közönyből vagy minden magasabb 
önérzet nélküli félénkségből hordozza a 
sors és mások csapásait. Ez nem erény, 
hanem az emberi lélek szánandó elsülye- 
dése. Ennek nem kell jobb jövendő, mely
ben jogait visszakövetelhesse nem is méltó 
rá. Az ily lélek egykedvű, soha sincs igaz 
öröme, derültsége nem lehet, természetesen 
vaiódi nyugalma sem.

De ama másik, magasztos türelem 
mindig derült és még könyek közt is ino 
solyog: Hasonlít az ahhoz a bérezhez, 
amely nemcsak a viharok zugó csapásait 
állja ki rendületlenül, hanem fejét a felle
gek fölött a nap fényözönében fürösztgeti. 
De ez is csak halványképe annak a fön- 
ségnek, melyet az emberi szellem férfias 
türelme és kitartása által elérni képes.

Ebben a fenséges és magasztos türe
lemben kitűnni hazafias kötelességünk most 
mindannyiunknak.

A hadikölcsönjegyzés hazafias tett és a leg
biztosabb tőke elhelyezés.

Hajadon anyák.
Ausztria pompás példáját szolgáltatta 

annak, hogyan róvhatja le a nemzet a hős 
fiainak tartozó háláját, még haláluk után is.

A háború folyamán gyakran megesik, 
hogy fiatal emberek, részint elgyengült 
egészségi állapotuk miatt, részint gazdasági 
okokból és nem utoljára azért, mert hősi 
halált szenvedtek, nem tarthatják be titkon 
vagy nyíltan telt Ígéretüket, hogy gyerme
kük hajadon anyját el fogjak venni. Szám
talan fiatal ember, aki törvénytelen gyer
meket hagyott hátra, a hazáért áldozta fel 
életét. Ezáltal lehetetlenné vált gyermeké

hős gyermekének egyenrangusilása a tör
vényes gyermekekkel elmaradna, sem a 
gyermek, sem anyja az atya nevét nem 
viselhetné.

A háború ily következménye sok igaz
ságtalanságot rejt magában. Felismerte ezt 
a felséges királyunk és — mint Ausztria 
császárja — utasította az osztrák igazság- 
ügyminiszteriumot, hogy azokat a kérvénye
ket, melyekkel a hareztéren elesett vagy 
hadifáradalmak következtében meghall nőt
len hősök gyermekeinek törvényesitése és 
jegyeseik asszonyt cziin viselhetése iránt 
fordulnak hozzá, kedvezően intézze el, ha 
nyilvánvaló, hogy a meghalt hős nőül 
szándékozott venni gyermeke anyját. Az 
ilyen asszonyok és gyermekek természetesen 
az atya nevét viselhetik.

A hajadon anyának a háború hozta 
meg tehát azt a jogot, melyet eddig a tör
vény tőle megtagadott. Meghozta bizto
san számíthatunk erre — nemcsak Auszt
riában, hanem meg fogja hozni nálunk is. 
Mert lehetetlen, hogy az osztrák császár 
nemeslelkü rendelkezése a magyar király 
birodalmában visszhangra ne találjon.

Nagy fontosságú ez a rendelkezés 
egyébiránt nemcsak erkölcsi, hanem anyagi 
tekintetben is, mert ezzel a meghalt hős 
természetes hátrahagyoltjainak támogatási 
igényei egyenjogosittalnak az eddig is tör
vényeseknek elismert örökösök igényeivel.

Reméljük, hógy mihelyt belső viszo
nyainkban ismét helyre áll a remi, asszony
nak fogjuk lilulázhalni azokat a leányokat, 
kikel csak a háború akadályozott meg abban, 
hogy asszonyok lehessenek.

Est a jogot tőlük megtagadni már azért 
sem szabad, mert a haza iránti kötelessé
güknek, ama nagy és most kétszeresen fon
tos kötelességnek, hogy a nemzet népessé
gének meggyérülését tehetségükhöz képest 
pótolják az által, hogy anyákká válnak, 
jobban feleltek meg, mint sok más törvé
nyes feleség, aki irtózik attól, hogy termé
szetes hivatásának elegei legyen.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink
ban ápolt sebesült katonákról I

Croy-Dültnen hercegnő a magyar 
foglyok sorsáról.

Az ország minden részéből fölkerekedtek az 
asszonyok, eljöttek a fővárosba, a Nemzeti Muzeum 
márványcsarnokos termeibe, hogy hirt kapjanak 
arról, aki a szivüknek legkedvesebb és most 
messzi Oroszországban eszi a hadi rabság keserű 
kenyerét. Az Alföld, Dunámul és Felvidék színei 
olvadnak itt össze, a múlt illatát lehellő csöndes 
díszteremben, ahol néhány nap óta egy piros 
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bársonnyal bevont emelvényen feketekeretes pápa
szemű, mosolygós arcú hölgy ül, a genfi vörös
keresztes nővérek szürke, zárt öltönyében. Crov- 
Dülmen hercegnő, aki most tért vissza Orosz
országból. elmondja, mit látott, mit tapaszta l a 
fogolytáborokban.

A hercegnő meglátogatta a fogolytáborok 
egész sorát, Moszkvától Tomszkig s Kainszkig. 
Elmondta, hogy a legénységet az oroszok is mun
kára adják ki és ez oka, hogy sokszor késedelmesen 
jut kezükbe a magyar posta.A liszteknek egyálta
lán nem kell dolgozniok. Ők a fogság unalmát 
tanulással és hangversenyekkel űzik el. A legtöbb 
tiszti fogolytábornak, de a legénységnek is, kitü
nően szervezett zenekara van. Sok tiszt jól meg
tanult már oroszul, franciárul, angolul, sőt. még 
spanyolul is. Sokan vannak, akik kedvtelésből 
szövéssel foglalkoznak. A hercegnő az omszki 
fogolytáborból sokszínű apró szőnyegeket hozott 
magával, amiket magyar tisztek szőttek. Meglepően 
szép művészi munkák ezek.

A koszt általában elég jó. A tisztek havonta 
ötven rubel fizetést kapnak, amiből huszonöt rubelt 
ellátásukra kell forditaniok. A legénységi koszt 
havonta hét rubelbe kerül és sokan vannak a 
tisztek közül, akik legénységi kosztot esznek, amire 
az orosz parancsnokok büszkén hivatkoznak. A 
hercegnő az egyes fogolytáborokból fényképeket 
is hozott magával, amiket nagy érdeklődéssel 
szemléltek a jelenvoltak. Sokan pénzt, üzenetet 
biztak a hercegnőre, aki felolvasta mindazoknak a 
nevét, a kiktől valamire megbízást kapott.

Közölte azután a hercegnő, hogy a Vörös
keresztes missziók megkapták az egyes fogoly
táborok személyi névsorát és ezeknek földolgozása 
most folyik a bécsi Zentralnachweisbureauban. 
Természetesen nagy, hónapokat igénybevevő mun
káról van szó, de mihelyt elkészültek vele, a 
magyarországi foglyokra vonatkozó adatokat meg
küldik a budapesti Vöröskereszt tudakozódó irodá
nak, amely az egyes hozzátartozókat levelezőlapon 
fogja értesíteni, hogy fogságban levő családtagju
kat egy vöröskeresztes nővér meglátogatta, látta, 
beszélt vele és az illető jól érzi magát. Croy-Dül- 
men hercegnő végül minden egyes kérdezösködőnek 
külön-kiilön is fölvilágositásokal adott.

Aki a mielőbbi diadalmas békét óhajtja, az 
jegyezzen hadikölcsönt.

HÍREK.

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 kiváltja emlékét örökíteni az ő legszebb 
alkotásában a róni, katli. 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 épitőmüvészetct 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 katli. templomban 
emléktáblával 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 
hü fiát gyászolja Takáts Lászlóban, ki 
tehetségét sokszor bocsátottá 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 tápunk szerkesztősége.

Adakoztak :
Az Országház tisztviselői kara K 152.
Muraszombati Takarékpénztár 50.
Muraszombati Mezőgazdasági Bank 50.
Árvái Henrik 30.
Dr. Vályi Sándor utján : Barbarics

Eerencz Zoltánháza 20.
Tauschek Lenke Budapest 20. 1
Dr. Geiger Vilmos 10.
Kamermayer Kálmánka és Gyurika 10.—
Stern Hugó mérnök, népi, főhadnagy > 10
Dr. Vályi Sándor 10.—
Balkányi Ernő 5.—
Eliszár József asztalos mester » 5.

Kitüntetés. Marics István mura-
petróczi születésű élelmezési főhadnagy az 
ellenség előtt tanúsított különösen vitéz és 
Ilii szolgálatai elismeréséül másodszor a 
kardok egyidejű adományozása mellett a 
legfelsőbb dicsérő elismerésben részesült.

- A legfelsőbb haclvezetöség, 
HirschI Lipót mezővári lakos kereskedő 
népfölkelő őrmestert a 18. népfölkelő ezred
ben az ellenség előtt tanúsított kitűnő 
szolgálatai elismeréséül a koronás vas érdem
kereszttel a vitézségi érem szalagján tüntette 
ki. A kiváló szolgálatokat tett őrmester 
katona társai Benkó József málnás! vendég
lős tizedes és több kismálnási lakos katona 
társa szerkesztőségünkhöz Írott levelűkben 
közölték velünk szeretett őrmesterük kitün
tetését.

— Kitüntetés. A legfelsőbb had
vezetőség Fickó József véghelyi születésű 
csendőrőrmestert a háborúban teljesített 
különösen kötelességhü szolgálatai elisme
réséül a koronás ezüst érdemkereszttel a 
vitézségi érem szalagján tüntette ki.

A király az ola=>z fronton. 
0 felsége a király — mint a lapok meg
írták legutóbb az olasz fronton tett 
látogatást. Látogatása alkalmával megszó
lítással tüntette ki Qeiger Ernő 83. gyalog
ezredben hadnagyot, ki szüleihez írott 
levelében boldogan emlékezik meg arról a 
bájos közvetlen kedvességről, mellyel Ó 
felsége őt megszólította, egészségi állapota 
felől érdeklődött s eddigi katonáskodásáról 
kérdezősködött. A tisztikar és a legénység 
meleg óvátcióval ünnepelte a királyt.

Közegészségügyi vizsgálat. Dr. 
Mezihradszky Kálmán várni, tiszti főorvos 
kedden Muraszombatba érkezett, hol az 
orvosoknál és gyógyszertárban közegészség
ügyi vizsgálatot tartott.

— Katonai kitüntetés. Ö felsége 
megparancsolta, hogy a legfelső dicsérő 
elismerés — a kardok egyidejű adományo
zása mellett — tudtul adassék az ellenség 
előtt tanúsított vitéz magatartása elismeré
séül, Czipott Zoltán a 307. honvéd gyalog 
ezrednél beosztott 13 honvéd gyalog ezred- 
beli tartalékos hadnagynak.

Ajándék a Darnay sümegi múzeumnak 
Árvái Henrik muraszombati kereskedő a világhírű 
Darnay múzeumnak több becses őskori leletet kül
dött ajándékba, melyről a híres múzeum tudós 
vezetője Darnay Kálmán kir. tanácsos az alábbi 
elismerő szavakban emlékezett meg:

Tekintetes Árvái Henrik nagykereskedő urnák
Muraszombat

Őszinte örömmel s hálával mondok köszö
netét a nevemet viselő állami múzeumnak küldött 
becses ajándékért, amely külön csoportban nyer 
a múzeumban elhelyezést.

Egyidejűleg az alábbi jelentést teltem a 
Múzeumok es Könyvtárak orsz. főfelügyelőségé
nek és van szerencsém másolatban tisztelettel 
megküldeni a gyűjtemény rövid ismertetés-t.

Amidőn intézetünk megismétli hálás köszö
netét, Igazgatónk kedvesen gondol a Muraszom
baton töltött kellemes órákra.

Sümeg 1917. junius 1.
Kiváló tisztelettel: 

szentmártoni Darnay Kálmán, 
kir. tanácsos, igazgató.

Árvái Henrik, Ascher B. és Eia nagykeres
kedő ezég tulajdonosa Muraszombat, az őskori 
tudomány szempontjából, becses ajándékot küldött 
a Sümegi All. Darnay Múzeumnak. Régiségek a 
Zalamenli őskori magaslatok. Muraszombat irányá
ban beágazó őstelepekrök kerültek felszínre. Árvái 
Henrik által a nagy szeretettel összegyűjtött neolilh 
kori emlékek gazdag sorozatát mulatják be a 
nyéllyuk fúrási pompásan csiszolt szerpentin, nep- 
hirt csillámpala, kőkalapácsok és kőfejszéknek. 
Méreteiben változatos sorozatát látjuk a szerpenti 
és palaköböl készült köbalta éleknek. Becses a 
megkezdett nyéllyuk fúrása kőbuzogánya, amelyben 
még benne van a csőfurás kömagja. A sorozatot, 
orsó gombok, háló nehezékek és egyéb őskori 
anyag müvek egészítik ki, ezek között legérdeke
sebb a fanyélra erősíthető füstön szárított agyag 
merő kanalak. Mintegy félszáz darab tűzön szilán
kok jaspis és kova késpenge, nyílhegy, tőrpenge 
is akad a gyűjteményben. A becses ajándékot a 
Mura medréből kiemelt néhány bronz régiség zárja 
be a Krisztus előtti kor utolsó századaiból, amelyek 
között ^legérdekesebb és eddig unikomot képező 
bronz rúdra szerelt csonka kúp alakú kőből fara 
gott nagyobb háló nehezék. Az őskori gyűjtemény 
külön csoportosítva nyer a muzeum őskori termé
ben elhelyezést és azt a muzeum nyári vendegei 
már megszemlélhetik.

Hősi halál. A 7. honvédhuszár
ezred legutóbbi veszteség kimutatása szerint 
járásunkból az ezredből Csarni Lajos mező 
vári népfölkelö hősi halált, halt, az 5 
hidászzászlóaljnál pedig Czár József bodó- 
liegyi őrvezető halt hősi halált.

— Ünnepély a polgári iskolában 
A polgári iskola tanuló ifjúsága vasárnap 
délelőtt fél 11 órakor évzáró ünnepélyt ren
dez, melyre az intézet a közönséget ez utón 
hívja meg. A műsor a következő:

1. Himnusz.
2. Conference : Kardos Miklós III. o. t.
3. Gonoszságot a fa is elárulja-;, jelenet;

Előadó : Kardos Miklós 
Öreg : T tán Károly 
Ifjú: Horváth József
Bíró: Czipott György

4. Vadászdal.
5. >Lisztjeggyel előre* (Ernőd Tamás) :

Lisztes : Kémián József t
Fogorvos: Berger Ot ó I
Diák: Nádai László • IV. o. t.
Ripp van Winkle : (ieiger László 
Segéd: Horváth Béla I

6 Ének.
7. Évzáró beszéd. Tartja : Zágonyi János h. 

igazgató. - Jutalmak kiosztása.
8. Búcsúbeszéd. Tartja : Skalics Sándor IV. 

oszt, tanuló.
9. Karének.
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Kis tükör a háborúból. A háború nagy 
„eíl i még nem csináltuk meg. hozzávetőleg 
I,, mnak adataink arról, hogy hányán mentek 
. ,>k közül, akik elmentek, hányán nem tér

, K .1. I.ukácsy Imre dunavecsei ref. lelkész 
il]0, cgirta eklézsiája és faluja háborús történe- 

. söppnyi a magyar tengerből, egy falu 
ege, áldozata és bánata, de ha a magyar 

mérjük ezeket a százakat és ezreket, 
lünk a statisztika véres valóságaitól. 

pu c,. r. k 4795 lakosa van. A háború első 
eben négy és félezernyi polgárából 
a falu: hadbavonult 770 férfi, a falt! 

1^ inak egy hatoda, ebből megsebesült 95. 
hadi igba esett 74. eltűnt 70. elesett 31. A 
falu i uvesztesége tehát 267 férfi, a hadba- 
u,niili. . gvharmada, az egész népességnek 5.8" u-a. 
fnnvii .sztett egy magyar falu, de mennvit vesz- , 
tett az ország többi tizenhatezer községe és 
mennvit a huszonegymilliós Magyarország! Pedig 
Ptinavecse története nem is az egész háborúé, 
<ak a háború feléé, mert nincs benne 1916. sem 

|()|7 melv most kezdi bontogatni számunkra ret
tentő megpróbáltatásait. Dunavecse története kis 
nikőr. parányi résen nyílt meg a beláthatatlansá- 
j>ok kárpitja, de lám a toll, mely ma a papíron 
szánt, egyszerűségében is véres jeleket ir. Nem 
volna e hasznos, ha minden falunak akadna derék 
krónikása, nem Tinódija, de statisztikusa, aki 
megőrizné a jövőnek e fontos számsorokat? Meg
bízhatósága megállaná helyét a tömegstatisztikák- 
kai s/. Iliben és egy csöppnyi társadalom pusztu
lás.ií.'I talán keservesebben szorulna össze azok 
lelkiismerete, akik a háborút csinálják.

Üjybeosziás a járásbíróságnál. Szentkirályi 
Sándor kir. járásbiró betegsége folytán szabadsagot 
vett -g- nvbe. aminek következtében a járásbíróság
nál i már megállapított ügybeosztás változást 
szenvedett a junius hó l-én életbelépett uj ügybe
osztást az alábbiakban közöljük :

1 Az ügyek felosztása a bírák között.
, Dr. Radu Romulus kir. járásbiró ügykörébe 

tartoznak a vezetői tennivalók, a központi intéz
kedések es a polgári perek - u-ad része.

h Schweitzer Jenő kir. járásbiró ügykörébe 
tarm/n.ik hivatalból üldözendő büntető ügyek, 
a hun1 megkeresések, az összes polgári nem 
peres "gvek és vizsgálóbíró.

D Grandpierre Jenő kir. járásbiró ügy
znak a telekkönyvi ügyek, a váltó és 

nagánvádas büntető ügyek, a polgári 
pcek i és vizsgálóbíró helyettes.

k. kérelmek, nyilatkozatok és fel
jelentések önyvbe foglalása.

a) A szóbeli keresetet, valamint a szóval 
előterjesztett más kérelmet, vagy nyilatkozatot dr. 
Grandpierre Jenő kir. járásbiró hetenként szerdán 
foglalja jegyzőkönyvbe.

hl A büntető feljelentést bármikor a hivatalos 
órák alatt Schweitzer Jenő kir. járásbiró foglalja 
jegyzőkönyvbe.

3. Törvény nap :
Rendes törvénynapot (Pp. 146.$) dr. Grand- 

r ’v Jenő kir. járásbiró a hét szerda napján tart.
4. A teljesen Írásba foglalt Ítéletek jegyzékét

(I‘p. 404. $) a hétnek szombati napján kell kifüg
geszteni. 1

5. A bírósági végrehajtó helyettesítése :
Szabadfy József bírósági végrehajtónak aka

dályoztatása esetén helyettese, Nagy Kálmán járás- 
hirősági Írnok.

6. Felvilágosítás az irodákban :
A főlajstrom és mutató adatokról a kezelő 

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

Más kezelőkönyvből az értesítés adásra vala
mint az iratok megtekintésére köznaponkmt d. e. 

10 órától II óráig terjedő idő, országos vagy 
hetivásár nopján pedig 10 órától 12 óráig terjedő 
idő áll nyitva.

Bűnügyekben a jogosultak az iratokat a 
Jüsz. 975-ában meghatározott feltételek mellett 
köznapon d. e. 9 órától déli I óráig, vásár és 
ünnepnapon pedig d. e. 9 órától 11 óráig tekint
hetik meg és ügyeikről ez időben nyerhetnek 
értesítést.

A központi irodában sem az iratokat meg
tekinteni, sem értesítést nyerni nem lehet.

7. A telekkönyvi iktató.
Az iktató-könyv és mutató-könyv adatairól 

köznapon d. e. 9 órától déli 1 óráig, vásár és 
ünnepnapon d. e. 9. órától 11 óráig lehet értesí
tést nyerni. j

A telekkönyvtár és telekkönyvi iroda a felek 
részére köznaponként d. e. 10 órától 12 óráig, 
vásár és ünnepnapon d. e. 9 órától 11 óráig, 
országos és heti vásárnapokon pedig d. e. 9 órá
tól déli 12 óráig áll nyitva.

A bírósági és a telekkönyvi irodában tuda
kozódó lappal jelentkező a jelzett időkön kívül a 
hivatalos órák alatt értesítést és az irat megtekin- | 
lésére, vagy lemásolására engedélyt kaphat.

8. Felügyelet és értékkezelés a telekkönyvi 
irodában :

A telekkönyvi iroda felett a közvetlen fel- ■ 
ügyeletet dr. Grandpierre Jenő kir. járásbiró , 
gyakorolja.

A telekkönyvi ügyekre vonatkozó hirdetési 
és egyéb dijakat, valamint a telekkönyvi másola
tok hitelesítéséhez szükséges bélyegeket Neszményi 
Dénes telekkönyvvezető veszi át és kezeli.

Veszedelmes betörök. A muraszombati 
járás községeiben május hó 15-től 24-ig kél ve
szedelmes cigány csatangolt, kik nap-nap után 
betörést követtek el. A betörők egyike. Kokas 
József, kisszombat! cigány volt, aki nemrég meg
szökött ezredétől s azóta egy fiatal korú stájer 
cigánnyal betörésből élt. A két haramia rövid idő 
alatt 19 betöréses lopást követeti el s össze
lopkodtak mintegy 540 korona értékű tyúkot, több 
ruhaneműt s 10 20 kgr. lisztet. A betörők, mióta
érezték, hogy a csendőrség üldözi őket, Ivánfalva 
halárában a rozsban húzták meg magukat s itt 

I rejtőztek most már 5 6 nap óta. A csendörség
rajtaütött a betörök rejtekhelyén. A fiatalkorú 
betörőt sikerüli is elfogni, a másik azonban, noha 
kétszer is utána lőttek, megugrott. A csendörség 
az elfogott bűnöst őrizet alá vette, a másik után 
pedig tovább folytatja a nyomozást.

— Letartóztatott tyuktolvaj. Muraszombat 
vidékén az utóbbi időben mind gyakrabban for
dultak elő baromfi tolvajlások. A csendörség hosz- 
szabb nyomozás után a tyuktol vájt Baranya Adolf 

' személyében nyomozta ki, akiről kiderült, hogy 
néhány hét alatt 546 korona értékű baromfit lopko
dott össze. Baranyát a csendőrök letartóztatták.

— A cséplögepészek és fiitök felmentése. A 
cséplőgépészek és fűtők felmentése iránt a honvé
delmi miniszter rendeletileg intézkedett. Az 1917 
évi 11900 eln —Mga. számú rendelet értelmében 
a katonai, illetőleg népfölkelési tényleges szolgála
tot teljesítő, valamint a hadicélu szolgálatra igény
bevett hivatásos, vagyis gyakorlatilag képzett gőz- 
és motorcséplőgépészek és fűtők, akikre a cséplesnel 
tényleg szükség van. a községeknek, birtokosoknak 
és cséplőgéptulajdonosoknak rendelkezésre bocsát
tatnak illetőleg a saját gépjük kezelésére hivatott 
cséplőgéptulajdonosokkal együtt felmentetnek. A 
cséplőgéptulajdonosok, amennyiben a cséplőgép 
kezeléséhez értő egyén otthon rendelkezésre nem 
áll, a községi elöljáróságnál, illetőleg városi pol
gármesteri hivatalnál jelentkezni tartoznak, mely 
a felmentendő gépészeket és fűtőket hivatalból és 
díjtalanul névjegyzékbe foglalni és a névjegyzéket 
a felmentés engedélyezésére illetékes póttest-

parancsnoksághoz eljuttatni köteles. A felmentési 
jogcím megállapításánál és ennek alapián a név
jegyzék összeállításánál elsősorban a gépkezeléshez 
értő géplulajdonosok és az öregebbek, valamint a 
mögöttes országrészben szolgálók veendők figye
lembe és csak a végső kivételes esetben kérhető 
az arcvonalbeli szolgálatra alkalmas, harctéri 
szolgálatot teljesítők felmentése. A hadicélu szol
gálatra igénybe vett cséplőgépészek és fütök leg
alább 8 hétre, de csak abban az esetben menthetők 
fel, ha egyénileg nélkülözhetők. A felmentésből ki 
vannak zárva; a tisztek tisztjelöltek, a kórházi 
ápolás alatt álló beteg legénység, a vasutezred 
állományába tartozók, azok akik a polgári életben 
a vasútnál vannak alkalmazva és a vasutak rendel
kezésére bocsáttatnak, végül a műszaki csapatok
nál vezető állásban levő nélkülözhetetlen egyének. 
A legutóbbi pótszemlén alkalmasnak osztályozott 
és még be nem vonult cséplőgépészek a szükség
hez képest szintén fel fognak mentetni. A felmen
tett cséplögépészek és fülök a hatóságok által 
ellenőriztetni fognak, vájjon előirt munkájukat 
tényleg végzik-e és az esetleges mulasztások vagy 
visszaélések a felmentések hatályon kívül helyezése 
mellett szigorúan meg fognak büntettetni.

A csépléshez szükséges szén biztosítása.
Minden cséplőgép tulajdonos, amennyiben még 
szenet nem rendelt volna, forduljon eddigi szállí
tójához és a csépléshez szükséges szenet sürgősen 
rendelje meg. Minthogy azonban több helyről 
panaszolják a cséplőtulajdonosok, hogy rendelé
seiket eddigi szénszállitóik nem fogadták el, fel
hivatnak a cséplőtulajdonosok, hogy folyó évi 
junius 15-ig, függetlenül eddigi bárhová intézett 

1 kérelmeiktől, az Országos Szénbizottsághoz (Buda
pest, IV., Haris-köz 3.) írásban a következő ada
tokat jelentsék be: 1. Hány cséplögépje van. 2. A 
mull évben kitől, mely bányától, illetve kereskedő 
utján kapta a szenet és pedig hány métermázsát. 
3. A folyó évben kinél rendelte, mely bányától, 

; illetve kereskedő utján és az illető miért nem 
fogadta el a rendelést. Megjegyeztetik, hogy a 2. 
pont alatti kérdésre adandó válaszában külön- 
külön feltüntetendő, hogy a tavalyi szén beszer
zésből mennyi volt hazai, illetve osztrák vagy 
porosz szén, vagyis mely hazai, osztrák vagy 
porosz bányából kapott szenet. A bejelentések 
valódisága hatóságilag (községi elöljáróság által) 
igazolandó és szigorúan figyelembe veendő, hogy 
csakis az legyen jelentést, akinek nem sikerült 
eddig a csépléshez szenet biztosítania. Célszerű ha 
a kisebb gazdaságok csoportosan együttesen jelen
tik be szükségletüket.

Széna takarolási munkát vállal a katona
ság. A Szombathelyen állomásozó 28-ik pótüteg 
parancsnoksága szívesen vállalkozik arra, hogy 
bárminő takarmány növényt (rétet, lóhert, lucernát 
stb.) egyezményileg megállapítandó rész ellenében 
lekaszál és összegyűjt, szóval behordásra készen 
összetakarit. Díjtalanul adja az ezen munkálatok 
végzéséhez szükséges összes kézierőt. Ennélfogva 
felhivatnak mindazon gazdák, a kiknek elegendő 
munkaerő rendelkezésére nem áll, hogy nevezett 
pótüteg parancsnokságával közvetlenül érintkezésbe 
lépni szíveskedjenek.

Tagdíj befizetés A magyarországi mun
kások rokkant és nvugdijegyesülete muraszombati 
fiókjának vezetősége ez utón kéri fel tagjait, 
hogy nyugdíj járulékaikat minden hónap

első vasárnapján délután 2—3 óra között 
az állami elemi népiskola osztálytermében 
fizessék be. Minden tagnak felebaráti kötelessége 
ösmerösei körében ezen humánus egyletnek messze 
kiható jótékony működését ismertetni.

- Megjelent az uj bélyeg illeték táblázat. 
A múlt év november hó elsején életbelépett 
okmánybélyeg illetékre vonatkozó uj táblázat, 
tekintettel árra, 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.
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Olvassa ..AZ EST“-et, ha mindenről infor 
málődni akar. AZ EST riportjai mindig kimentik 
a nap esményeit, mert AZ EST mindent megír és 
mindenről tud. ami közérdekű. AZ EST munka
társai mindenütt ott vannak, ahol esemény történik, 
hogv a lehető leggyorsabban és a személyes meg
győződésen alapuló pontossággal Írhassák meg 
tudósításaikat, az ország minden részében és a 
külföldön pedig olyan szervezett tudósilógárda látja 
el a hírszolgálatát, nmelylyel szemben a világ leg
első lapjai is elismeréssel vannak. Ez a magyará
zata annak, hogy az egész világ sajtója naponta 
sokszor hivatkozik AZ EST-re. mint forrásra, közh 
tudósításait és táviratait, azzal a biztos tudatod, 
hggy AZ EST citálásával már a hitelesség bélye
gét is rányomta a közleményre.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

Éppen rajtad múlik!
Ne mondd : Másoknak több pénzük van, mások 

többel keresnek mint én; jegyezzenek azok 
hadikölcsönt!

Azt se mondd: -Mit jelent az a pár száz vagy 
pár ezer korona, amii én jegyezhetek, ami
kor milliárdokra van szükség!

És legkevésbbé mondd: En már jegyeztem 
az előző hadikölcsönökből; megtettem tehát 
kötelességemet.

Minden koronára 
szükség van!
Úgy vagyunk ezzel, mint az áldozatkészség 
faszobraival, ahová apró szögeket vernek be, 
amig az egészet sürü páncél borítja. Egyen
ként a kis vasszegek seminitse jelentenek, de 
együttesen örök páncélt alkotnak. Így kell 
nézni a hadikölcsön jegyzést is; az apró koro
nák együtt adják a haza védelmének áttör- 
hetetlen páncélját. Hadikölcsönt tehát min
denki tartozik jegyezni!

-------- 35 dekás —

tábori dobozok
kaphatók

Balkányi Ernőnél
Muraszombat.

VIGYÁZZON
----- egészségére I -------  

Megbízható és jóminöségü nikotinmentes 
c ig aretta-hüvelyeket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

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

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

Balkányi Ernő Muraszombat.

Könyv újdonságok ameffl’elenésul;in
■ ........... ........... azonnal kapha

tók, úgyszintén Olcsó Jókai Modern Könyv
tár Magyar Könyvtár füzetei raktáron nagv 
választékban. — Balkányi E. Muraszomabt.

Száraz
cser- és bükkhasáb és 

cserdorong

TŰZIFÁT
szállít

a salomvári állomásról a
Salomvári Erdőgazdaság.

Pergamentpapir 
befőtt bekötéséhez, elsőrendű minőség. 
Kapható: BALKÁNYI ERNŐ könyv- és 
papirkereskedésében M U R ASZOMB AT.

Rendelje meg laP"nkat a harctéren
----- ------- —------------- levő férje, fia, testvére 
rokona stb. részére. Nagy örömöt szerez nekik. 
Lapunkat a tábori posta rendesen kézbesíti!

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

kereskedésében, Muraszombatban.

HIRSCHL ANNA fűszer kereskedése és kész férfi 
ruharaktára a vasul állomás mellett.

Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata.
Ipar

HELYBELIEK

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék , csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén üveg
es porceilánkereskcdése. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAUER JÓZSEF bábsütö és mézeskalácsos

BENKÓ JÓZSEF Szállódája az „Elefántéhoz.

LOBRAI JÁNO- nagy v elidéglöje

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész.

I)1CK SÁNDOR sajtgyáros.

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

és po rcel 1 a n k e rés kedése.

FLL-ZÁR JÓZSEF épület- és 
Moloreröre berendezett

bútorasztalos, 
műhely.

KR. HIRSCHL divatáruház. 
vásárlási forrás. Fő

legolcsóbb be
li leza.

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

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR „Korona" kávéháza.

és kereskedelem
PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 

Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

NÁDAI JÓZSEF 
bornagykereskedése, Gróf Szápáiv-utca.

női czipész.

FLISZÁR JÓZSEF vendéglős.

és

KOHN LIPOT füszerkereskedö. deszka, mész, 
czement és elemit pala árusítás.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép , kei ékpár és mindennemű gazda

sági gépekben

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

PÁLÉI ISTVÁN kovácsmester Lendva-ulcza.
RATKOL TIVADAR gözléglagyára.

SIFTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos. 

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza.

URSZULESZKU PÉTER mi és női fodrász.

Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd.

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Kőliidán.

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Batlyánd,

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpesl VII Sip-n. 5

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Batlyánd.

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.

SAVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat.

STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida.

SIFTÁR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOMAI EK JÓZSEF vendéglős Felsölendva.

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


