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A háború és a pénz.
A háború a gazdasági élet terén is 

sok igazságnak hirdetett elméletet döntött 
meg, de talán semmire sem cáfolt annyira 
rá. mint arra, amit nemcsak a nagyközön
ség, de a pénzügyi körök is a háború 
pénzügyeire vonatkozólag gondoltak. Abból 
a régi mondásból kiindulva, hogy a háború
hoz elsősorban pénz kell, még a háború 
első idejében is általános volt az a felfogás, 
hogy a hadviselést pénzügyi okokból még 
a leggazdagabb állam sem bírja tovább hat 
hónapnál. Hogy ez milyen naiv hit volt, 
azt a háború harmadik évének végén már 
mindenki látja, de csak nagyon kevesen 
vannak olyanok, akik a három év tapasz
talataiból okultak volna. Még ma is a há
ború pénzügyi hatásairól igen sok téves 
nézet van elterjedve, különösen a tekintet
ben, hogy milyen az állam financiális hely
zete a békekötés után s hogyan fogják a 
hadviselő államok a háborús terheket 
viselhetni ?

A háborús pénzügyek terén uralkodó 
téves névetek avval magyarázhatók, hogy 
úgy a gyakorlati, mint az elméleti pénzügyi 
emberek pénzben gondolkodnak és nem 
jószágokban, amelyek mennyisége tulajdon
képpen a vagyont jelenti. Égy másik hiba 
az, hogy a pénzügyi kérdéseket nem nézik 
a nemzeti vagyon szempontjából, hanem az 
államháztartás helyzetéből egyrészt, más
részt pedig az egyén gazdasági viszonyai
ból E kettő között nemcsak nem látnak 
összefüggést, de inkább bizonyos ellentétei.

A pénz értékmérő, de magában semmi 
értéket nem jelent. A pénz mennyisége 
tehát a nemzeti vagyon szempontjából sem
mit sem jelent. Legkevésbbé jelentős az, 
különösen a háborúban, hogy, az állam
kincstár mennyi pénzben kifejezett anyagi 
eszközzel rendelkezik. A pénznek csak a 
nemzetközi forgalomban van jelentősége, de 
itt is csak az aranynak, amely minden állam 
nemzeti vagyonának igen jelentéktelen há
nyadát képviseli. A hadviselés sikere külö
nösen a monarchiában nem a pénz mennyi 
ségétöl, hanem azoknak a cikkeknek a 
mennyiségétől függ, melyek egyrészt a 
hadsereg mindennemű szükségleteinek ki 
i légitésére. másrészt pedig a polgári lakosság 
fi : ’artására szolgálnak. Amig a hadviselő 
állam ezt előtudja teremteni, addig a had
viselés érdekei csorbát nem szenvednek.

A modern háborút nem a fejedelmi 
hatalom viseli a saját anyagi eszközeivel 
és zsoldon tartott hadseregével, hanem egy 
olyan kormányzat, mely a nemzet egész 
lakosságának testi, szellemi és anyagi ere
jével rendelkezik. Ebből következik, hogy 
a háborús áldozatokat és költségeket nem 

fejezi ki az az összeg, amit a kormány a 
hadviselésre elkölt. A háború igazi költsé
gei egyrészt ennél kisebbek, másrészt pedig 
nagyobbak. Az a gazdasági kár, amelyet 
sok ezer ember életének és testi épségének 
elveszte jelent, nem foglaltatik benne a 
háborús kiadásokban. Nem szerepelnek 
ebben azok a károk és veszteségek sem, 
amelyek a háború folytán a polgári lakos
ságot érik. Ha a háború költségeit tehát 
tisztán pénzzel mérjük, nem kaphatunk arról 
hü képei. De a háborúnak pénzben kifeje
zett költsége sem jelent ugyanannyit, mint 
amennyit az elköltött pénzösszeg mutat. A 
hadviseléshez szükséges értékek túlnyomó
részét a nemzeti gazdaság természetben 
szolgáltatja. Ezekért az értékekért az egye
sek pénzt kaptak az államtól cserében, 
minthogy azonban a háború alatt az összes 
jószágok ára többszörösére emelkedett, a 
háborúnak jószágokban kifejezett költsége 
a valóságban sokkal kevesebb, mint ameny- 
nyit a pénzügyminiszter kimutat.

A háború folytán az egyének vagyoni 
viszonyaiban igen lényeges eltolódások 
állottak be. Ezek az eltolódások onnan 
származtak, hogy a különböző szükségleti 
cikkek tulajdonosai a normálisnál sokkal 
magasabb áron adták el azokat az állam
nak a hadsereg részére s ugyancsak sokkai 
magasabb árakat értek el a magánforgalom
ban is. Amennyiben ez a bevételi többlet 
meghaladta a kiadások és életszükségletek 
árának emelkedését, az egyesek pénzben 
kifejezett vagyongyarapodáshoz jutottak. Ez 
azonban a háborúnak a nemzeti vagyon 
összességére gyakorolt hatásánál figyelembe 
nem vehető. Sokak előtt, akik az állam
gazdaságot elválasztják a nemzeti gazda
ságtól és ezt az egyéni gazdaságtól, az a 
megmagyarázhatatlan tény áll, hogy bár a 
háború óriási anyagi áldozatot jelent a 
nemzeti gazdaság szempontjából, mert hi
szen rengeteg valóságos értéknek improduk
tív felhasználásával és elpusztulásával jár, 
mégis azt tapasztaljuk, hogy a lakosság 
igen jelentékeny részének pénzben kifejezett 
vagyona a háború folytán lényegesen emel
kedett.

A másik rétegnek pedig az anyagi 
viszonyai, kevés kivétellel, nem lettek jelen
tékenyen rosszabbak. Inkább az történt, 
hogy ezek a fogyasztásukat a háború foly
tán lényegesen csökkenteni voltak kénytele
nek, ez természetesen a szegényebb osztá
lyoknál munkaerejüknek csökkenésével jár. 
De részben a legjobb módú osztályok is 
kénytelenek voltak kevesebbet fogyasztani. 
Ez a szükségleti cikkek hiánya folytán 
rájuk kényszerűéit takarékosság, igen tekin
télyes részben ellensúlyozza azt a több 
fogyasztást, amellyel a háború jár sa nemzeti 

vagyonnak a háború okozta csökkenésből 
levonandó.

A háború utáni pénzügyi probléma 
tulajdonképen nem egyéb, mint a háború 
már megfizetett költségeinek igazságos 
elosztása a lakosság között, a vagyoni és 
kereseti viszonyok arányában. Az összes 
háborús költségekkel ma még az állam 
tartozik a hadikölcsönkötvények s a bank
jegyek tulajdonosainak, holnap azt az állam 
összes polgárai fogják megfizetni azoknak 
a többi polgároknak, akik ma az állam 
hitelezői. És ezek a hitelezők a terhekből 
csak annyit fognak viselni, amennyi rájuk 
arányosan jut A háború sok anyagi nélkülö
zéssel jár s ezek a nélkülözések a háború 
után sem fognak teljesen megszűnni addig, 
inig helyre nem állítjuk azokat a vesztesé
geket, amelyeket a szükségleti cikkekben a 
háború okozott. Ezek a háború uto'só nap
ján fogják elérni a maximumot s miután a 
hadviseléssel járó költségek megszűnnek 
és a gazdasági élet normális menete újból 
megkezdődik, a helyzet napról-napra javulni 
fog. Az átmenet ebbe a korszakba sok 
gondot igénylő, nehéz probléma lesz s a 
gazdasági fellendülés, amelyet joggal remé
lünk a háború utáni időre, nemcsak arra 
lesz hivatva, hogy a háború által elpusztított 
értékeket visszaállítsa, ha nem arra is, hogy 
ennek megtörténte után nagyobb anyagi 
jólétet biztosítson annak a népnek, amely 
a világtörténelem legvéresebb és legnagy
szerűbb drámájának vérével és vagyonával 
aktív szereplője.

A fíirdöző közönség lisztje és 
kenyere.

Az Országos Közélelmezési Hivatal elnöké
nek rendeletéi alapján a vármegye alispánja a 
fíirdöző és nyaraló közönség ellátását a követke
zőkben szabályozta:

Az országosan egyöntetűen keresztülvitt és 
jelenleg érvényben levő lisztelosztási rendszer 
mellett mindenkinek a szükségletéről rendes lak
helyén történik gondoskodás, miért is a nyaralás 
vagv fürdőzés végett rendes lakhelyéről távozó 
közönség a nyaralóhelyen vagy iürdőben liszt 
kenyérellátásban részesülni, liszt- vagy kenyér
jegyekkel elláttatni nem fog, következőleg szüksé
ges, hogy az ellátására szükséges lisztet vagy 
lisztjegyet magával vigye. Akinek az ehhez szük
séges lisztje megvan, az azt a lisztszállitás tekin
tetében fennálló rendelkezések betartásával magá
val vinni köteles. Az ehhez szükséges igazolvá
nyokat a íőszolgabirák és rendőrkapitányok 
állítják ki.

A háztartással nem bírók (nőtlen, magános 
egyének), akik otthonukban is vendéglőkben, ki
főzésekből stb. étkeznek, liszt- illetve kenyér
jegyeiket köteles magukkal vinni, amelynek elle
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nében liszttel, illetve kenyérrel a fürdőhelyen fog
nak elláttatni. Az ilyenek részére a lisztjegyet 
még ott is, ahol egyébként a lisztjegyrendszer 
behozva nincsen, ki kell állítani. A lisztjegyen 
pontosan feltüntetendő, mennyi lisztre van az 
illetőnek naponkint a lakhelyén érvényben levő 
fejkvóta alapján igényjogosultsága.

Ugyancsak liszt- és kenyérjeggyel látandók 
el azon egyének is, akik bár otthonukban nem 
ellátatlanok, de háztartást nem visznek magukkal 
és vendéglőkből étkeznek vagy valamely penzióba, 
szanatóriumba mennek. Ezektől azonban ottho
nukban. a kettős ellátást megakadályozandó, a 
megfelelő lisztmennyiséget rekvirálni kell. Ha 
ilyen egyén jelentkezik liszt- vagy kenyérjegyért, 
az csak a megfelelő lisztmennyiség ellenében 
adandó ki.

A fürdővendégeket (nyaraló közönséget) csak 
a lakóhelyükön érvényes és a lisztjegyen ponto
san feltüntetendő fejadag szerinti liszt illeti meg 
és az a 175 grammot sehol meg nem haladhatja.

A fürdőigazgatóságok a lisztjegyeket, amelyek 
ellenében a lisztet kiszolgáltatták, az illetékes 
törvényhatósághoz juttatják. A törvényhatóságok 
pedig a lisztjegyeket a Haditermény utján azokhoz 
a községekhez (városokhoz) küldik meg, ahol az 
illető lisztjegyeket kiállították,

A lisztjegyek ellenében a községek (városok) 
azt a lisztmennyiségei, ami a kérdéses lisztjegye
ken fel van tüntetve, a Haditerménynek beszol
gáltatni kötelesek.

Tarosa fürdőre nézve azt az egyszerűsítést 
rendelte el az alispán, hogy a vármegyéből oda 
utazó az a közönség is, amely hatósági ellátásra 
van utalva, köteles a lisztet, amit egy hóra szo
kott kapni, lakhelyén ki váltani, azt magával 
vinni és Tárcsán a fürdőigazgatóságnak átadni, 
mert egyébként a fürdőhelyen liszttel és kenyérrel 
ellátható nem lesz. Ezzel a lisztnek a fürdőn való 
előlegezése és a lakhelyet képező község által 

való utólagos megtérítésével járó munka meg- 
takarittatik.

Ausztriába fürdőhelyre vagy nvaralasra 
utazók, ha nem részesülnek hatósági ellátásban, 
napi és fejenkinti 175 gramm lisztet magukkal 
vinni tartoznak, tehát ezek részére a szállítási 
igazolványokat a fenti mennyiségű lisztre haladék
talanul ki' kell állítani. A hatósági ellátásra jogo
sullak részére - ha liszt- vagy kenyérjeggyel el 
vannak látva — az osztrák fürdők napi és fejen
kinti 176 gramm lisztet, vagy ennek megfelelő 
kenyéradagot előlegeznek. Minthogy ezen előlege
zett lisztmennyiséget utólag kell a lakhely szerinti 
községeknek (városoknak) megtérileniök, tekintettel 
arra, hogy a tényleges fejkvóta az egész megyé
ben a 175 grammon jóval alul marad, elrendelte 
az alispán, hogy külföldi fürdőre vagy nyaraló
helyre utazók részére kenyér- vagy lisztjegyet 
csak elkerülhetetlen szükségesség eseteiben állít
sanak ki, vagyis akkor, ha a kérvényezők ható
sági orvosi bizonyítvánnyal igazolják a kérdéses 
fürdő használatának szükségességét, vagy ha 
egyéb különös méltányossági okok (pl. rokonok
nál való nyaralás vagy ha a kérvényező vala
mely külföldi nyaralóhelyet évek óla állandóan 
fel szokta keresni) indokolják. Azonban ez eset
ben is a féllel való megállapodás alapján lehető
leg csak annyi napra kell a liszt- vagy kenyér
jegyeket kiállítani, hogy az a különbözet, amivel 
a lakhelyén a napi liszladag a 175 grammon 
alul marad, a kérvényező nyaralásának ideje 
alatt megtakarítható legyen.

H I R B K

Dr. Békássy István lemondása.
A hivatalos lap vasárnapi száma közölte :

Magyar belügyminiszterem előterjesztésére 
dr. Békássy Istvánt. Vasvármegye főispánját, 
ezen állásától saját kérelmére felmentem és 
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egyben, tekintettel a jelenlegi rendkívüli háborús 
viszonyokra, megengedem, hogy a főispán 
teendőknek további ellátásával mindaddig meg 
bizassék, amig utódja kineveztetik, illetőleg a 
főispáni teendőknek ellátásáról esetleg máskép 
történik intézkedés.

Kelt Laxenburgban, 1917. junius 11-én. 
Károly sk.

Sándor János sk.
Személyem körüli magyar miniszterem 

előterjesztésére dr. Békássy Istvánnak, Vasvár
megye főispánjának, ezen állásától saját kérel
mére való felmentése alkalmából, buzgó < 
eredményes szolgálata elismeréséül, Lipótrendem 
lovagkeresztjét díjmentesen adományozom.

Kelt Budapesten, 1917. junius 15-én. 
károly sk.

Gróf Batthyány Tivadar sk.
Dr. Békássy István távozását és működésé

nek legfelsőbb elismerését jelenti a két kézirat 
A népszerű főispán, aki esztendőkön át az expo
nált állásából is magához közelebbre fűzte a vár
megye egész közönségét a rokonszenv, a szeretet, 
a megbecsülés, a tisztelet száilaival, elhagyja a 
a főispáni széket, de higyiük, munkásságát továbbra 
is folytatja a vármegye lakosságának javára.

1910. február hó 27-én jelent meg a hiva
talos lapban dr. Békássy István főispáni kineve
zése és március 12-én iktatták be ünnepélyesen a 
vármegye uj főispánját hivatalába. Program m- 
beszédet mondott az uj főispán, szónoki erővel 
egyszerű, közvetlen beszédet. Hangzatos frázisok 
helyett egyszerű Ígéreteket, annak tudatában, 
hogy mindazt, amit elmond, be is fogja váltani.

Hét esztendő múlt el azóta. Radó Kálmáné 
után a leghosszabb idő, amelyet főispán a vár
megye vezetésében betöltött. De az alkotó munkára 
nem nagy idő, különösen ha abból három eszten
dőt lefoglalt a háború. A hét esztendő azonban 
bőségesen elég volt, hogy léplen-nyomon igazolja

TÁRCA
Uj könyvek.

Inter arma silent Musae . . . nem igaz, csep
pet sem igaz. Amint semmi sem igaz abból a 
bölcseségből, amelyre a nagy háború előtt tanítót 
tak bennünket. Rengeteg könyv fogy és nagyon sok 
jelenik meg, még a nyárnak idén szokatlanul korai 
íorrósága sem szüntette meg a könyvek nyomta
tását, piacra hordását. Uj könyvvállalkozások és 
uj könyvvállalatok keletkeztek s ha a papír nem 
volna oly szörnyen drága, amily hallatlanul ritka: 
valóságos könyvözön borítaná el Magyarországot, a 
hol még soha oly könyvmámor nem égett, mint most

Szinte halomba gyűlt az asztalunkon a sok 
uj könyv, közötte nem kevés olyan, amelyről 
hosszan kellene írni. íme, a nemrég elhunyt Tömör
kény István színes, mélységes és meleg könyve, a 
különös cimü, de nagyon egyszerű, közvetetten 
tartalmú, a Népek az ország használatában. Vas
kos könyv, nagyon finom papiroson és nem sokkal 
drágább, mintha békében adták volna ki IJj kiadó
vállalkozás, a Táltos adja le ennek a könyvnek 
az alakjában a névjegyét, a programmjál. egyéni
ségének, terveinek mintegy a szimbólumát. Olyan 
szent magyar akar lenni, mint Tömörkény István 
és olyan komoly, becsületes is mint ő. Es a közön
ség pénzén, nem sokat akar keresni, hanem sokat 
akar adni érte és jó papirt, jó betűt, szép könyv- 
díszt, ízlést és előkelőséget is akar adni a pénzért 
nemcsak igazi irodalmat, nemes tartalmat. Tömör
kény István hátrahagyott könyvéről szólván, ezúttal 
a kiadót mutattuk be. A kiadónak erre szüksége 
is van, nem úgy Tömörkénynek. Egyik legnagyobb 
írónk volt, akit ugyan nem mindenki olvasott, de 
senkisem mert gáncsolni. Ez a könyv az alföldi 

népről, meg a más egyéb mindenféle háborús 
népekről, a legszebb és legértékesebb Tömörkény- 
Írások minden zengéséi és bölcsességét adják.

*
Kálnoki Izidor regényt irt, fantasztikus modern 

regényt, de az ő kedves, napsugaras, egyszerű 
hangján. Klárika doktor, ez a regény cime és a 
regény hősnője is, tehát Klárika doktor a magyar 
madame Curie, aki halhatatlan fölfedezést tesz az 
orvosi tudományban : megtalálta azt a szérumot, 
amely minden eddig ismert betegséget néhány ol
tással meggyógyít. Világhír sok-sok millió, kétszer 
a Nobel-dij, a német császár kézcsókja és ezer 
más hasonló disz és öröm éri a kövesi jegyző 
leányát és a fiatal Bartos Endre doktor feleségét, 
az örökifjú fölfedezés nagyszerű asszonyát. Ám 
Klárikának és szérumának titka van: az igazi fel
találó más, ö inkább csak az imprezárió, aki a 
csodát meghordozza a világban és kamatoztatja, a 
gyönyörű asszony, aki remek nyakán mutatja meg 
a világ legszebb brilliánsának csillogását.

Az igazi feltaláló a két Bartos doktor, az 
idősebb és ,iz ifjabb, akik Klárika életéért harcol
nak, Klárikáért, aki menyasszonya a fiatal orvosnak 
és akit már-már elragad a halálos kórság. A fiatal, 
szép lány halálos veszedelme illeti meg a két dok
tort, apát és fiút, hogy fölfedezzék a csodaszerül 
orvosságot, amelyet azután Klárika nevéhez kap
csolnak, hiszen voltaképp ö hozta létre a nagy 
csodát. Es Klárikát ismeri meg a világ, övé a taps, 
a babér, a rajongás, inig a két férfi csendesen a 
háttérben marad, ismertelenül, némán, elfeledetten. 
S mire Klárika asszony visszatér világkörüli utjá- 
ból: üres az itthoni fészek, az ifjú férfi eltűnt. 
Soha vissza sem tér, csak kósza, legendás hírek 
jönnek hol Indiából, hol Kínából, hogy ott egy 
fiatal, különös idegen orvos járja, a pestis ősi 

fészkeit és gyógyítja a szerencsétlen benszülötte- 
ket — ingyen.

Kálnoki regénye az Alhenaeum-könyvtárban 
jelent meg és három koronáért kapható.

Ugyancsak az Athenaetiin adta ki Gáspárné 
Dávid Margit regényét, a Liselotte cimü Bieder
meier történetét, amelynek külső kiállítására a 
kiadó társaság szokatlanul nagy gondot fordított. 
Dávid Margit regényében a régi Pest alakjai, mai I 
az osztrák császár város és a mese folyamán 
Berlin titkai jelennek meg előttünk, amint lassan 
lassan feltárulnak a bájos énekesnő, Liselotte 
előtt. gyönyörű kiállítású, nagyon szépen illusz 
trált könyvnek négy korona az ára.

*
Megküldötték szerkesztőségünknek Molnár 

Jenő Példának okáért cimfi karcolat gyűjteményéi 
amelyhez Major és Vértes rajzoltak igen elmé* 
illusztrációkat. A mulatságos könyv Dick Manó 
kiadásában jelent meg és 3 korona öt) fillérért 
kapható.

e
Az Athenaeum nyüjteményes vállalata, a 

Modern Könyvtár is egész sor érdekességet hozott 
a könyvpiacra. Villányi Andor Legenda címen 
apróbb rajzait, cikkeit gyűjtötte egybe. A szor
galmas Szederkényi anna két fantasztikus jelenetet 
irt, amelyet Laterna Magika címen bocsátott nyíl 
vánosságra. Végül Conan Doyle regénye, a 
Méregöv is a Modern Könyvtár gazdag sorozatát 
gyarapítja.

Mindezek a könyvek és füzetek kaphatók, 
esetleg megrendelhetők az eredeti bolti áron 
lapunk kiadóhivatalában.
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a következetes gondolkozást, a bölcs előrelátást,

• nergikus, céltudatos munkavezetést és inunkat. 
Nem volt oly hazafias, kulturális, közgazda- 
vagv szociális iránvu mozgalom, amelyben 

avatott kezekkel, lelkes energiával részt ne vett 
v. na. sőt több az ő kezdeményezésére ne járt 
v. ina a legnagyobb sikerrel.

A vármegye és Szombathely város hét éves 
spánsága alatt több nagy intézménnyel gyara

podott. Az ö segítségének, befolyásának köszön- 
:i Szombathely a főreáliskolát, az ö fáradha

tatlan buzgalma szerezte meg a vármegyének a 
ggeli gyorsvonatot, amelyet, sajnos, a háborús 
apót a menetrendből kiemelt ; legutóbb a leány- 

3 innazium biztosításával kötelezte hálára Szombat
ív és a vármegye közönségét. Az országban 
<őnek megszervezte pénzintézeteink hazafias 

áldozatkészségével a háborúból visszatérő kis
iparosok és kereskedők segítő akcióját s ezzel 
kapcsolatban megalapozta a vasmegyei kereske
delmi es iparkamarát.

A háborús célokra indított gyűjtésekben 
ídhatatlanságának eredménye volt, hogy vár- 
, \cnk közönségének áldozatkészsége első helyre 

rtil az ország vármegyéi között. S helyes szo- 
< ilis érzékkel a lehetőségig kímélte a kisemberek 

herbirását. Ez vezette a feldúlt kárpáti tűzhelyek 
Ivreállitására általa indított akcióban, amikor 

vllözte e célra a póladó kivetését s az önkéntes 
( lakozásból 194,110 koronás összeget teremtett s 
küldött el a központnak. Az erdélyiek segítésére 

ácsén különállóan 34,440 kor. gyűjtött.
Dr. Békássy István főispán nagy elfoglalt

sága mellett járásunk közérdekű ügyeit is élénk 
érdeklődéssel kisérte és a muraszombati járás 
ligvei benne mindig megértő támogatóra talált. 
E járás lakossága hálával emlékezik meg a fő
ispán működéséről, mert a határszéli nemzetiségi 
vidék felette nagyra tudja becsülni a magyarságot 
szerető és ápoló főispán érdemes munkásságát.

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 teritett 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 rom. katli. templomban. Azok, 
akik Takáts László kivaló képességeit köz
vetlenül ismerték, az ő hűséges és őt 
nagyrabecsülő munkatársai, kik Takáts 
László érlékét kellőleg becsülni tudták és 
a magyar építőm ti vészetet 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 
- mlékláblával kívánja megörökíteni Takáts 
I 1 dó emlékét A terv szép, megörökítésre 
érdemes és mindenképen méltó Takáts 
Le- emlékezetéhez. Amidőn a gyűjtést 
ezennel megindítjuk biztos reményünknek 
• '.hmk kifejezést, hogy e járás közönsége 
nem lesz hálátlan nagy fia emlékéhez és 
ni Itó módon fogja részét kivenni az emlék 
H görökitéséhez szükséges anyagi áldozat 
■ ■teremtésében. E járás egy nagy tehet- 
béggel 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 szerkesziőségc

Adakoztak :
Az Országház tisztviselői kara 
Gróf Batthyány Zsigmond 
Muraszombati Takarékpénztár 
Muraszombati Mezőgazdasági Bank 
Árvái Henrik
Dr. Vályi Sándor utján : Barbarics

Eerencz Zoltánháza 
Lauschek Lenke Budapest 
Dr. Geiger Vilmos 
Kamermayer Kálmánka és Gyurika 
Stern Hugó mérnök, népf. főhadnagy 
Dr. Vályi Sándor 
Balkányi Ernő 
i’liszár József asztalos mester 
Molitorisz Jenőné 
Nagy Rózsika 
Spranszky Anna

K 152.
100. -

> 50.—
> 50.—
> 30.—

» 20.
20.—
10.
10.
10.—

> 10. —
> 5.—

5.

> 5.—
5.—

— Kitüntetés. Ő Felsége a Király 
Witz Gyula hadnagynak, Witz Márton felső- 
lendvai uradalmi intéző fiának az arany 
érdem keresztet cs a Károly csapat keresztet 
adományozta, valamint egyidejűleg had
naggyá nevezte ki az ellenséggel szemben 
tanúsított vitéz magatartása elismeréséül. A 
vitéz katona mint önkéntes vonult be a
háború kiütésekor és azóta állandóan a
fronton teljesít szolgálatot és ezen szolgá
lata elismerése az irányában megnyilvánult 
királyi elismerés.

— Kitüntetés. A legfelsőbb had vezető 
ség Doupona András máriahavasi népfel
kelőt az ellenséggel szemben tanúsított 
vitéz magatartása elismeréséül bronz vitéz
ségi éremmel tüntette ki.

Hősi halál. A 83. gyalogezred 
legutóbbi vcszteségi kimutatása szerint 
járásunkból hősi halált haltak: Bokán Jó- 
Ottóháza, Loncsár Sándor Zoltánháza, 
Niederer Antal Andorhegyi lakosok.

Péter Pál napi gyűjtés. A muraszombati 
Vörös Kereszt a'ltal a járásban megindított gyűjtés 
ez évben is fényes eredménnyel járt. Muraszom
batban a gyűjtést az alábbiak végezték az itt kitün
tetett eredménnyel: Győry Margit l\ 32 87 Brandieu 
Edith K 10 83, Turk Irmus K 6 57, Turk llus 
K 30 03, Saáry Magdus K 25 66, Osterer Rózsi 
K 18'85, Rilscher Piroska K 21*67, Décsy Dalma 
K 10 62, Trauttmann Margit K 21’41, Faschinger 
Gizella l\ 25’61, Keck Juliska K 7’98, Kemény 
Ferencz K 15*86, Berger Olló K 9’85, Trauttmann 
Ferencz K 10’52, Geiger László K 15’46, Kardos 
Miklós K 11’90, Vogrincsics Kálmán K 13’67, 
Győry Kálmán K 6’71 Geiger László K 7’46.

Primitia. Az elmúlt vasárnap 
szép ünnepség színhelye volt a csendlaki 
róm. kath. templom, hol Püvár Máté biró- 
széki származású szentbenedekrendi tanár 
első szent miséjét mondta. Manuductora 
Vadovics Rezső csendlaki plébános volt, az 
ünnepi beszédet Kühár István belatinci 
plébános tartotta. A szép ünnepségen az 
egész környékbeli papság megjelent, Szle- 
pecz János esperes-plébánossal élén, részi
vett az ünnepélyen dr. Rogács Ferencz 
pápai kamarás is. Az ünnepi szertartás után 
a papság Vadovics Rezső csendlaki plébá
nos vendégszerető házánál és a primitiáns 
szüleinél jött össze.

Felvétel az árvaházba. A kőszegi Kelc. 
Adélfy árvaházba Hartmann Géza a muraszombati 
róm. kath. iskola jeles tehetségű tanulója ingyenes 
helyre felvétetett.

— Választmányi ülés a polgári körben. Mura
szombati polgári kör választmánya csütörtök este 
látogatott ülést tartott, amelyen a kör folyó ügyeit 
beszélték meg a pénztárosi számadást viszgálták 

át es rendben találták. A kör vezetősége ezúton 
kéri a kör azon tagjait, akiknél még kölcsönköny- 
vek vannak, hogy szíveskedjenek azt a könyvtáros
nak mielőbb beszolgáltatni.

Jön a községi mérleg. Rég érzett hiányt 
pótol a község azon elhatározása, hogy a régi 
mérleg helyett egy a kor igényeinek megfelelő uj 
mérleget állít fel. A községhez már meg is érke
zett az értesítés, hogy a mérleg a község részére 
feladva lett és igv kilátás van arra, hogy a jövő 
héten már egy pontos és megbízható mérleg fog 
a közönségnek rendelkezésre állni.

— A felsócsalogáuyi hitoktatás ügye. A vasi 
közép egyházmegye legutóbb megtartott közgyűlé
sén a felsőcsalogányi missió telep hitoktatása és 
az iskolai tanítás ellátása is napirendre került. A 
felsőcsalogányi hívek ugyanis csak 600 koronát 
hajlandók a hitoktató segédlelkésznek fizetni amely 
összegén természetesen pályázó nem akad. Kapi 
Béla püspök nagyhatású felszólalására a közgyűlés 
elhatározta, hogy a társgyülekezeteket támogatásra 
kéri fel és a püspök maga részéről kötelező Ígé
retet is tett évi 50 koronával való hozzájáruláshoz. 
Dr. László Kálmán világi felügyelő pedig ugyan
ezen alkalommal 500 koronát ajánlott fel e célra.

Gyűjtés a polgári iskolai színpad javára 
A polgári iskola állal rendezett ünnepélyen gyűj
tés indult meg, egy az iskolában felállítandó színpad 
javára, melyre eddig a következő adományok foly
tak be: Horváth József III. o. t. 20 fill. Nemes 
Miklósné, Győry Kálmánné 3—3 K. Olajos S-né, 
Török l-né, Horváth György né, Schön vizemé, Hor
váth L-né, Czipott Gizi, Simon Etus, Nvirö Boriska, 
Lázár llus, Bolgár Olga, Kemény Bözsi 2 2 K.
Ifj. Lamm Antal 10 K. Dr Vályi Sándor 6 K. Dr. 
Czipott Zoltán .Antauer J. 4 4 l\- Horváth Pál,
Vértes S., Oszterer K-, Nádai J., Kardos J., Szé
kely J., Trautmann, Berger, Schweitzer Olga és 
Laci 2—2 K. Ruttkai l-né, Győri llus. Kardos L, 
Polgár E., Hollósy Z.. Kulcsár, Skerlák, Szukics, 
Péterka, Virág, Junkuncz, Skalics I I K. Nemes 
Gyöngyike és Gabi, Zsilavecz M. 40 40 fill. és 
a sok N. N. akiknek nevét nem sikerült megtud
nunk. Öszesen 105’20 korona.

A Vörös Kereszt mulatsága. A muraszom
bati Vörös Kereszt vasárnapra tervezett mulatságát 
a közbejött akadályok miatt elhalasztani volt kény
telen. Belépő jegyeiket a legutóbbi kimutatás óta 
Stern Hugó 5, Fülöp János 4, Vukán Kálmán 5, 
Siftár István 10, Lunzer Endre 6. Csárics József 
5 koronával váltották meg.

Kitüntetés. A legfelsőbb had veze
tőség Jurecz József 64. gyalogezredbeli 
népfelkelőt az ellenséggel szemben tanúsí
tott vitéz magatartása elismeréséül a bronz 
vitézségi éremmel tüntette ki.

Megkezdudöt vidékünkön az aratás Egy 
háborús szenzációval felér ez a néhány szó: a 
múlt héten az egész muraszombati járásban meg
pendítek a kaszák és megkezdődött az aratás. A 
hosszú szárazság következtében vidékünkön már 
teljesen megérett a rozs és gazdáink be sem várva 
a hagyományos Péter-Pál napot, már napokkal 
előbb nekikezdtek a frontmögötti nagy offenzivának, 
mely ellenségeink minden kiéheztetési politikáját 
halomra fogja dönteni. Sok helyen már a cséplés 
is megkezdődött s a községekben vígan búgnak a 
cséplőgépek. Úgy mondják a gazdák, hogy vidé
künknek búzából és rozsból olyan jő termést adott 
az Úristen, amilyen már régóta nem volt.

M. kir. Babaképző Intézet, Szombathelyen. 
A szombathelyi m. kir. bábaképzö-intézetben az 
1916 18 tanév téli (magyar nyelvű) tanfolyamára 
a beírások 1917. szeptember I—3-ig tartanak. A 
felvételhez szükséges: I) 20—40 közötti életkort 
igazoló születési anyakönyvi kivonat, 2) férjezet
teknél házassági anyakönyvi kivonat, 3) erkölcsi 
(községi) és 4) orvosi bizonyítvány ; végül jártas
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ság az írásban és olvasásban. A tanfolyamban 5 
tanuló ki magát arra kötelezi, hogy 5 éven át oly 
megnevezendő községben folytat szülésznői gyakor
latot. hol okleveles bába nincsen, 360—360 korona 
államsegélyben részesülhet. A kik ezt elnyerni 
óhajtják, az idézett okmányokon kívül szegénységi 
bizonyítvánnyal és az említett kötelezvénnyel ellá
tott, a vallás és közoktatásügy nagyméltóságu m. 
kir. ministiriumhoz intézeti bélyegmentes folyamod
ványukat legkésőbben 1917. július 20-ig a szombat
helyi m. kir. bábaképző-intézet igazgató-tanárához 
küldjék be. A tanulók korlátolt számmal havt 50 
koronáért az intézetben lakást és ellátást kapnak. 
Dr. Reismann Adolf, igazgató-tanár.

Szerkesztői üzenet.
Vörös Kereszt Belatinc- Szives soraik elkésve 

érkeztek, jövő számban hozzuk.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

Nyilttér.*)
Köszönetnyilvánítás.

Mindazoknak, kik szeretett jó férjem elhunyta 
alkalmával akár személyes megjelenésükkel, akár 
Írásban vagy koszorú küldésével részvétüket ki
fejezve fájdalmamat enyhíteni szívesek voltak, ez 
utón is hálás köszönetét mondok.

Özv. Hartmann Ferenczné.

•) E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősséget 

nem vállal.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink
ban ápolt sebesült katonákról I

- Olvassa „AZ EST"-«t. ha mindenről infor
málódni akar. AZ EST riportjai mindig kimentik 
a 'nap esménveil. mert AZ EST ™?dent "teg.r es 
mindenről tud. ami közérdekű AZ F.ST munka
társai mindenütt ott vannak, ahol esemeny történik, 
hogy a lehető leggyorsabban és a személyes meg
győződésen alapuló pontossággal irhássá meg 
tudósításaikat, az ország minden resrebeo es a 
külföldön pedig olyan szervezett tudositogarda látja 
el a hírszolgálatát, amelylyel 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 forrás aoz 1 
tudósításait és táviratait, azzal a biztos tudat al. 
hogy AZ EST citálásával már a hitelesség bélye
gét is rányomta a közleményre.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők

— 35 dekás ■—

tábori dobozok
kaphatók

Balkányi Ernőnél
Muraszombat.

Pergamentpapir
befőtt bekötéséhez, elsőrendű minőség. 
Kapható: BALKÁNYI ERNŐ könyv- és 
papirkereskedésében MURASZOMBAT

Használjunk hadi postabélyeget I
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VIGYÁZZON
----- egészségére I =
Megbízható és jóminőségü nikotinmentes 

c igaretta-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 
legolcsóbb árban szállítom.

Balkányi Ernő Muraszombat.

VASVÁRMEGYE = 
= LEÍRÁSA = 
népszerű füzetecske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola 111. osztályába 
bevezetett tantárgya, ára 20 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papír

kereskedésében, Muraszombatban.

Könyv újdonságok ame«ielenési|líin
■ - azonnal kapha

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

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

Ipar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, veleniény-magvak, ugysziiilén üveg i 
és porcellánkereskedése. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.
ANTAUF.ll JÓZSEF bábsiitö és mézcskalácsos

BENKÓ JÓZSEF Szállodája az Jíli-fant“-lioz.

I ODRAI JÁNOS nagy vendéglője

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész,

DIÓK SÁNDOR sajtgyáros.

FÜRST A. és FIA fiiszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vélemény-magvak, ugysziiilén üveg 

és porcellánkereskedése.

FLIsZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 
Motorerőre berendezett műhely.

KB. HIRSCHL divatáriiház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fö ulcza.

HE1MER 1GNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-ulca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR ,Korona* kávéházit.

HIRSCHL ANNA fiiszer kereskedése és kész férfi 
ruharaktára a vasút állomás melleit.

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedő, szecskavágó I 
gépek árusítása

NÁDAI JÓZSEF 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és mii czipész.

FL1SZÁR JÓZSEF vendéglős.
KOIIN I.1PÓT füszerkereskedö, deszka, mész, 

czement és eternit pala árusilás.
KOFJÁCS FF.RENCZ épület- és mülakatos j 

kerékpár javító.

NF.MF.CZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép-, ketékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.

POLI.AK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

I’ÉTERKA FeRENCZ vendéglős
l’ÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-ulcza.

RATKOL TIVADAR gözléglagyára.

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

Kerékpár raktár.
S1FTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

TÜRK JÓZSEF vendéglős Templom ulcza.

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

GP.OSZ S\MU vendéglős Urdomb.

SIFTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa.

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesil. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhi-gt. 

HIRSCHL l.ll’ÓT vegyeskereskedő Köhitláti. 

KÜZM1CS MÁTYÁS vendéglős Ballvátul. 

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpesl VII Sip-u. 5

KÍIHÁH ISTVÁN vendéglős Mezíiva:

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Baltyántl.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán.

ÓRÁI, SÁNDOR vendéglős Bodóltegy. 

SAVÉI. JÁNOS vendéglős Kisszoinbat.

ST1VÁN FERENCZ vendéglős Kőhitla

SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház

SOMMEH JÓZSEF vendéglős Felsőlemlv i 

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

NF.MF.CZ

