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Háborús czélok.
A legszomorubb ebben a végtelenül 

szí moru és szomorúan végtelen háborúban, 
hoey nincs már konkrét czélja és hogy 
ellenségeink arra a kérdésre, hogy miért is 
\ .Inek voltaképpen háborút, csak merész 
bes/.édfordulatokkal tudnak válaszolni. A 
központi hatalmaknak tisztán meghatározott 
czeljuk van aminek kedvéért kénytelenek 
voltak a háború martiriumát magukra venni: 
a biztonságuk. Az ellenségek ezt nem ta
gadhatják. Az ö nyíltan bevallott háborús 
czéljuk Németország és Ausztria-Magyar- 
ország megalázása, megsemmisítése és fel
darabolása is csak amellett bizonyít, hogy 
kénytelenek vagyunk biztonságunkat védeni. 
De mivelhogy a megsemmisítési program 
a két esztendőnél tovább tartó háború 
alatt keresztülvihetetlennek bizonyult, az 
antant egyre újból változtatja műsorát 
Számtalan hivatalos nyilatkozatból értesül
tünk. hogy ellenségeink szabadságért, hala
dásét'. cs czivilizáczióért küzdenek, A köz
ponti 1’ r nak szívesen azonosítják magukat 
ezekkel a czálokkal. Tehát csak a szabad
ság, haladás' czivilizáczió fogalmainak 
értelmezéséről lehet szó, mely csakugyan 
különböző a két ellenséges táborban.

Ha hitelt adhatnánk a londoni és pá
risi államférfiaknak, úgy oly czélokért ker
getik népeiket háborúba, amelyeknek jogo
sultságát soha senki kétségbe nem 
vonta. Biztonság megrohanásuk ellen a 
m ngodt gazdasági és kulturális fejlődés 
yarancziája; háborús szándékok elfojtása: 
minden európai állam ugyanazt akarja. Es 
véresen küzdenek ezért egymás ellen.

A háborúnak konkrét, világos szavak
kal nem pedig üres frázisokkal körülirott 
czelját ma már nem láthatjuk. Sem elvileg 
ellentétes világnézletek, sem alapvető prob- 
léi iáknak egymással ellenkező megoldási 
kísérlete nem állanak egy mással szemben 
ser. pedig faj vagy vallásérdekekért nem 
folyik a háború. Minden harczoló fél elhá- 
ritj. magáról a feltevést, mintha terület 
vagy hatalomgyarapitásért küzdene Egy
hangúlag kijelentik, hogy csak a magukéra 
tartanak igényt, csak az antant toldja meg 
ezt az igényét még azzal, hogy azt is kö
vet. li, amit a magáénak tart. Mindenki 
teli t szent, jó, sérthetetlen jussát követeli. 
Ám le jogi kérdéseket nem szokás a harc
ié' n elintézni.

Ellenségeink, kik látják, hogy konkrét 
fi >rus czéljaik a teljesithetlenség sülyesz- 
l' iie vesznek, háborús indokaikkal absz- 
,r: t területére vonulnak vissza. Ha sza
vaknak hitelt adhatnánk, úgy csak gyilkol- 
” és halnak meg! Az emberiség fejlődésé 
kedvéért lódítják évtizedekkel vissza az 

emberiséget, a kultúra kedvéért sértik és 
gyalázzák meg a kultúrát, az örök béke 
kedvéért huzzák-halasszák vég nélkül a 
háborút. Jövendő nemzedékek nem fogják 
ezt másnak tarthatni borzasztó őrületnél, 
mely hatalmába ejtette ezt az egész világ
részt, hogy önfentartási ösztönből önmagát 
marczangolja szét.

Ha ellenségeinknek világos, jogilag és 
erkölcsileg megokolható czéljaik volnának 
úgy nem irtóznának annyim a zöld asztal 
melletti béketárgyalásoktói. De ettől félnek, 
mert nincsenek más becsületes háborús 
érveik, mint amelyeket maga a háború szol
gáltat nekik. A háború kérdés mai stádi
umában ezt az okoskodást kényszeríti, ellen
ségeinkre: A háborút folytatni kell, mert 
megkezdtük és a megkezdés jogosultságá
nak a háború folytatásából kell kiderülnie. 
Ez oly cizculus vitiosus, amelyből észszerű 
kibontakozást ellenségeink találni nem 
tudnak.

A legborzasztóbb ebben a háborúban 
nem csak az, hogy minden nap, amelylyel 
tovább tart, tartamának tényleges megho- 
szabbitását jelenti, hanem mindig újból 
szolgáltat folytatásához szükséges érveket. 
Mert a népek e harczának nincsen már 
más logikus forrása, mint maga a háború. 
Háború a háború kedvéért, melynek az 
antant nem akar véget vetni. Szabadság, 
kultúra, biztonság a czéljai ? Senkisem 
vitatja ezeket. Minthogy ellenségeink nem 
tudnak már észszerű háborús jelszavakat 
kitalálni, elvont fogalmakkal tarkítják zász
lójukat.

A frázis kihúzza tehát a háborút, a i 
frázis miatt nem szabad véget érnie, frázis- | 
sál kiabálják túl a kinzott emberek nyűgé- í 
sét és a frázis — e legtelhetetlenebb 
bálvány — oltárán áldozzák fel az embe
reket hekatombáit.

Piacra kell vinni a gabonát.
A in. kir. minisztérium a háború esetére 

szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvényes 
rendelkezések alapján a következőket rendeli a 
hivatalos lap mai közlések szerint:

Az a termelő, akinek a község (város) terü
letén 400 kataszteri holdnál kevesebb szántóföldje 
van, köteles a cséplés befejezése után vagy annak 
netaláni félbeszakításakor búza-, rozs- és kétszeres
készletének a házi és gazdasági szükséglet számí
tásba vétele után maradó feleslegét a községi 
elöljáróságoknál (polgármesternél) bejelenteni és 
azt e hatóság felhívására közszükségleti célokra 
átadni.

A felesleg mennyiségét vita eseteben a köz
ségi elöljáróság (polgármester) az érvényben levő 
kérdésben a határozat közlésétől számított
három nap alatt a vitás mennyiség átengedő- 

sére halasztó hatalyu fokozatos fellebbvitelnek van 
helye ; végső fokon a belügyminiszer határoz.

Az átadás kötelezettsége nem akadályozza a 
termelőt abban, hogy búza-, rozs-, és kétszeres
készletéből mindaddig, amíg annak feleslege tőle 
át nem vétetett, az érvényben álló rendelkezések 
értelmében vásárlásra jogosultaknak eladhasson ; 
köteles azonban ezeket az eladásokat a községi 
elöljáróságnak (polgármesternek) a vásárlási iga
zolvány bemutatása mellett be jelenteni-

A községi elöljáróság (polgármester) köteles 
a termelő által átadandó búza-, rozs-, és kétszeres
mennyiséget átvételére a Haditermény részvény
társaságot, illetőleg e társaságnak a község (város) 
területére megjelölt bizományosát felszólítani, és 
a Haditermény részvénytársaság, illetőleg a bizo
mányos az utóbbi a Haditermény részvénytár
saság álatal megállapítandó birság terhe alatt 
köteles a szóban forgó terménymennyiséget a 
termelőtől átvenni.

A Haditermény részvénytársaság bizományo
sának raktárába szállított, avagy a Haditermény 
rész vény társaság cimére vagy utasítása szerint 
vasúti hajóállomásra egyébként feladott búza-*  
rozs-, és kétszeres mennyiségek után a Haditer
mény részvénytársaság a községnek (városnak) 
métermázsánkint 20 fillér jutalékot fizet. A község 
(város) az e ciinen befolyó összegeket a munká
latokat teljesítő közegek bijazására fordithatja.

Az a termelő, akinek a község területén 400 
kataszteri hold vagy ennél több szántóföldje van, 
köteles minden hónap második és utolsó vasár
napján az addig kicsépelt búzának, rozsnak és 
kétszeresnek feleslegét és pedig a megelőző szom
bati napon volt állapot szerint a Haditermény 
részvénytérsaságnak (Budapest, V., Nádor-utca 9.) 
megvételre írásban felajánlani.

A termelő köteles ajánlatában megjelölni az 
addig kicsépelt készlet egész mennyiségét, vala
mint azt, hogy abból saját, házi és gazdasági 
szükséglete címén mennyit tartott vissza és a 
vevőknek, valamint az eladott mennyiségeknek 
feltüntetésével azt, hogy mily mennyiséget adott el 
készletéből a fennálló rendelkezések értelmében 
vásárlásra jogosultaknak.

A Haditermény részvénytársaság köteles a 
megvételre felajánlott terményeket átvenni, illetőleg 
az átvetelré bizományosát kötelezni.

Ha a termelő búza-, rozs- és kétszeres
készletének feleslegét, illetve a Haditermény rész
vénytársaságnak felajánlott termény mennyiségeket 
a felajánlástól számított három héten belül nem 
szállítja, az elszállításról a termelő költségén a 
törvényhatóság első tisztviselője gondoskodhatik 
és pedig a szükséghez képest a közerő igénybe 
vételével.

Az a termelő, aki a rendelet valamely rendel
kezését megszegi vagy megszegésénél bármely mó
don közreműködik, kihágást követ el és hat hóna
pig terjedhető elzárással és kétezer koronáig terjed
hető pénzbüntetéssel büntetendő.

Ha megállapitható annak a nyereségnek a 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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mennyisége, amelyet a tettes cselekményével illeték
telenül elért, az alkalmazandó pénzbüntetés két
ezer koronán felül a megállapított nyereség két
szeresével felemelt összegig terjedhet.

Ama készlet tekintetében, amelyre nézve a 
kihágást elkövették, a törvény értelmében elkob
zásnak van helye. Az elkobzott készlet értekének 
egyötöde a feljelentőt, többi része a felmerült 
költség levonásával a rokkant katonák segély
alapját illeti. Nem lehet elkobozni azt a készletet, 
amely a birtokos a fennálló rendeletek értelmében 
saját házi- és gazdasági szükséglete címén megilleti.

E kihágások miatt az eljárás a közigazgatási 
hatóság körébe tartozik.

Ez a rendelet folyó hó 26-ikán lépett életbe.

hírek.
Műkedvelői színi előadás 

Vashidegkuton
A muraszombati Vörös Kereszt javára 

Vashidegkuton a Vogler-féle vendéglő nagytermé
ben augusztus 27-én fényesen sikerüli műkedvelői 
színi előadás volt, melyen színre került >Ja so 
sind Sie*  I felvonásos vigszinmü Levitschnigg 
l’rida, Vogler Mitzi, Hima Jolán, Vogler Ilonka 
és Huszárik Teréz kisasszonyok felléptével. A da
rab, mely a leányok férhez menése elleni nőmoz
galmat és más feminista elveket figuráz ki és 
azzal végződih, hogy a modern leányok is csak 
addig agitálnak és lelkesednek ezen elvekért, mig ! 
a megfelelő férfit megtalálják, kivel házasságra 
lépnek.

A nagyszerűen rendezett s jóval a műked
velői színvonalon felül előadott daraban kivált 
Levitschnigg Erida k. a., feszélytelen, szabad, de 
a mellett természetes játékával. Ö volt a játék ! 
lelke s látszott rajta, hogy nem először szerepelt 
színpadon és ha véletlenül színi pályán működne 
ünnepelt művésznő volna. Kívüle nagyszerűen 
játszott még Vogler Ilonka k. a. ki hős szerelmes 
férfi szerepét a tőle megszokott bravúrral játszotta. 
Vogler Mici és Hima Jolánka k. a. nehéz szere
püket kitünően játszották és ha megszokják a 
nyilvános szereplést, nem megvetendő játékot 
fognak produkálni. Huszárik Teréz k. a. mint 
szobaleány, kis szerepét megfelelően látta el.

Az előadást Levitschnigg l’rida k. a. éneke 
vezette be ; mondhatni ebben sem utolsó teljesít
mény. Hima Jolán k. a. sok tapsolt kapott hábo
rús magyar nótákért, csak kár, hogy zongora 
kísérője nem alkalmazkodott eléggé az énekléshez.

Mint újdonság először lettek bemutatva Vas
hidegkuton élőképek. A római jelmezekben szereplő 
hölgyek alakításai oly kitűnőek voltak, hogy a 
nagy számú és előkelő nézőközönség nem tudott 
eléggé betelni azoknak nézésével. Persze taps | 
mindennek mindenkinek bőven kijutott.

Az előadás után Vogler Károly vashidegkuti ( 
földbirtokos vendégül látta úgy a szereplőket, 
mint pediglen a nézőközönséget, hol is pezsgőd u- 
rogatás mellett ülték meg a Deutschland sze
rencsés hazaérkezéséi.

Külön elismerés illeti meg Vogler György 
urat és kedves nejét, kik a jótékony cél érdeké
ben! előadáshoz, a díszleteket, termet és világítást 
teljesen díjtalanul bocsátották rendelkezésre.

Az est különben a muraszombati • Vörös 
Keresztnek 60 koronát jövedelmezett. A nemes 
célra felülfizettek :

Erisch Karol in I K, Piczkó Adél 2 K, Eriseit 
Mitzi I K, Erisch Vili 50 f., Erisch Erida 50 f., 
Derkács Ferenc I K, Pitz János 5 K, Pollák 
Zsigmondné 2 K. Reiser Boda Henrik 10 K, 
Gombócz Terézia I K. Kereszturv Vince 2 l\. 
Obál Mihály 3 K. Vogler Károly 7 K, Kónya 
Imre 2 K, Horváth József I K. Szakonyi József

1 K, Pdlífy Amália 2 K. Molnár Jozsefné 2 K. 
Kerécz Jozsefné 2 K. Derkács Jozsefné 1 K. Ko
vács őrmester 3 K, Plöcht M. I K. Polacsekné 
1.60 K. Vogler Györgyné 10 K. R. B. H.

— Erdélyi menekültek. Az orvtá- 
madó román betyár horda betört hozzánk. 
Házukat, oltlionukat, tűzhelyüket hagyták 
árván testvéreink. Az ellenség elöl a mi 
szeretetünkhöz menekültek. Nem várhattuk 
nyitott ajtóval, teriiett asztallal, simogató 
kézzel, vetett ágygyal. Hajléktalan északa 
után azonban hajléktalan nap köszönt rá
juk Ne várjuk meg, amíg ismét meglepi 
őket a mostoha éjszaka, Akinek van egy 
kuckója, ahol megfér egy jó lélek, ahol 
megnyugszik egy testvéri szív, ossza meg 
velük tűzhelyét. Ne viselje senki a szégyent, 
hogy az ország szivében testvéreinknek ne 
legyen hova hajtaniok fáradt fejüket. A mi 
járásunk eddig nem érezte a háború véres 
borzalmait. Itt nem járt ellenséges horda, 
itt nem égtek a házak, itt nem pusztult 
vagyon. A vendség magyaros lelkesedéssel 
áldozz,i vérét a harcmezön, az itthonlévők, 
kik a háború gazdasági előnyeit bőséggel 
élvezik kövessék a harcosok példáját és 
áldozzanak a hazaszeretet oltárán. A ható
ság sürgős feladata, hogy intézkedjék, hogy 
e járás a menekülő testvéreinknek otthona 
legyen, hogy helyet találjon köztünk a 
hazájából menekülő magyar. Félre most 
mellékes szempontokkal szükebbre szabjuk 
a kenyeret, de osszuk meg testvéreinkkel. 
Ne várjunk mig ide küldik a menekülteket 
de hívjuk őket barátságos meleg vendég
szeretettel mielőbb. Itt jegyezzük meg, hogy 
Balkányi Ernő cég a menekültek javára 5 
koronát juttatott szerkesztőségünkhöz. Kér
jük egyben lapunk olvasóit, hogy e nemes 
célra lapunkhoz adományaikat elküldeni 
szívesek legyenek.

Kitüntetés. Ferenc Szalvator fő
herceg Nagy és Kisbarkóczi Pósfay Ede 
83. gyalogezredbeli százados nejét a Vö
rös Kereszt szolgálatában teljesített érdemes 
munkásságáért a Vörös Kereszt hadiékit- 
ményes ezüst éremével tüntette ki.

Fényes kitüntetés. A járásbeli 
jegyzői kar egy derék tagját érte jól meg
érdemelt kitüntetés. Horváth Gyula csend
laki segédjegyző, ki a háború kiütése óta 
a fronton teljesít szolgálatot az ellenséggel 
szemben tanúsított vitéz magatartása elis
meréséül a signutn laudist kapta és ezen 
felül 20 ik népfelkelő gyalogezred főhad- 
nagygyává neveztetett ki.

-- Hivatalban Szentkirályi Sándor 
kir. járásbiró, ki 4 héten, át a szentgott
hárdi járásbíróságnál lielyetesitett visszatért 
Muraszombatba s átvette hivatala vezetését.

Hadifogságban, ifj. Pósfay Pon- 
grácz a 48. gylogezrcd most kinevezett 
lelkes vitéz kapitánya a legutóbb orosz, 
harcokban fogságba került, honnét aggódó 
családjának már életjeit adott.

Királyi jutalom. A fegfelsőbb 
királyi kegy sugara ismét egy szegény fa
lusi özvegy asszony portájára köszöntött 
be. Vármegyénkben ez már a tizedik, já
rásunkban pedig a negyedik kitüntetés. 
Deutsch Ferenc korongi, Halni Miksa bo- 
dóhegyi, özv. Kőim Miksáné muraszombati 
lakósok után most özv. Szakovics Mátyásné 
tiborfai lakos következeit. Nagy megtisz
teltetés érte az érdemes asszonyságot Pö- 
csétes levél érkezett hozzá a bécsi burgból 

a koronás király elismerő soraival és 200 
korona adomány. A királyi kegy hat har
cos vitéz özvegyanyja iránt nyilatkozol 
meg. Özv. Szakovits Mátyásnénak ugyan 
a háború kitörése óta hat derék fia szó-.
gálja a haza és király védelmet es mir - 
annyian kitüntetést szereztek már. Szak 
vitsné fiai a 83. 37. gyalogezredben és
5. honvédhuszárezredben szolgálnak és 
egyik közülük eltűnt. A kitüntetett özv 
asszony István, Lipót, Antal nevű 
mekei a 83. gyalogezredben, János ■ vü 
gyermeke a 37. vasúti ezrednél, F .ne 
fia a darabont testőrcégnél, Rezső .íevíi 
fia az 5. honvédhuszár ezrednél szolgáé Sza
kovics Antal még 1915. május 2-án eltűnt 
s azóta nem jött hir róla. A kitüntetett 
anyának György nevű fia még 1898-ban 
Trebinjében katonai szolgálat alatt elhalt.

— Sorozás- A 39 50 évesek sorozása ked
den kezdődött meg Az öregek rekrutálása mozgal
mas napokat csinált Muraszombatban is, ahol 
immár harmadszor adtak egymásnak találkozót a 
Benkó vendéglőben azok, akik eddig nem iitöték 
meg a mértéket. A harmadik pótsorozás a viszo
nyokhoz képest kielégitő eredményt adott. Az 
öreg regruták virágos hangulatban járultak a 
sorozóbizottság elé és a román orvtámadás feletti 
felháborodás elszántságot tükrözött minden arcon. 
Nem egy esetben megtörtént sorozóbizottság előtt 
is, hogy az alkalmatlan) jelzőt lehangolsággal 
fogadták.

Egyházmegyei hir. Kiss Kálmán felsőszent- 
benedeki plébánoshelyettes a plébánia vezetése 
alól fölmentését kérte. Mikes János gróf megyés
püspök a nevezett áldozópapot fölmentette és öl 
és Eaflik Ferenc bántornyai segédlelkészt kölcsö
nösen áthelyezte.

Fiatalkorúnak bírósága. Valkó Miklós tör
vényszéki biró és Dr. Steffler Lajos kir. ügyész 
hétfőn a muraszombati járás fiatalkorú bűnösei
nek ügyeit tárgyalták le.

Fontos rendelet a ragályos betegségekről 
A muraszombati szolgabiróság az alábbi fontos 
rendeletet bocsátotta ki:

Járásunk területén több helyen igy legutóbb 
Mátyásdomb, Vidorlak, Pálhegy, Kölesvölgy köz
ségekben vérhas (Dvszentéria) megbetegedések 
fordultak elő.

Nehogy ezen szerfelett veszélyes és ragálvos 
kár iárványszerüleg elterjedjen a következőkre hí
vom fel figyelmüket és a következőket rendelem 
el. melyek szigorú és lelkiismeretes végrehajtásá
ért czimeket teszem felelősekké.

I. Az őszi időszak (gyümölcsezés stb.) ép 
tigy mint a koleráránál látjuk, a vérhas fellépésér-, 
és terjedésére is kiválóan alkalmas, hozzájár i 
még azon körülmény is, hogy a mezei munkák: t 
távozott egyének is visszatérve a hajt más fe> - 
zött vidékről könnyen behurczolhatják.

2 Azért most a tisztaságra kettőzött go.id- 
forditandó! A lakosság a községbirák utján figyel
meztetendő, hogy kezeit minden étkezés előtt g ' 
dósán mossa meg az az evő és ivó edén < 
tisztán tartassanak, figyelmeztetendő továbbá, h 
mértékletes életmód betartása réven gyomorron 
sok-nál lehetőleg óvakodjék, és a nyers gyűrni 
élvezetétől lehetőleg óvakodjék. Adott esetben p 
dig a nyers gyümölcsöt előbb tiszta vízzel mossál 
le, és hámozzák meg.

3. Minden hasmenés vagy gyomorbán talon 
mai lehetőleg mielőbb orvoshoz forduljanak, hogy 
az esetleges fellépő bajnak még idejekorán elejét 
vehessék.

4. Amint azt már a melegebb időszak beál- 
tával elrendeltem, a kutak, melyek az ivóvizet 
szolgáltatják alaposan kitisztitassanak és a vedrek 
keresztpánttal ellátassanak.
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5. Árnyékszékek minden háznál felállitassa- 
< különösen áll az a vendéglők, korcsmák, 

iknál gyakran mésztejjel fertötlenitessenek.
b. Minden vérhas megbetegedés nyomban 
•-ágnak bejelentessék és az óvintézkedések 

csen a beteg szigorú elkülönítése a beteg 
nek mésztejjel való fertőtlenítése a szoba- 

és fehér- 
-• már a hatósági 

nyomban ott el- 
végrehajtassék. 
elé őr állítassák a 
a házba idegen be 

is élvezeti czikkek 

lúggal való lemosása az ágy
. k hígban való kifözése 
.ezés beérkezése előtt is 
.ssék és felügyelet alatt

A megbetegedett háza 
;oruan ügyel arra, hogy . 
rion és házból élelmi éí 
óvá ki ne vitessenek.
S. A beteget ápoló személyzet a baj ragá- 
voltára figyelmeztessék, hogy a betegnél 

tartózkodása alkalmával lehetőleg nem de
lyos 
való 
sémin: módon ne egyék, mielőtt kezét szappannal 
alap san meg nem mosta. Távozása alkalmával 
pec\ azon ruhát, melyeit a beteg ápolásánál vi- 
- löbb jól fertőtlenítse, és csak igy távozzék 
ege-/séges környékeibe.

9. Körjegyző urakat felhívom, hogy ezen 
rendeletemet elismerő iv ellenében az összes köz
ségi rákkal közöljék és felhívják, hogy a tartal
mát a lakossággal megfelelően közöljék. Az elis
meri énveket pedig hozzám folyó évi szeptember 
15-ig beküldjék.

10. Ugv körjegyző, mint helyettes körorvos 
urakat felhívom, hogy ezen rendelkezéseimet adott 
esetben személyesen ellenőrizzék és a netán ész
lelt mulasztásokat hozzám nyomban bejelentsék.

11. Különös gonddal ügyeljenek a munkáról 
hazaiért egyének és szabadságolt katonák egész
ségi állapotára, mert legtöbb esetben ezek szokták

bait behurcolni.
’>?. A lakosság figyelmeztetendő, hogy ily- 

ne gbetegedésnek bejelentése törvényileg elő 
van írva a bejelentés elmulasztása szigorúan 
büntetve lesz.

Aki magára gyújtotta a házát. Lapunk 
múlt számában megírtuk, hogy Kismálnás község
ben Tallián Mihály 66 éves gazda házának égő 
padlásán rekedt, ahonnan jajveszékelésére a szom
szédok mentették meg a súlyos égési sebeket 
szenvedett embert. A csendőrség gyanúja elsőiz- 
ben is Tallián Mihálvra irányult, ennek azonban 
látszólag ellentmondott az a körülmény, hogy a 
ház. nem volt biztosítva A csendőrség egesz nap 
nyomozott és most kétségtelenül kiderült, hogy 
Tallián magára gyújtotta a házat. A szerencsétlen 
ember rossz viszonyban élt leányával és vejével, 
Horváth Józseffel, akiken úgy akart bosszút állani, 
ho, y elemészti magát de megsemmisíti egész 
vagyonát. Régóta foglalkozott a sötét tervvel, ame
ly t: pénteken délután végre is hajtott. A lakó
szobába, valamint az istállóba egy-egy kötés 
szc át vitt, azután a községi korcsmában gyorsan 
mi, volt egy liter bort és hazament, ahol a széna 
cső (>kat felgyújtotta, azután betette az összes 
ait at és fölment a padlásra. Amikor már a füst 
ioit gatni kezdte és a tűz folytán irtózatos égési 
iáid ilmakat szenvedett, kínjában a padláslyukhoz 
‘án -zorgott és segítségért 
ki 
jár
Ion 
fai
né!

kiáltott. A szomszédok 
mentették és kocsin azonnal a muraszombati 

i kórházba szállították, akol azonban szomba- 
virradöra irtózatos kínok után meghalt. A 
eltek a tüzet elfojtották és így a kár csak 

íny száz korona.
— Tessék sürgősen behívni. A háború kez- 
öta folytonosan érkeznek a katonasághoz ésd- ---------- -----

a katonai ügyosztályokhoz névtelen följelentések. 
'• nte a puszta névnélküli följelentések voltak 
I' uban és utána is néztek a följelentéseknek, de 
« tapasztalták, hogy a följelentéseknek több 

t 90 százaléka alapnélküli rágalom. Erre 
névtelen följelentéseket nem 

ren-

delet jött, hogy a

be 
áll. 
ve

kell figyelembe venni. A följelentők most újítással 
élnek. Már nem írtak névtelen levelet, hanem 
aláírást is bigyesztettek a feljelentések alá. Ezek 
a nevek részben hamisak voltak, részben tényleg 
létező személyek nevei, melyeket azonban termé
szetesen az ő tudtuk nélkül Írtak alá a följelen
tésekre. Az újfajta följelentésnek ez a formája: 
Tekintetes Káder! Nagyon szépen felkérem a 

tekintetes Kádert, hogy lenne szives már engemet 
behívni katonának. Ugyanis én már egészen ki
gyógyultam sebeimből és nincsen semmi bajom. 
Tisztelettel X. Y.« Ilyen levél sok jött s minden 
egyes esetben megyőzödtek arról, hogy a levele
ket sohasem az irta, aki alá volt Írva. Most már 
az ilyen levelekre sem vetnek ügyet.

— Szeptember 15 én kezdődik az iskola év. 
A vallás és közoktatásügyi miniszter a vidéki 
tanulók városokban való elhelyezésének nehézségeit 
mérlegelve, most kibocsátott körrendeletével mely 
a fiú- és leányközépiskolákra, tanitőképzőkre, felső
kereskedelmi és elemi iskolákra s a polgári iskolákra 
vonatkozik, megengedte, hogy a legközelebbi tan
évre a tanulók beírása szeptember 11-én, a taní
tás pedig szeptember 15-én kezdődjék. Kivételesen 
oly intézeteknél, a melyek internátussal kapcsola
tosak, vagy ahol a tanulók ellátása nehézségekbe 
ütközik, a tanulók a tanév megnyitása október 
l-ére halasztható. E rendelet értelmében a beira
tás a muraszombati elemi iskolában is szeptem
ber 9—14 között lesz, mig az előadásokat szep
tember 15-én kezdődik meg már.

Behatások. A folyó 1916 17. tanévi
iratások az állami el. iskolában valamint az 
óvodában szeptember 9—14. tartatnak. 15-én 
szí kezdetét a tanítás.

A mezőgazdasági felmentesek meghosszab
bítása. A hadügyminiszter és a honvédelmi minisz
ter felhatalmazta a járási föszolgabirákat, hogy a 
jelenleg érvényben levő, illetőleg 1916. szeptember 
30-ig még érvénybe lépő és meghatározott időre 
szóló felmentések, melyek a hadügyminiszter és a 
honvédelmi miniszter : az önálló mezőgazdáknak 
őket a mezőgazdasági üzemben helyettesilő hozzá
tartozóiknak, a mezőgazdasági alkalmazottaknak 
és felügyelő közegeknek és a mezőgazdaságnak 
okvetlen szükséges kovácsoknak, bognároknak és 
molnároknak engedélyezett, ideiglenesen 1916. no
vember 30-ig meghosszabbittassanak. Az említett 
egyének közül azok, akik harctéri szolgálatra 
alkalmatlanok, illetőleg segédszolgálatra vagy 
népfelkelési szolgálatra fegyver nélkül alkalmasnak 
osztályoztalak, a járási főszolgabirák (városi 
hatóságok) által bizonytalan időre felmenthetők- A 
felmentés meghosszabbítására vonatkozó rendel
kezések csakis azokra a legénységbeli egyénekre 
vonatkoznak, akik a mögöttes országrészekből fel
mentettek, vagy felmentetnek. A havidíjasok, .vala
mint a hadrakelt seregtől felmentett összes felmen
tettek, felmentésük meghosszabbítása iránti kérel
mükkel idejében és az előirt szabályszerű utón a 
felmentés engedélyezésére hivatott hadügy-, illetőleg 
honvédelmi minisztériumhoz kötelesek fordulni. A 
község elöljáróságok, a hadügyminisztérium, illető
leg honvédelmi minisztérium által mezőgazdasági 
érdekből meghatározott időre felmentetlek részére 
a felmentés meghosszabbítása céljából szabályszerű 
díjazás mellett bizonyítványt kiállítani és ezeket a 
bizonyítványokat hivatalból névjegyzék kíséretében 
a népfelkelési, illetőleg felmentési igazol ványi la
pokkal együtt a járási főszolgabiráknak beküldeni 
tartoznak. Ennélfogva a hadügyminisztérium és a 
honvédelmi minisztérium által engedélyezett fel
mentések meghosszabbítása céljából kérvényt nem 
kell benyújtani, mert a szükséges intézkedést a 
községi elöljáróság hivatalból köteles megtenni.

Két hajó csodálatos kalandja. Már a há
ború elején is óriási feltűnést keltettek az. Emden- 
nek hőstettei a keletázsiai és indiai vizeken. 

Minden i:!d -ztetés ellenére is hónapokon át réme 
vi;ii ellenségeinknek és m .részséggével. ügyessé
gével mérh.íi-i'cp. kárt okozott nekik, mig végül 
egy nagV angol páncélossal folytatón aránytalan 
küzdelemben a Szuinatrától délre fekvő Keeliog 
szigetek táján elsülyedt. Közben azonban egy 40 
-50 emberből álló különítmény szétrombolta itt 

Angliának utolsó táviró összeköttetését Ausztriával. 
Ez a partraszállö szakasz Mücke sorhajóhadnagy 
vezetése mellett egy alig tengerképes, kizsákmá
nyolt vitorláshajón, az Ayeshán, majd egy kis 
Lloydgőzösön az angol blokádvonalat áttörve, 
ezer veszély között eljutott az Indiai Óceánon át 
a Vöröstengerbe. Innen részben vitorlás csónako
kon a tengeren folytatták kalandos útjukat, rész
ben a hasonlóan vészterhes arábiai sivatagon át 
sikerült Törökországba jutniók, miközben az an
goloktól felbérelt vad beduinhordákkal több napon 
át tartó heves ütközetbe is kellett bocsátkozniok. 
Hőstettekben és a legváltozatosabb kalandokban 
ebben a háborúban is páratlanul gazdag az Emden- 
Ayesha utiu. Szerencse, hogy ezeket a történelem 
számára olyan iró jegyezte fel, mint Mücke. az 
Ayesha parancsnoka, aki élményeit és tetteit egy 
nagy íróhoz méltó művészettel tudja előadni. Nem 
száraz, többé-kevésbbé múló értékű riport ez a 
két könyv, hanem minden időkre szóló gyönyörű 
regény, teli finnm humorral, költői leirássokkal, 
meglepő fordulatokkal. Nincs az a Verne-regény, 
mely vele versenyre kelhetne, mert ezekben is 
sok az ismeretterjesztő részlet, a lélekemelő len
dület s mindez nem mese, hanem élő valóság sőt 
történelem. A haditengerészeti életnek, a sivatag 
viszonttagságainak élvezetes leírása Gáspár Eerenc 
tollára emlékeztet. Ez a regényszerüség és a mű
vészi köntös az, ami ezt a két könyvet eddig is 
oly kereseté tette (5 millió példány fogyott el né
hány hét alatt) s ami kiemeli a közönséges hadi 
irodalomból és hisszük, hogy klasszikussá fogja 
tenni. Mások is írtak az Einden-Aysha hőstetteiről 
Hasonló kalandokon átesett tengerészek újabban 
Mücke módszere szerint írják meg riportjaikat, de 
a mester stílusának elevenségét egyik sem tudja 
megközelíteni. Mückének végig érdekfeszitő elő
adása utolérhetetlen. S a milyen mohón ma, a 
világháború izgalmai közepette elkapkodták fiata
lok és felnőttek, hölgyek és férfiak egyaránt, olyan 
érdeklődéssel és élvezettel fogják olvasni ezután 
is nemzedékről, nemzedékre. Az Emden-nek, va
lamint az Ayeshá-nak ára 2 korona 40 fillér. 
Kapható és megrendelhető n kiadónál Rózsavölgyi 
és Társa cs. és kir. udvari zenemű és könyv
kereskedőnél Budapest, IV. Szervita-tér 5.

Zenetanárok saját érdekükben közöljék 
címüket Rózsavölgyi és Társa cs. és kir. udvari 
zenemű-kiadóhivatalával, Budapest, IV. Szervita
tér 5.

A oab borsó és lencsetermés zárala vétele. 
A hivatalos lap tegnapi száma kormányrendeletet 
közöl amelynek értelmében a kormány a közélel
mezésnek és a közszükségletnek az 1916 17.
gazdasági év folyamán leendő biztosítása érdeké
ben az 1916. évi bab, borsó és lencsetermést zár 
alá helyezte. A rendelet értelmében termelőnek kell 
tekinteni továbbá azt is, aki az uj termésből 
munkabér vagy konvenció fejében kap zabot, bor
sót vagy lenesei. A zár aki vett termésnek a saját 
házi szükségletét meghaladó részét a termelőnek 
adásvétel vagy más utján a Haditermény részvény
társaságnak kell beszolgáltatni. A bejelentés város
ban a tanácsnál községeknél és elöljáróságoknál 
eszközlendő.

Rendelje meg 'ap?”kal a harctéren_______**_____________S levő férjé, na, testvere.
rokona stb. részére. Nagy örömöt szerez nekik. 
Lapunkat a tábori posta rendesen kézbesíti!

A szerkesztésért felelős : Dr. Vályi Sándor.
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fiiar" Újdonság! "ílfeiíl 
Felnőttiek, gyermeknek 

egyaránt élvezet!
Mindenki a zsebében hordhat egy kis kine-. 
matograf színházat! Csodálatosan elmés 
találmány! Szebbnél-szebb képsorozatok! 

„ ZSEB-MOZI “ 
Egv kis miniatűr mozi, melynek szemlé
lése nagynak és kicsinynek nemcsak 
szórakozás, de élvezet is. Vásároljon 

egyet és minderről meggyőződhet! — 

Ára mesésen olcsói

Kapható Balkányi Ernő üzletében.

Száraz
cserhasáb és cserdorong

TŰZIFÁT
szállít

a salomvári állomásról a 
Salomvári Erdőgazdaság.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink
ban ápolt sebesült katonákról I

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

Az 1916-17. évi összes 
i skolakönyvek 

kaphatók
Balkányi Ernő könyvkereskedésében 

Muraszombat.

rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

MILLIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel
lák három fenyővel. 6100 közj. hit. 
bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 

igazolja biztos hatásukat.
Kellemes izü ezukorkák csomagonként 20 
és 40 fillér, dobozban 60 fillérért 
kapható Muraszombatban Dr. Bölcs Gyula 

gyógyszertárában.

Köhögés

Alsólendván, a Főút legszebb és 
legforgalmasabb pontján, újonnan 
épült modern házban egy szép tágas 

üzlethelyiség 
kiadó.

A helységben öt év óta egy modern 
berendezett mészárszék és hentest:/ 
állott, mely a tulajdonos bevonulá a 
miatt most megszűnt. Mészáros va; / 
hentesnek kiválóan alkalmas a 

hely.
Bővebbet a tulajdonosnál:

Balkányi Ernőnél,
Alsólendva.

VT

VIGYÁZZON
----- egészségére I = 

Megbízható és jóminöségü nikotinmentes 

cigaretta-hüvelyeket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé

sében Muraszombatban szerezhet be.

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

kereskedésében, Muraszombatban.

Bútorosom ag olásra 
vegyes papir igen jutányos áron kapható 

Balkányi Ernő papirkereskedésében 
MURASZOMBAT

Ipar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

5A

HELYBELIEK:

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, velemény-magvak, úgyszintén üveg- 
és porcellán kereskedése. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonái.

ANTAUER .JÓZSEF bábsülő és mézeskalácsos

BENKÓ JÓZSEF Szállodája az „Elefánt"-hoz.

BIT'lERMANN TIVADAR borbély és fodrász.

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész,

DICK SÁNDOR sajtgyáros.

FL’RST A. és FIA fűszer-, festék , csemege-, 
liszt-, velemény-magvak. úgyszintén üveg 

és porcellán kereskedése.

FLlSZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 
Motorerőit! berendezett műhely.

KB. HIRSCIIL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fö-ulcza.

IIEIMER 1GNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-utca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR _Korona" kávéháza.

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

KALCHBRENNER és NÁDAI 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

KOIIN LIPÓT füszerkereskedö, deszka, mész, 
czement és eternit pala árusítás.

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

sági gépekben.

POLKÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

I ’ÉTEI!KA Ff RENCZ vendéglős.

PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-ulcza.

RATKOL TIVADAR gözléglagyára.

Rl 1IJPER ALAJOS épület- és inülakatos, 
kerékpár-, mérleg és fegyverjavitó műhely’ 

Kerékpár raktár.

SlFTAlt LAJOS gőzmalom tulajdonos.

IURK JOZSEi- vendéglős Teniplom-utcza.

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

GROSZ SAMU vendéglős Urdoinb.

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvai temesd.

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy.

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Kőhidán.

KÜZMIC.S MÁTYÁS vendéglős Battya

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpest VII. Sip-u. 5. 

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár. 

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Batlyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusház 

GRÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy. 

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

ST1VÁN FERENCZ vendéglős Kőbida. 

S1FTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOMMEk JÓZSEF vendéglős Felsölendva 

TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg. 

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.


