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Továbbharczolunk a végső
győzelemig.

■ egeink egyesült erővel tön 
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annyira bűnösök 
felidézésében. Anglia, amely csak fokoz; 
san élte bele magát a kontinentális hál ló
riiba, lármásan hirdeti, hogy csak ak 
kőt békét, ha Németország éz szövetségi 
könyörögve lábai előtt fekszenek, Vé 
akarja küzdeni a háborút. Európa üc vét 
nem Írott szerződésekben, hanem egye 
az erőszakban véli fellelhetni.

Ámde erőszak erőszakot szül, a háb >ru 
borzalmai még kegyetlenebből fognak tr eg- 
ismételődni és a sok pusztítás után ' en- 
niaradó roncsokból nem lesz lehetséges 
a határfalat kiépíteni, melynek helyéül 
antant országainkba mélyen benyonji
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vonalakat szemelt ki. — Németország és 
a monarchia nem fognak összeomlan! és 
az antant vezérférfiainak nem fog kijuthi a 
babérból.

Balgaság volna ellenségeink erejé 
becsülni, napról-napra kimerültségüket n eg- 
állapitani és azt mondani róluk, atnil 
mirólunk tendencziózusan állítanak, I ogy 
gazdaságilag kimerülve most végső 
feszítésünket fejtjük ki. Bárha nem taiad- 
natják le veszteségeiket, vereségeiket, t 
bajaikat és azt, hogy éppen ők azok 
végső erőkifejtésre szánják el mag kát, 
mégis lehetségesnek kell tartanunk, I 
van még elég erejük egy egy újabb n tgy- 
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szabásu kísérletre. Erre a kísérletre külö
nösen azért határozták el megukat, mert 
remélik, hogy idegen, első sorban japán 
segítséget fognak kaphatni. Remélik, hogy 
Amerika és más, most még semleges álla
mok is bele fognak elegyedni a háborúba, 
hogy nekik segítsenek.

Ámde Wilson erre nem sok hajlandó
ságot mutat, sőt inkább azon fáradozik, 
hogy a háborús őrülteket észre térítse, 
ami által az antántnál sokat veszített abból 
a rokonszenvből, amivel eddig kitüntette. 
Sőt, azért, hogy az esztelen tömeggyilko
lásnak véget szeretne vetni, még gyanúba 
is keveredett: a nagy municziószállitót 
azzal gyanúsítják, hogy a mi pártunkat 
fogja.

Látszólag tehát az antant nem is gon
dol arra, hogy a vérfürdőből kigázoljon. 
Azt mondják vezetői, hogy tudatában van
nak annak a nagy felelősségnek, melynek 
vállalását a kényszer diktálja nekik, De el 
fog következni az ideje, amikor ez a fele
lősség agyon fogja őket nyomni. A háború 
csaknem harmincz hónapja fényesen be
igazolta törhetetlen erőnket. Nem mi le
szünk azok, akik kiéhezetten, porba sujtot 
tan békéért fogunk könyörögni.

Mert ha az ellenség végleg kimerülve 
nincs is még, annyi ereje még sincs, soha
sem volt és sohasem lesz, hogy győzel
meinek tultéve magát, ömaga arathatna 
végsőgyőzelmet.

Ha a szenvedett vereségek hosszú 
sorozata még nem józanitliatta ki az antant 
vezéreit, majd meg fogják tudni, hogy a 
Dobrudzsa nem a legutolsó stáczió; még 
ennél keményebb iitlegek is fogják érni az 

uszítok koponyáját, eilenálhatatlan erővel 
megkoppantva meghibbant eszüket, hogy 
felismetve a félremagyarázást tovább nem 
tűrő tényleges helyzetet, elkotródjanak és 
Európa végre felszabaduljon a gonosz 
szellemek okozta lidércznyomástól.

Hatósági rendeletek.

Másolat: Magyar királyi honvédelmi minisz
térium Hadsegélyező Hivatal 39365 Hd. H. Buda
pest 1916. évi december hó 27-én. Nagyságos 
Alispán Ur! A felséges királyi pár legkegvelme- 
sebben elhatározta, hogy a Szent István koroná
jával való megkoronáztatása alkalmából sajátke- 
züleg irt és aláirt üdvözlő sorokkal köszönti hü 
Magyarországát. Az üdvözlő irat fakszimiléjének 
beterjesztésével hivatalunk van megbízva. Hivata
lunk a magyarságra nézve kitüntető kézirat mását 
levelezőlapokon bocsajtja országgá, a levelező-la
pok a koronázás napjának dátumával bélyegeztet
nek és a hivatal megcímezve elküldi mindenkinek 
aki külön ez alkalomból legalább egy koronát 
fizet az elesett hősök özvegyei és árvái alapja ja
vára. Tisztelettel felkérem a nagyságos Alispán 
urat, hogy határ körén belül (lehetőség szerint a 
helyi sajtó, a vármegyei gazdasági egyesület, 
gazda körök stb. bevonásával) a királyi szeretet 
és ióság e dokumentumát ismertetni és ajánlani 
hivatali alárendeltjei utján a vármegye területéről 
összegyűjtött címanyagot és a megváltási összeget 
hozzánk beküldeni kegyeskedjék. Hivatalunk a le
velező lapokat a közölt czimre bélyegezve hala
déktalanul küldi. Mikor a Nagyságos Alispán Ur
nák a hazafias, lojális és emberbaráti munkájáért 
előre is legmelegebb köszönetünket fejezem ki, 
egyúttal megjegyzem, hogy az egyes vármegyék-
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Mit mesél a bürgözdi jáger?
— Csak hiteles történeteket —

Emlékeztek még, ugy-e gyerekek, 
kére, arra a vajaskifli-szinü agárra ? 
hogy is ne emlékeznétek!

Az volt ám az igazi zseni agár,

a P 
Há

ntyő-
már

• dász- 
sz egény

való tágos 
kutyába oitott Szokrátesz, Diána nyugosztalj t meg 
porait!

Még most is tele tudnám sírni a v. 
tarisznyámat keserű könyekkel, ha a 
Pintyőke halálára gondolok.

Mert a derék állat valóságos vitéz h Bállal 
múlt ki az árnyékvilágból.

Hát tudjátok, a dolog úgy esett, ho 
ballagtam egyszer a tanyára. Magamai 
szegény néhai Pintyőkét is.

Megyünk-mendegélünk, gondolom, épp ;n va
lami vadászhistóriát beszéltem el a Pintyö <ének, 
no mert ö tökéletesen értette az emberi be izédet, 

’O ki“
vittem

s még németül is tudott egy kicsit, különösen 
pedig vadász-meséket szeretett hallgatni, hát mon
dom, amint igy beszélek, egyszerre csak fölugrik 
ám egy nyúl.

No persze a Pintyőkének se kelleti több 
uczczu utána mint a nyíl !

Szegény tapsiíüles! mondok, neked is jobb 
lett volna ám nem születni, mint a Pintyőke fogai 
közé kerülni.

Alig volt már egy-két agárlábnyira a Pin
tyőke a nyultól, mikor egyszerre csak a másik 
oldalon is fölugrik ám egy másik tapsifüles.

Alig, hogy meglátja a Pintyőke, azt is ker
getni akarja, meg emezt is, s képzeljétek - a 
derék állat nagy buzgalmában egyszere csak két
felé reped hosszában, s egyik fele az egyik nyulat, 
a másik a másikat veszi űzőbe.

Nem is tudta addig kiadni a páráját, mig el 
nem csípte mind a két nyulat, letette lábamhoz, 
reám nézett azzal az okos szemével, aztán mind 
a két fele sóhajtott egyet, azzal kilehelte páráját.

Ezt nevezem aztán agárhoz illő méltó halálnak.

Az sem volt ám kutya, amit egyszer az 
orgoványi pusztán tapasztaltam.

H it tudjátok, rettegett hírem volt már a 
vadak közt, elég volt nekik annyit mondani, hogy 
bürgözdi jáger, mindjárt halálra rémültek.

Hogy többet ne mondjak, egyszer a kuko- 
riczaföldek közt spacziroztam. Egyszerre csak 
egv nvulat látok egy domboldalon szundikálni.

Valami nagyon szépet álmodhatott, hogy nem 
ébredt föl a jöttömre.

Alig voltam tőle öt lépésnyire, mikor végre 
föltápászkodik.

Körülnéz és meglát engem.
No hiszen, képzelhetitek azt a rémületet. 

Sohasem láttam még nyulat úgy megijedve. Ijed
tében akkorára nőtt a két füle mind egy csacsié.

Végre mégis belátta, hogy jó lesz elnyullá- 
bolni onnét. O maga el is laufoll, hanem az 
árnyéka, az úgy megijedi tőlem, hogy egv tapod
tat sem tudott mozdulni. Ott maradt biz az. s ha 
akarjátok, még most is megláthatjátok a domboldalon!

No ugy-e, hogy ez sem volt kutya! !

Tisztelettel kérjük, üknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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nek a királyi üdvözlet terjesztésében való 
telét törvényhatóságonkint fogjuk kimu 
hadsegélyező Hivatal vezetője: Kirchner 
és kir. altábornagy.
455 1917. H.

Valamenyi körjegyző urnák !
A m. kir, minisztérium Hadsegélyez<f Hiva

talának megkeresését a legszélesebb körbm 
közhírré tétel végett kiadom.

Felhívom körjegyző urat, hogy ezen le'

való

lapoknak megrendelőket gyűjtsön es ezek ievsor«ít
és íel-melyben a név, állás, lakhely utolsó posta 

ajánlott összeg feltüntetendő a befolytadományokkal 
hivatalomba határidőre beterjessze.

A czimanyag pontosságára különös g>nd for
dítandó, hogy a levelező lapak szétküldéte aka
dálytalanul beszolgáltható legyen.

Muraszombat. 1917. január 16.
Hon áth Pál 
főszi Igabiró.

Másolat: Országos Burgonya Közveti ő Iroda 
Sürgönyeim »Obki Budapest* Válasznál kérjük 
\’a Sz. betűre hivatkozni. Budapest, 1917. január 
hő 2-án. IV.. üerlócy-utca II. Nagyságos Xlispán 
Urnák, Szombathely. A 2963 1916. M. E. számú 
rendelet értelmében érvényes burgonyaárai tekin
tetébe felmerülhető nézeteltérések elkerülése és 
főleg a burgonyatermelő gazdaközönség én 
kérjük t. czimet, hogy az ez idő szerint é 
árakat feltüntető alatt csatolt kimutatást lucernásul 
venni és az elsőfokú hatóságok utján megf 
közzhirré tétetni méltóztassék. Kiváló tis 
P. H. Országos Burgonyaközvetitö Iroda ál 
olvashatlanok.

ekében 
vén vés

lelóleg 
lelettel 
i írások

Másolat.

Országos Burgonya Közvetítő liroda 
1917. január hó 1-től 1917. február 28-ig 

nyes burgonya árak.
érvé-

Étkezési 
fajok

Egyébb 
tyúktojás 
nagyságú 
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Ha 1916. október 31 előtt 
önként bejelentett burgo

nya készlet

Ha 1916. október 31 után 
önként bejelentett burgo

nya készlet

Ha rekvirált burgonya 
készlet

HM) kilogrammonként

13 12. 11.

Rekvirált burgonyánál

ként 2 K az Országos 
gúnya Köz vetítő Iro 

fizetendő

felszámítás 100 k j.-ként 
a termelő helytől a 
szalmacsomagolás.

Rekvirált burgonyánál lenti 
áron felül 100 kilógran illőn
ként 2 l< az Országos Bur

ának

Ezen kívül jogos
10 fillér zsákkölcsöndij 
kocsiig 40 fillér téli 
megállapodás tárgya a nyitott kocsiba k. 
papírral, vagy ponyvával való fedés, vagy

vasúti 
Külön 
Irány
tűiddel 

takarás, de ezen czimeken a bizományos le^ feljebb
a tényleges készkiadásokat számíthatja fel 
452/1917.

Valamenyi körjegyző urnák ! 
Közhírré tétel végett kiadom. 

Muraszombat, 1917. január 17.
Horv*' th
főszol

Pál 
rábíró.

újabb 
Ezzel

A román orvtámadás áltat megváltozó t hadi 
helyzetben kettős kötelessége a magyar társ dalom 
minden tagjának, hogy a pénzügyi hadviselés 
eszközeit bocsássa a kormány rendelkezésére 
sietteti a békét és bizonyltja úgy a semleges ál amok, 
mint ellenfeleink előtt, hogy a nagy küzdelme 
tóan meg fogjuk .vívni.

kitár-

hírek.
A hadikölcsön.

A pénzügyminisztériumban és a vezető 
pénzintézeteknél serényen dolgoznak az 
ötödik hadikölcsönre eszközölt jegyzések 
összeállításán, a hadikölcsön pontos, szám
szerű eredményét azonban mint meg
írtuk — csak napok múltán fogják meg
állapítani tudni, Az ötödik hadikölcsön 
eredménye egyébként, hir szerint, a negye
dik hadikölcsön eredményét nemcsak hogy 
elérte, de valamivel felül is múlta. A négy 
első hadikölcsönre a következő összegeket 
jegyezték: Az első hadikölcsönre 1175 
milliót, a másodikra 1132 milliót, a harma
dikra 1985 milliót, a negyedikre 1930 
milliót, összesen 6222 milliót. Az ötödik 
hadikölcsön a hozzávetőleges becslések 
alapján legalább 1930 millió lesz és Így 
az öt hadikölcsönre Magyarországon össze
sen nyolcmilliárd koronát jegyeztek.

A Muraszombati Takarékpénztárnál jegyeztek ; 
Sárkány János Battyáníalva Hit), Marics 

Anna Battyáníalva 101), űoinböcz Erancziska 
Andorhegy 1200, Horváth Vilma Amórácz 2000, 
Kozma János és Júlia Mezövár 1000, Marosa 
István Kezövár 3000, Czrnor Iván Mezövár 1200, 
Fessler Karolin Helyben 2000, Benkö Lipót és 
Apollónie Királyszék 20.000, Malacsics Jó,.séf 
Domonkosfa 600, Benkö Ferencz Falud 50, Heu- 
berger Simon Helyben 2000, Czug József Óríalu 
1000, Czug Éva Őrfalu 1000, Vlai Ferencz Lelio- 
inér 1000, Hári Jánosné Uuriszék 10.000, Heuber- 
ger Simon Helyben 1000, Heiinler Béla Szombat
hely 3200, Felsölendvai Tkp. Rt. Felsölendva 
20.000 K.

A Muraszombati Mezőgazdasági Banknál 
jegyeztek:
Horváth Dániel Pártosfalva 1000, Pátics Anna 
Pártosfalva 1000, Bólli Vilma Velemér 100, Sohr 
Hermin Battyánd 40.000, Stern Gyula Battyánd 
4000, Székely János Helyben 5000, özv, dr. Hol- 
lossy Istvánná szül. Mintsek Valéria Helyben 5000 
Sárkány Ádám Péterhegy 5000 K.

— Kitüntetés. Ismét két névvel gaz
dagabb az a díszes névsor, amely a járás 
vitézül küzdő katonái sorából származik. 
A legfelsőbb hadvezetőség Sebjanics Ist
ván gyanafai származású 5 uiánus ezred- 
beli közlegénynek a bronz vitézségi érmet, 
Godár Alajos seregházai lakos trén káp
lárnak az ezüst vitézségi érmet, adomá
nyozta az ellenséggel szemben tanúsított 
vitéz magatartásuk elismeréséül.

Egan Alfréd kitüntetése. Egan 
Alfréd, a m. kir. államvasutak szombat
helyi üzletvezelöjét a bajor király a bajor 
királyi Szent Mihály-rend III. osztályával 
tüntette ki Egan Alfréd kitüntetését, mint 
kitűnő munkásságának elismerését, meleg 
szimpátiával fogadta közönségünk.

Áthelyezés. A megyéspüspök Haukö Jó
zsef felsölendvai segédlelkészt Cserföldre, Kousz 
Vince cserföldi segédlelkészt Felsölendvára he
lyezte át.

— Bírósági kinevezés. Megírtuk 
már, hogy az igazságügyminiszter dr. Vathy 
Gábor pápai kir. járásbirósági joggyakor 
nokot a muraszombati kir. járásbírósághoz 
jegyzővé nevezte ki. A kinevezést a hiva
talos lap vasárnapi száma közli, mely 
egyszersmind hozza az igazságügyminiszter 
egy másik rendelkezését, amely szerint a 
miniszter Vathy Gábort a muraszombati 

kir. járásbíróság mellett alkalmazott ügyész
ségi megbízottnak állandó helyetteséül ki
rendelte.

— A vitéz 83-asok. Höfer jelentés 
számolt be arról a vitéz haditetről, melyet 
az orosz foronton küzdő 83 ások egy kis 
csapatja Schlesinger Sándor hadnagy veze
tése mellett ki polgári életében egyszerű 
könyvelő, vitt véghez A 83-asok pi)r. 
tyázó könitménye muszkafogásra kapott 
parancsot. Valahányszor ehhez has >nló 
parancsot kaptak már, mindanyiszor végre 
is hajtották s üres kézzel még sohase jöt
tek vissza. Ez alkalommal is, bár kissé 
merész tervvel, de a biztos sikar reményé
ben indultak útra. Éjféltájban 25 30 em 
bér macskaügyességgel előre kúszott az 
orosz állásig, keresztül vágták a drótsövényt 
s egy őrizetlen helyen áthatoltak az álláson 
Az állás mögött nyomban rajvonalba fej
lődtek s hátbatámadták a muszkákat Né
hány poszt állt az árokban, ezeket gyorsan 
lefülelték, aztán a fedezékben alvó muszkák 
közül ráncigáltak elő egy tucatra valót. Az 
álmukból fölvert muszkák úgy megvoltak 
riadva, hogy hirtelenében eszükbe se jutóit 
a védekezés. Eleinte azt hitték, hogy saját 
embereik csinálnak velük tréfát. Egyik
másik szabadkozni próbált, de hiába, a 
vasi markokból nem menekülhetett egy se. 

"Sok tétovázni való idő nem volt, hát ha
marjában amit találtak, foghattak, egy 
csomó fegyvert szedtek össze s aztán ilt 
a berek, nádak kerek, otthagyták a muszka 
állást. Szerencsésen, egyetlen lövés nélkül 
érkeztek meg a foglyokkal és zsákmányol 
fegyverekkel a mi állásunkba, hol tárt karok
kal vártuk őket. A sikerült muszkafogáserf 
egész sereg kitüntetést hozott másnap a 
hadtestparancsnok a 83-asok rajongva 
szeretett, bálványozott egykori ezredese

- s személyesen tűzte föl az érmeket a 
vitézek mellére. Schlesinger hadnagy, az 
őrjárat vezetője kétrendbeli kitüntetést ka
pott. A derék csapat kitüntetettjei között 
szerepelnek: Nemecz Lajos, Kolossá József 
és Lanscsek Vince járásunkbeli derék nép- 
fölkelők is, akik rettenthetlen bátorságuk 
jutalmául az ezüst vitézségi érmet kapták.

— Eljegyzés. Horváth Géza okle
veles gazdatiszt, gróf Szapáry László ura
dalmának ellenőre eljegyezte, Vogler Mici
két, Vogier György vashidegkuti földbirto
kos bájos leányát.

- Vasúti mizériák. Immár több 
mint egy hete tart az a kétségbe ejtő ál
lapot, hogy Muraszombatba reggel érkező 
vonat, valamint a Muraszombatból délután 
induló vonat beszüntetve lettek. E két vo
nat beszüntetése azzal a szomorú ered
ménnyel jár, hogy Muraszoinbal nem csak 
a vármegye központjától, hanem a járás 
lakossága elől is inegközelithetleníil el van 
zárva. Muraszombatba csupán az este 10 
esetleg 11 órakor beérkező vonattal lehet 
jönni és akinek esetleg sürgős dolga van 
van az a legrövidebben is csak 16 óra 
múlva indulhat el innét. Akinek pedig 
Szombathelyen akad dolga, az innét elin
dulhat éjjel 3 órakor és Körmenden a 
közbe eső sok tolatás miatt minden bi
zonnyal lekési a reggel Szombathely felé 
induló vonatot, úgy hogy a legrövidebb idő 
alatt délután 2 órára érkezhetik be Szombat
helyre. így tehát tény az, hogy se Mura
szombatba se Szombathelyre a reggeli 
vagy délelőtti órákban megérkezni nem 
lehet, amely körülmény ezt a vasutat a 
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mai formájában teljesen illuzóriussá teszi, 
mert végre is a hivatalos és üzleti teendő- 

t csak délelőtti órákban lehet leboiiyoli- 
ni. Tisztában vagyunk vele, hogy vasu
nk megrendszabályozását magasabb ér- 
.kek tették szükségessé, amelyek e|őtt a 
iyi érdekeknek meg kell hajolniuk, űzon- 

i ni ha már változás történt a vasúti me
ll trendjében lehetett volna azt úgy 'meg
csinálni, hogy a Muraszombatba c|-kező 

s onnan induló egy-egy vasútnak legalább 
a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó 
es érkezési, indulási ideje legyen, 
annak aligha lehet különös akadálya, 
ha már egy vonat érkezik Muraszom latba 
legalább ez az egy reggel érkezzen

célja 
mert 
hogy

‘ _ __’ ’’ 1 ide,
hogy a járásbeli közönség bejöhessél ide 
és egy vonat induljon innét a dé utáni 
órákban, amelynek Körmenden csatlako
zása legyen Bizalomnál várjuk az jüzlet- 
vezetőség sürgős intézkedését, mertj tény 
az hogy ilyen menetrend mellett A1 
szombatban nem csak a gazdasági 
ipar és kereskedelmi forgalom fog 
akadni, hanem kénytelenek lesznek i 
vatalok is működésűket beszüntetni, 
ma mikor a munka erőben oly rui 
hiány nem lehet elvárni és kívánni,

Aura
élet, 

meg- 
1 Ili

mért 
gy a 

...... hogy
a falu népe órák hosszat tartó gyaloglás 
után jöhessen csak he a járás közpo ltjába
hogy hivatalos teendőit elvégezhesse

— Öngyilkos asszony. Zselezen Józsefn 
bibori asszony lakásán felakasztotta ma ’át. Az 
orvosrendőri vizsgálatot a muraszombati fószolga- 
birói hivatal részéről másnap ejtette meg Dö jrentey 
Antal tb. főszolgabíró dr. Geiger Vilmoj 
orvossal együtt. A vizsgálat megáiapitottí 
az asszony hosszabb idő óta beteges és bu 
volt s már több Ízben kútba ugrott öngyilkossági 
szándékkal, azonban mindannyiszor kimentették, 
Most azután sikerült végrehajtani tettét.

— Duvadak. Azzal körülbelül mind árt az 
eleién tisztában voltunk, hogy a vér szagát hizlalt 
ember nem lesz hasonlatos az angyalokkíi. Tud
tuk. hogy a háború folyamán az emberi liléknek 
sok olyan bestiája fog elszabadulni, mely 
idején láncra verve szendereg, de azért, 
következett, az emberi etikának, kölcsönös meg
becsülésének és jószándéknak ez a hallatlan} bukása 
a leggyomorsavasabb pesszimista várakozását is 
meghaladja. Azt az uzsorát, azt a bőrlelyuzást, 
melynek tanúi vagyunk, senki nem látta <|lőre és 
még kevésbbé. hogy akadjanak majd emberek 
tömegével, kiket az a beteg vágy gyötör, hogy 
minél több emberi lássanak az ágyuk csöve előtt, 
megcsonkítva minél több férfitörzset, özvegynek, 
árvának minél több nőt és gyermeket. Ma pedig 
ez van. Biztos tudomásunk szerint a névtelen du
vadak rémuralma megint visszatért és sarkában 
rágják a társadalmai, melyet felülről a háborús 
villámok sújtanak. Hazai biró honvédelmi 
tér hiába jelentette ki tavaly, hogy a névt 
jelentéseket nem veszik figyelembe. Néme 
bán hiába bélyegezték becstelen cselekedetnek a 
n< . télén följelentést, tudjuk és állítjuk, hogy ná
lunk ma is tömegével vannak e becstelenek és a 
mi rosszabb, hallgatnak is rájuk. Vérlázitó ez a 
megismerés és kicsúfolása annak a nagy {áldozat
nak. melyet a harctéren a nemzet eddig ik önként 
meghozott. Mi tehát rosszabbak vagyunk a néme
teknél, hogy bennünket csak árulással lehet a 
tüzvonalba küldeni ? Hiszen mi is látjuk, isztában 
vagyunk vele, hogy előbb vagy utóbb, de egyszer 
mindenkire rákerül a sor: kell-e ide beteglelkü 
nyomorékok, üzleti konkurrensek és reménykedő 
örökösök besugása, hogy az igazság i háborús 
mértéke jól dolgozzon. És hatóságaink úgy végzik

szent

járás- 
. hogy 
-komor 

a béke 
ami él

ni inisz- 
:len föl- 
ország

dolgukat, hogy szükségük van erre a >ecstelen
szövetségre ? Követeljük, hogy ma, mikor a hősi

erények dús lombozata árnyékolja be a világot, 
meghallgatás nélkül rúgják félre a gyáva gazt, 
kinek mániája, hogy hősi halottakat '.enyésszen, 
mig maga a névtelenség éjszakájában itthon ápolja 
kisded uzsoráit és hamisításait.

A visszaélések szigorú megtorlása. Azok 
a gyakori visszaélések, amelyek a közszükségleti 
cikkek rekviráiása és az árdrágítás körül felmerül
nek a kormányhatóságokban azt a benyomást kel
tették, hogy sem a közönség nem ismeri fel azon 
mindenek felett álló fontos érdekeket, a melyek a 
hadviselés sikere és a polgári lakosság ellátása 
szempontjából az ezek tárgyában kiadott rendele
tek lelkiismeretes végrehajtásához fűződnek, sem a 
hatóságok nem tanúsítják a kellő szigort ezen 
visszaélések megtorlása körül. Ezen körülmény a 
belügyminisztert újabban is arra indította, hogy a 
közigazgatási hatóságokat a rekvirálások és ár
drágítások körül tapasztalható visszaélések szigorú 

-ellenőrzésére és kíméletlen üldözésére utasítsa és 
kötelességükké teszi a tiszti ügyésznek is, hogy a 
törvényhozás intencióival össze nem egyeztethető 
enyhe Ítéletek ellen felebbezési jogukal éljenek. 
Kívánatos tehát, hogy a közönség a maga részé
ről is ébredjen tudatára annak, hogy a mai viszo
nyok közt az e tekintetben elkövetett legcsekélyebb 
visszaélés is az állam létérdekei elleni súlyos tá
madás, mely személyválogatás nélkül a legszigo
rúbb megtorlást vonja maga után s kizárja min
den olyan méltányossági szempontnak figyelembe 
vételét, amely az Ítélet meghozatalánál rendes 
életviszonyok közt talán figyelembe vehető volt.

Az utipodgyászok vizsgálata. Ma érkezett 
meg Herbsl Géza alispánhoz az utipodgyászvizs- 
gálatról kiadott rendelet végrehajtási utasilása. A 
leiratban közli a miniszter azoknak névsorát, aki
ket a vizsgálathoz kinevezett. A kinevezettek a 
muraszombati vasúti vonalon a következők: Bat
tyánd: Kühár Sándor. Dávidháza-Koíormány: Tóth 
János, Ábrahám Vilmos, Musznyavaslak: Szabó 
János, Örihodos: Ábrahám Vilmos, Péterhegy- 
Tótkeresztur: Mikola Ferenc, Sál: Stefanczer 
Ferencz.

Hogyan lehet külföldre hadifoglyainknak 
pánzt küldeni. Az ellenséges államokba az ott hadi 
fogságban lévő katonáink részére pénzt küldeni 
nemzetközi (sárga szinü) utalványürlapon lehet. Az 
utalványürlap kiállításánál a következőket kell 
szem előtt tartani. A szelvény előoldalán a feladó 
teljes címét kell kiírni s a hátoldalán pedig a 
címzett pontos címét olyformán, hogy a cim, ren
deltetési ország, kerület, helység, kormányzóság s 
az illetőnek katonai rangján kívül meg kell nevezni 
azt a csapattestet is. a melyben legutoljára szol
gált. Az űrlap törzslapjának előoldalán a cim 
helyére : »Au Contróle djénéral des Postes á Becne> 
szavak írandók. Az ily utalványok portómentesek 
s ezért a frankójegyek helyére: »Prisonnier de 
guerre< megjegyzést kell írni. Az összeg rovata 
franc es centime-re állítandó ki. Egy utalvánnyal 
egyelőre csak 200 frank erejéig lehet pénzt kül
deni. Az ily postaküldemények megreklamálása 
csak a feladás napját követő 4 hónap elteltével 
történhetig meg.

Az ötödik hadikölcsön. Félhivatalosan je
lentik, hogy az ötödik magyar hadikölcsön jegy
zéseinek végösszege az aláiróhelyek nagy számára 
való tekintettel egész pontossággal ma ugyan még 
nem állapítható meg, de a hivatalos aláírási he
lyek részéről a pénzügyminisztériumnál eddig tör
tént bejelentésekből kitűnik, hogy az ötödik hadi
kölcsön eredménye, hozzászámítva azt a 600 
millió névértékű öt és félszázalékos állami pénz
tárjegyet, amelynek az ötödik hadikölcsön alkal
mából való fix átvételére a pénzügyminisztérium 
az állami hitelműveleteket rendszerint lebonyolító 
budapesti és bécsi bankintézetekkel megállapodást 
létesített, a 2300 millió koronát meg fogja haladni

tehát túlszárnyalja valamenvi eddigi hadikölcsön 
eredményét.

Tengeralatti posta. Érdekes újítás hírét 
közli velünk a magyar királyi posta. Háborús 
idők igazi jele : további intézkedésig kisérletképen 
német kereskedelmi tengeralattjárókkal árukat nem 
tartalmazó leveleket es válasznélküli levelezőlapo
kat lehet küldeni Amerikába. A cenzúrázás szem
pontjából fennálló általános szabályokon kívül 
még a következők vendők figyelembe: A címol
dalra rá kell Írni a Tauchbotbrief szót. A tenger
alattjáróval továbbítandó küldeményt nyitott borí
tékban kell elhelyezni és erre a következő címet 
kell írni Tengeralattjáró-levél Budapest 72. Egy 
közös külső borítékba több levél is tehető. Mind
a külső, mind a belső boríték hátoldalán, illetőleg 
a levelező lap előoldalán a feladó saját nevét és 
lakáscímét pontosan följegyezni tartozik. Az egye
temes postaegyesület rendes díjtételein kívül pótdij 
fizetendő, még pedig 20 grammig 3.20 K, 40 
grammig 6.40 K és 60 grammig 9.60 K. súlyo
sabb levelet tengeralatjáróval nem lehet küldeni. 
A tengeralattjáró leveleket nem lehet levélgyűjtő 
szekrénybe dobni, hanem a felvevő postatisztviselő 
kezéhez kell átadni. A kereskedelmi tengeralattjá
rók indulási idejét közhírré nem teszik. A feladók
nak hosszabb szállítási időtartammal kell szá- 
molniok.

Hadi emlékek katalógusa. A Hősök Emlé
két Megörökítő Országos Bizottság egy katalógus 
sorozatban fogja kibocsátani azoknak a szabadon 
álló hadiemlékeknek, kalonasiroknak, emléktáblák
nak és emléklapoknak terveit, amelyeken magyar 
művészek a bizottság felkérésére készítettek és 
fognak készíteni. A bizottság ezzel azt a hazafias 
és művészi célt kívánja szolgálni, hogy a hősök 
emléke mindenütt, még a legkissebb községben is 
és a legszegényebb hajlékban is művészi emlék
jellel örökitlessék meg. Működése teljesen altruisz- 
tikus jellegű. Maga a belügyminiszter a törvény
hatósághoz intézett egyik rendeletében melegen 
támogatja a bizottság nemes törekvését, amelynek 
első dokumentuma az a katalógus, mely a bizott
ság kiadásában Lukács György elnöklése mellett 
Györgyi Kálmán szerkesztésében most került ki a 
sajtó alól. A rendkívül szép, művészi ízlésű kata
lógus pompás reprodukciókban mutatja be a 
magyar művészek hadiemlék terveit. Olt találjuk 
benne Györgyi Dénes, Almási Balogh Lóránt, 
Reichl Kálmán, Hikisch Rezső, Spiegel Imre, Hor- 

i váth Béla és H. Pintér Gyula, Tóth Gyula. Vágó 
László, Spiegel Frigyes, Jónás Zsigmond, Sváb 
Gyula. Brassóván Szilárd. Hoepfner Guidó. Ker
tész K Róbert, Tschouke Hermann, Janszkv Béla 
Vágó József, Bethlen Gyula, Konya Zoltán. Thein 
János, Vass Viktor. Kallós Ede. Kovács Erzsébet. 
Diaun Arnold, Moiret Ödön. Pongrácz Szikfried. 

i Dankó Ödön, Fekete Oszkár és Szege Sándor. 
I Haranghv Jenő terveit. A bizottságot a tervezések 

művészi színvonalának biztosítása mellett az a 
szempont is vezette, hogy minél olcsóbb kivitelű 
tervek kerüljenek a katalógusba, miáltal a szegé
nyebb községek és magánosok részere is hozzá
férhetővé kivan tenni művészi emlékműveket. A 
gyönyörű reprodukciók mellé árjegyzéket is csalóit 
a bizottság s az egész katalógus elé Herczeg 
Ferenc szép és meleg előszót irt. Kívánatos, hogy 
a katalógusból minél szélesebb körben ismertlekké 
váljanak a tervek, amelyek csakugyan méltóan 
képviselik a hősök emlékének megörökítésénél a 
magyar művészek tehetségét és kegyeletét. A bizott
ság irodája, ahol az emlékmű-tervek és minták 
megtekinthetők. Budapest \ II. Károly körút 3. 
szám alatt van.

Használjunk hadi postabélyegetI

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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mEöHIVÁS.

fi MURASZOMBATI MEZŐGAZDASÁGI BANK
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

TIZENNYOLCZADIK 

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
1917. évi február hó 18-án délután 2 órakor

az intézet saját helyiségében tartja meg, melyre a t. részvényesek azzal hivatnak 
meg, hogy alapszabályaink értelmében részvényeiket — illetve megbízásaikat 

magukkal hozni szíveskedjenek.

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés tartamára jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítésére 

két részvényes megválasztása.
2. A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 1916. évi jelentése, a mérleg elő 

terjesztése és a tiszta nyeremény felosztása iránti határozat.
4. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság részére 1916. évre a végleges 

felmentés megadása.
5. Az igazgatóság megválasztása.
6. Az alapszabályok 13 §-a értelmében beérkezett indítványok tárgyalása 
Muraszombat, 1917. január hó 20.

Gróf Batthyány Zsigmond s. k
elnök.

Jegyzet. Az igazgatósági jelentés és zárszámadások a keresk. törvény 198. §-a értelmében 
a közgyűlést megelőzőleg 8 napon át az intézet helyiségében ki lesznek téve és azok a részvé
nyesek által belekinthetők.

Kivonat az alapszabályokból. 9. §. Minden egyes részvény a közgyűlésen egy szavazatra 
jogosít. A szavazati jog személyesen vagy részvényes, mint meghatalmazott által gyakorolható.

Szavazati jogát minden nagykorú, önrendelkezési joggal biró részvényes, akár férfi, akár 
nő, gyakorolhatja, ha részvényesi minősége a közgyűlést megelőzőleg 3 hónappal a részvény
könyvben igazolva van.

Jogi személyek, kiskornak és gondnokság alatt állók csak törvényes képviselőjük által, 
habár nem részvényesek is, képviseltetnek, vagy ezeknek a részvényesek sorából választandó meg
hatalmazottjaik által.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék-, eset ne; e , 
liszt-, veteménv-magvak. úgyszintén üveg 
és porcellán kereskedése. Férfi és női ez pö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAUER JÓZSEF bábsülő és mézeskalác ;os

BENKÓ JÓZSEF Szállódája az „Elefánt1--! ;i)Z.

DOBRAI JÁNOS nagy vendéglője

BOROS BENŐ kávéháza.
CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipítz, 

| 
DICK SÁNDOR sajtgyáros. '

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

és porcellán kereskedése.

FLISZÁR JÓZSEF épület- és bútor asztal js. 
Molorerőre berendezett műhely.

KR. H1RSCHL divatáruház. Legolcsóbb pú
vásárlási forrás. Fő ulcza.

H El MER 1GNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-ul :a.

HALBARTH HENRIK vendéglős. 

KEMÉNY MÓR „Korona* kávéháza.

és kereskedelem.
PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 

Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedő, szecskavágó 
gépek árusítása

NÁDAI JÓZSEF 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry-utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

FLISZÁR JÓZSEF vendéglős.
KOHN LIPÓT fiiszerkereskedő, deszk a, mész, 

czement és eternit pala árusítás.
KOFJÁCS FERENC/ lakatos.

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

sági gépekben.

POLKÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

PÉTERKA FERENC/ vendéglős.

PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-ulcza.

RATKOL TIVADAR gőztéglagyara.

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

Kerékpár raktár.

SIFTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-ulcza.

LRSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász. I

VIDÉKIEK:

BRANDSTE1N ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

GROSZ SAMU vendéglős Urdomb.

SIFTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa.

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Kőhidán 

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Batlyánd.

KOUSZ ANTAL vendéglősBpest VII Sip-u. 5.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Batlyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán. 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy. 

SAVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

ST1VÁN FERENC./ vendéglős Kőhida. 

SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOMMER JÓZSEF vendéglős Felsőlendva. 

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonbely.
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


