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Aminek jönni kellett.
Az angol államférfiak régóta helyt :z- 

akciltck arra az álláspontra, hogy az 
harc/in il a leghumánusabb, mely legelőbb 
ve; veget a háborúnak. Ezt az elvet 
lehetne fogadni, ha az angolok abbó 
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vonnának le, amelyek a czél kedvéért 
eszközök embertelenségét akarják indoko itá 
tenni. Írásbeli szerződéseket, nemzetk' 
ee> ezményeket, ünnepélyes fogadalma 
csak akkor vesznek tekintetbe, ha a; ok 
czeljaiknak megfelelnek, hogy a humaniz
musnak törvényekbe, szavakba nem f 
Iáit, de jóérzés parancsolta követeimén 
ível éppenséggel nem törődnek, az 
körülmények között magától értetődik, 
legjobb esetben valami körmönfont, 
igazi értelembe beeröszakolt és természete
sen eljárásuk jogosultságát igazolni látszó 
magyarázatát adják a háború előtt kötele
zőknek elfogadott nemzetközi megállapítá
soknak, ha pedig nem tudtak a példátlan 
Ifogultságuk után még fenmaradt redukált 

józansággal elhitethető magyarázatát adni 
a fennálló, vagy eddig legalább azoknak 
tartott szabályok felrúgásának, úgy egy
szerűen hivatkoztak elméletükre, hogy: az 
a mód a legjobb, amellyel legelőbb letip’or- 
hatnak bennünket,

Így született a Me’isztó gondolkozás 
módjánál is ördöngiesebb kiéheztetési t<‘rv. 
Nem a harezosok szemtülszembe, nem kard
dal kard ellen döntsék el a háborút.! Ez 
nyílt küzdelem volna. Igen, ha csak le- 
puffogni kellene az ellenséget, ez nekik 
kedves, vadászpassziójuknak éppen jó 
volna. Am tartani lehet attól, hogy a níin- 

den emberiességből kivetkőzött ellenség 
képes lesz a czivilizáczió és a kultúra fen- 
költ bajnokaira vissza is lőni. Ezt jó lesz 
lehetőleg elkerülni, mert hiába humánus 
gondolkozásunk az angolok és társaik, való
színű, hogy szentséges elveikkel, nagyúri 
kedvteléseikkel nem sokat fótinak törődni 
a velők szembe kerülő barbárok.

Igyekeztek tehát a harcz súlypontját 
nekik kevésbé veszélyes térre áthelyezni. 
Kiéheztetni akarták az otthon maradottakat 
százhúsz millió fegyvert nem forgató em
bert, köztük nőket, aggastyánokat és csecse
mőket. Elzárták a központi hatalmak népeit 
a tenger felől és minden azelőtt lehetetlen
nek tartott intézkedéssel megakadályozták 
azt is, hogy szárazföldről hozhassanak be 
élelmiszereket.

A behozatalnak e népjogellenes el
zárása természetesen hatás nélkül nem 
maradhatott. Élelmiszer készleteink meg
apadtak, az élelmezés kérdése sok gondot 
okozott és okoz ma is. A céltól azonban 
távol maradtak és lávol is fognak maradni 
ellenségeink. Kiéheztetési mozgalmuk sike
rében ma már egyetlen ántánlpolitikus sem 
bízik.

Harmadfél év óta tartó háború után 
azonban mégis csak utat kellett magának 
törnie annak a határozott törekvésnek, 
hogy a vérontásnak vége vettessék. A tűr
hetetlen helyzetet meg kellett változtatni 
Reánk nézve a helyzet nem azért tűrhetet
len, mert a háborút akár katonáink, akár 
polgáraink tovább nem bírnák, hanem 
azért, mert a harczi eszközök nemének 
különbözőségét nem lehet tovább tűrni. 
Körülbelül olyan volt eddig a helyzet, 
mintha az útonálló megtámad egy úri 

embert. Amaz semmi eszköztől, semmi 
cselfogástól, aljas orvtámadástól nem tar
tózkodik, ez meg még a rablóval szemben 
is szigorúan ügyel a párbajkodex szabá
lyaira. Magasabb erkölcsi felfogásunkat 
dicséri, hogy éveken át vonakodtunk az 
ellenség nemtelen harcmodorát követni. 
Elég erősek voltunk, hogy igy is fényes 
hadihelyzetet teremtsünk magunknak, s 
amikor már minden értelmes ember meg
győződhetett arról, hogy minket le nem ver, 
össze nem tör semmi hatalom a földön, a 
czivilizáczió és a milliókra menő viruló 
emberélet megmentése érdekében az ellen
ség jogos érdekeit figyelembe vevő béke
ajánlatot tettünk.

Nem kaptunk rá választ, csak Wilson- 
nak küldtek egy tirádét. mely inkább nevet
ségre, mint boszuságra alkalmas.

Jön tehát, aminek jönni kell. Elfogad
juk az angoloknak azt az elvét, hogy az a 
harezmód a legjobb, mely a háborút a 
leggyorsabban befejezi. A lovagiasság sza
bályait nem a mi, hanem az ellenség harcz- 
modora sértette meg. Most mi is úgy har- 
czolunk, mint ők harczoltak eddig: elzárjuk 
a semleges külfölddel való összekötetésüket, 
hogy kiéheztessük a kiéheztetőket.

Létküzdelmünk utolsó szakához értünk. 
A kíméletlen buvárhajóharcz e világháború 
grandiózus befejezése. A hadak Istene eb
ben is segítségünkre lesz és most már 
érezni, keservesen érezni foguak, akik az 
okos szóra hallani nem akartak.

Rendelje meg
rokona stb. részére. Nagy örömöt szerez nekik. 
Lapunkat a tábori posta rendesen kézbesíti!

TÁRCA.

Miért sírsz anyuskám . . .
lért sírsz anyuskám. hogyha jön a reggel 
eined pilláján könycsepp miért remeg?

Ar. uskám ! ... én csak kis gyerek vagyok 
Érzem, hogy mindent még nem tudhatok,
Ne ri anyuskám . . . meglásd jó leszek . . 

iskám, miért sirsz hogyha jön az este ’ 
leszáll a szürke alkonyat. .

Ezután már jó leszek, Ígérem 
’Ljásd, hogy mily kevéssel beérem . . .

Nem kérek cukrot, sem játékokat . . .
Anyuskám, miért sirsz . . . lopva reggel este r
Hisz jó apuka viszajön megint . . .
Hoz kardot, puskát . . . igazi lovat . . . 
Arany süveget . . . uj játékokat . . .
X jó Isten meglásd, hogy ránk tekint . , .
Anyuskám, oh mond, miért sirsz
Drága szemedből . . . könnyű miért pereg?

Hisz jó apuka visszajön megint,
A jó isten meglásd, hogy ránk tekint . . .
Anyuskám ! . . , egyszer ... én is nagy leszek .. . 
Törüld le drága, hulló könnyedet! . . .

Neményi Endre.

Még néhány békefeltétel.
Felületes újságolvasók azt hiszik, hogy azok 

a békefeltételek, miket az antant az Egyesült Álla
mok elnökének tudtára adott, már végleges köve
telések. Nagy tévedés ! A központi hatalmak ide
geire való gyengéd tekintetből kedves ellenségeink 
egyelőre kívánságaiknak csak egy részével hoza
kodtak elő és a hátralevő követelések közlésével 
várnak még addig, inig, még erősebb iitlegek el
szenvedésével szélesebb jogcímeket szereznek sze
mérmetlenségeik indokolására.

Széleskörű összeköttetéseink révén (London
ban saját külön spiczlit tartunk, aki az antant 
legtitkosabb aktaszekrény lakatainak hét kulcsát

őrzi és akinek drótnélküli expresz-távirataiért hó
naponként ötezer koronát ígérünk állandóan! abban 
a kellemes helyzetben vagyunk, hogy az ellenségi 
uraságok összes követeléseit már most közölhetjük:

Minthogy a Kárpátok Ausztria Magyarország 
megmaradt részeinek megtámadását akadályozhat
nák. azokat le kell hordani, parczellázni és angol 
munkások részére egy és kétszobás lakásokkal 
beépíteni.

Az osztják Alpeseket is le kell csiszolni, 
egy két-két hegycsúcs kivételével, melyek angol 
ezégek reklámtábláinak elhelyezésére alkalmasak.

A kövér Bertának Németország költségén 
soványitó kúrát kell tartania,

Calais-t és Szalonikit mint érdekes háborús 
emlékeket Angolorsuíg tartja meg. Francziaország 
Calais helyett megkapja Ada-Kaleht és Görögor
szág Szaloniki helyett valami muszka Nikit, ha 
még többet akar, Nikitát kap.

A Dardanellák útját a törökök kötelesek 
aszfaltirozni, hogy kényelmesebben lehesen rajta

Tisztelettel kérjük, k knek előfizetése lejárt, annak szives megújítását,
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Az árdrágítók megbüntetése.
A belügyminiszter legújabb rendelete.

Ismerettük a belügyminiszter rendelkezéseit 
melyekben arra hívja fel a közigazgatási hatosa 
gok ügyeimét, hogy az árdrágítókkal szemben nag' 
szigorúsággal járjanak el. Most ismét rendelete 
adott ki a miniszter az alispánokhoz, amelybe! 
kérlelhetetlen szigorúságot követel azokkal szemben 
akik bármimódon árdrágítóknak tekinthetők, vág' 
elrejtették készleteiket a rekvirálás elöl. A beliigy 
miniszternek az a rendelkezése a mely a mostan 
pótrekvirálás elrendelésénél különösen megszive 
lendő, igy hangzik:

A hadviselési sikereinknek egyik legfontosab i 
előfeltétele, hogy a hadsereg, épugy mint a polgáii 
lakosság, élelmiszerekben ne szenvedjen hiány . 
Ez teszi eltürhetetlenül szükségessé az első rend i 
közszükségleti cikkek igénybevételei, az azokkí I 
űzhető árdrágító visszaélések lehető megakadályo ■ 
zását és azt hogy az említett cikkek egyrészenec 
megfelelő elosztásáról a hatóság gondoskodjék.

A hatóságoknak lelkiismeretbeli és hazafia > 
kötelességük, hogv ezeknek a rendelkezésekne c 
foganatosítását szigorúan ellenőrizzék és azokna í 
minden kijátszását, vagy megsértését kiméletleni I 
megtorolják. A több oldalról hallható panaszo c 
azonban arra engednek következtetni hogy a rel- 
virálás és árdrágítás meggátlására irányuló rende - 
kezések nagy fontosságát sem a közönség nen 
ismeri föl. sem az a körül tapasztalt mulasztásé c 
vagy viszaélések súlyát a hatóságok nem mérlegeli í 
az azokhoz fűződő hátrányos következménye t 
nagyságához méltóan.

Fölhívom emlékeztesse az első fokon eljárt i 
hivatott rendőri büntető bíróságokat a rekvirálás 
és árdrágítás megakadályozását célzó rendelkezése t 
nagy jelentőségére és megszegésüknek a hadvise
lés sikerét veszélyeztető súlyos következmények * 
és ajánlja figyelmükbe, hogy a törvényhozás intet - 
dóival jutnak ellentétbe ha az ilynemű kihágáso < 
megtorlásaképpen kiszabott büntetések mértékéne ; 
megállapításánál ezeket a tekinteteket szemelt 1 
tévesztik.

HÍREK
— Katonai kitüntetés. A király, i 

háborúban teljesített kitűnő szolgálata elis
meréséül újólag a Signum laudisszal tűr 
tette ki Szentinárioni Radó Lajos II. hu
szárezredben szolgálaton kívüli viszonybe i 
századost.

járni. Az Arany Szarvat letétbe kell helyezni ; z 
Angol Banknál.

A sötét Afrikát féléjjelenként ki kell világiu ■ 
nia Németországnak. A Szahara sivatagját, liojiy 
hazánk agrár-hegemóniáját ellensúlyozzák, l)é ■ 
magyarországba helyezik ál Fővárosa lesz Tin - 
buktu, azelőtt Temesvár.

Délamerikára vonatkozólag eddig csak abb; n 
állapodtak meg, hogy nem szabad megtartón a 
háromszög-formáját. Végleges átalakítása későb >i 
tárgyalások során lesz eldöntve.

Az északi és a déli sarkot, körhinta nag' • 
ságu szomszédterületekkel együtt Németország kap 9 
kárpótlásul elvesztett afrikai gyarmataiért. A k • 
elégitésnél annyira vigyáznak az igazságossági’ i, 
hogy még a hőmérsékletkülönbséget Délafrika <s 
a sarkok közt is készpénzben megtérítik, azen 
az alapon, hogy minden Réaumurfokért 10 márk t 
fizetnek Németországnak.

Az embert a holdban beretválják és hoi»v 
végleges békegarancziákal szerezhessenek. Mai A 
istent nyugdíjazzák.

Elismerés föszolgabiránknak. 
Almássy Sándor pomázi főszolgabíró, mint 

' a kormány megbízottja és Zmertich Iván 
vármegyei közélelmezési megbízott e héten 
a muraszombati szolgabiróság rekvirálási 
munkálatait vizsgálták felül és alapos vizs
gálat után a tapasztalt rend és a rekvirálás 
körül elért fényes eredményért dicsérő el
ismerésükkel adóztak Horváth Pál főszolga
bírónak, méltányolva különösen azt az 
eredményes munkásságát, hogy a rekvirálást 
személyesen vezette és ellenőrizte és ki
szállt a községekbe, hol maga győződött 
meg arról, hogy a rekviráló közegek mun
kájukat lelkiismeretesen végezzék. Ennek 
az eredménye volt az. hogy a muraszombati 
járás nemcsak aránylag, de tényleg is a 
vármegyében a legnagyobb mennyiségű 
rekvirált terményét szolgáltatta be, dacára 
annak, hogy a muraszombati járás föld
jeinek egy nagy része mint termőföld alig 
jöhet számításba. E lelkiismeretes munká
nak a következménye az, hogy a járásban 
minden termésre vonatkozólag az ujabbi 
rekvirálás szüksége fel nem merült és az 
elrendelve nem is lett, csupán egy némely 
terményre vonatkozólag, ahol kilátás lehet 
még arra, hogy az eddigihez hasonló eré
lyes munkával eredmény elérhető lesz.

Kitüntetés. Ö Felsége a király 
Weisz Gusztáv felsőlendvai gyógyszerészt, 
ki mint gyógyszerész tiszt teljesít katonai 
szolgálatot, kiváló szolgálataiért a koronás 
arany érdemkereszttel a vitézségi érem 
szalagján tüntette ki.

— Kitüntetés. Péterka János, Péterka 
Ferencz muraszombati vendéglős fia az 
ellenség előtt tanúsított bátor és vitéz 
magatartása elismeréséül az ezüst vitézségi 
érmet kapta. A vitéz fiatal ember már több 
alkalommal mutatta tanujelét hősies bátor
ságának és többször kereste fel lapunkat 
is jókedélyü Írásaival és katona nótáival. — 
Rogán József birószéki lakos az ellenség
gel szemben tanúsított vitéz magatartása 1 
elismeréséül a bronz vitézségi érmet kapta.

- A szombathelyi és veszprémi 
püspökség. Hornig Károly bíboros püs
pök elhunytéval kapcsolatosan a Pesti Napló 
a veszprémi és szombathelyi püspökség 
betöltéséről a következőket Írja: A mi
niszterelnök már megegyezésre jutott Cser- 
nocli János hercegprímással a Hornig Károly 
halálával megüresedett veszprémi püspök
ség betöltése ügyében. A veszprémi romai 
katholikus egyházmegye bíboros püspöké
nek helyébe gróf Mikes János szombathelyi 
püspököt jelölték; a szombathelyi megürese- 
det püspökségben pedig herceg Hohenlohe 
Miksa nagyszebeni plébános lesz Mikes 
János utóda. Herceg Hohenlohe kiváló 
képességei az erdélyi román betörés alkal
mából vonták magukra a közfigyelmet, 
mint a két front között fekvő Nagyszeben 
plébánosa, ismételten tanrságot tett ember
baráti szivéről, bátorságáról és hazaszere i 
letérői .

Választók névjegyzéke. Az országgyűlési 
képviselőválasztók 1017. évre érvényes névjegyzé
kei a vármegye központi választmányának 1916. 
évi december hó 21-én tartott ülésében végleg 
összeálliltatván, a törvényben meghatározol ható
ságoknak és a kir. közjegyzőknek megküldenek. 
A választók száma választókerületenként a követ
kező : Választókerület 1915 16. Celldömölk 4192 
4080, l'elsőőri 5124 5151. Körmend 4174 4214, 
Kőszeg 5337 5406, Muraszombat 4767 4767, I

Néinetujvár 4087 4108, Öriszentpéter 3295 3404, 
Sárvár 5300 5120, Szentgotthárd 3917 3073, 
Szombathely 4458 4602, Vasvár 3737 3549. 
Összesen: 47488 47474 E szerint az 1917. évi 
választók száma az 1916. évihez képes 14-el több.

— A vármegye közgyűlése. A vármegye tör
vényhatósági bizottsága, mint közöltük, február
19-én  tartja évnegyedes rendes közgyűlését, a 
melynek előkészítésére az állandó választmanv 
pénteken, február 16-án tart ülést. A közgyűlés: 
88 ügy tárgyalását tűzték ki. A tárgysorozat fon
tosabb tárgyai a következők : Alispáni jelentés 
vármegye állapotáról. Az elhalálozás folytán meg
üresedett vasvári főszolgabírói állás, esetleg a 
netán megüresedő más vármegyei tisztviselői állá
soknak a betöltése. Bizottságok kiegészítése. A 
vármegyei t. főügyész helyettesének kijelölése Az 
alispán jelentése a vármegye lakosságának 1915. 
és 1916. évi liszt ellátása ügyében. Az árvíz 
okozta károk helyreállítására 21844 korona hitel 
kijelölésére alispáni előterjesztés. A jegyzői nyug- 
dijszabályzat inódositása. A választott vármegyei 
bizottsági tagok 1917. évi névjegyzéke. A várme
gyei kéményseprőmesterek kérelme a seprési dijak 
felemelése tárgyában. Szombathely város közgyű
lésének hátározata a »Vasvármegyei és Szombat- 

. hely várási nyilvános vegyvizsgáló állomás* léte
sítéséről. Segélyezési ügyek.

Kinevezés. A pénzügyminiszter 
Fillinger János szentgotthárdi pénzügyőri 
biztos helyettest Rimaszombatba biztossá 
nevezte ki A pénzügyőrség egy érdemes 
tagja részesült jól megérdemelt előléptetés
ben, ki működésével a közönség és felettes 
hatóság elismerését érdemelte ki.

Halálozás. Részvéttel vettünk hirt 
özv. Peötz Józsefné úrnőnek 73. életévében 
Vidorlakon történt elhunytáról. Az elhunyt
ban Hertelendy Zsigmondné vidorlaki ta
nítónő anyját, Nyirő Boriska takarékpénz
tári tisztviselőnő pedig nagyanyját gyászolja. 
A család az alábbi gyászjelentést adta ki. 

Peötz Margit és férje Péczely Gyula, 
Peötz Magda és férje Hertelendy Zsigmond 
mint gyermekei, illetve vejei, özv. Hetyéssy 
György né szül. Bakó Karolina, Németh Ferencné 
szül. Bakó Ida, özv. Torkos Elekné szül. Bakó 
Etelka mint testvérei, Nyirő Boriska, Péczely 
Károly, Péczely Margit, Péczely Alice, Péczely 
Pista, Hertelendy Béluska mint unokái úgy a 
maguk mint az összes rokonság nevéban fájda
lomtól megtört szívvel jelentik, hogy szeretett 
és felejthetetlen jó édes anyjuk, illetve anyósuk, 
testvérük és nagyanjuk özv. Peötz Józsefné szít. 
Bakó Szidónia folyó hó 14-én d. e. 8 órakor, 
életének 73-ik évében hosszas szenvedés után 
elhunyt.

A megboldogult földi maradványait folyó 
hó 16-én d. u. 1 órakor Vidorlakon fogják az 
ág. ev. egyház szertartása szerint örök nyuga
lomra helyezni.

Vidorlak, 1917. íebr 14-én.
Béke hamvaira!
Az enyhítő körülmény. A büntető törvény

könyv felsorolja az enyhítő körülményeket és azok 
figyelembevételét el is rendeli, az élet, különösen 
a mostani háborús élet azonban úgy látszik uj 
szempontokat dob előtérbe, amelyek az Ítélkezés
nél nem maradnak figyelmen kívül. A muraszom
bati szolgabiróság előtt legutóbb egy vidéki asszony 
állott, kit azzal vádollak, hogy gabonát és élelmi
szert csempészett Radkersburgba, hogy érte ezuk- 
rott szerezzen. Az éber pénzügyőrök az esti órákban 
haladó asszonyt elcsípték és a szolgabirósághoz 
állították elő tárgyalásra, aki be is ismerte tettét 
és azt kérte, hogy vegyék figyelembe, hogy ő a 
községben mint bábaasszony működik és amennyi
ben az ítélet őt elzárásra Ítélné, nem volna aki 
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tíx,1!.1 ében teendőit ellássa. Ez a nyomós enyhítő 
K imény hatot és az asszony pénzbüntetést kapott 
;liI hihetőleg elfogja riasztani őt attól, hogy 
ez .irukicsempészéssel károsítsa meg hazáját.

Behívjak a gabona rejtegetoket! Már em-
Eieü ik egyik számunkban, hogy rendelet készül 
aZ rdrágitók ellen, akiket a jövőben nemcsak 
pCn lintetéssel, elzárással, hanem azonnali katonai 

Hatra való behívással is büntetnek. Most ar- 
ról tesülünk, hogy azok ellen is rendkívüli 

al fognak eljárni, akik a rekvirálásoknál 1 
Isö'.. iek el viszaéléseket s árukat, élelmiszereket 
re- ck el a köztől. Ezeket is bevonultatják s 
an- \iben koruknál, vagy testi törődöttségüknéi
io. katonai szolgálatra alkalmatlanok lenének,
ha, inkára fogják alkalmazni őket. Mindenféle
képpen hasznos lesz tehát azokban a körökben 
vitázni cgv kicsit, ahol eddig protekcióra, vagy 
envhe pénzbírságra számítoltak. A rendőrhatóság 
és a katonaság nem ismer tréfát. !

Takarékpénztári gyűlések. A 
-■u!- ombati pénzintézetek vasárnap tart- 

vi rendes közgyűlésüket. A Mező- 
gazdasági Bank délután 2 órakor, a Mura
szombati Takarékpénztár pedig 3 órakor 
fogja évi rendes közgyűlését megtartani.

Postai hírek. Szállítási nehézségek miati
13-ikátől Ausztriába Boszniába csak szüksége.* . 
csomagok, élesztő és pénztartalmu küldeményei i 
vehetők fel. 14-től Ausztriába Magyarországba é* I 
.Magvaroszágon át Boszniába valamint Boszniába ■ 
.Magyarországon át Ausztriábá csak ilyen külde 
menyek és hadifoglyokkal, internáltakkal csórna: 
forgalom nem változik, tábori csomagok felvétel 
13 19 szüneteljen 19-töl ismét megkezdhető
13-tól Budapestre és belföldre és általában csa 
szükséges csomagok (L. rend, tára 1914. évi 4> 
A számú 367. rendelet) élesztő és pénztartalm i 
küldemények s ezeken kívül még élelmiszert tar- 
talmazók vehetők fel utóbbiak kézi darabonként 
nem kezelhetők. Más tartalmú csomagok kerület- 
beli hivatalok és posta ügynökségek csak a Sop - 
r<>ni. Pécsi és Pozsonyi postaigazgatóság területbe 
és Esztergom vármegyében vehetők fel forgaln i 
korlátozás a helyi hatóságokkal és a helyi sajti - 
val azonnal közlendő azzal, hogy a korlátoz; s 
további intézkedésig érvényes és hogy a változá: -

•I annak idején értesítve lesznek. Postaigazgatósá [.
18-as honvéd hadifoglyok. A

18. honvéd gyalogezredből járásunkból 
orosz hadifogságba jutottak : Porédos Józsi f 
Tiborfa, Rajner Antal szv. Korong, Scsa' - 
nicsár Imre Battyánfalva, Skalics Lajcs 
Nagytótlak, Sömenek János Oifalu

új rendelet az utazási igazolványokról. A 
hadműveleti és megszállott területekre való utaz is 
eddig érvényben volt rendelkezéseit a beliigyminis z- 

mosl megváltoztatta és erről rendeletben érth
ette a törvényhatóságok, elsőfokú rendörhatós í- 

és a budapesti államrendőrség vezető t.
I losabb változtatást eszközölt a belügyminiszt :r 
■ Isö hadműveleti tejület határvonalain bel il 
t"i nő szomszédos forgalom eddigi rendelkezése n. 
Az u rendelet szerint ugyanis a szomszédos kr

alon, nem egy járás, hanem ugyanegy vármeg e 
k ileic ; fekvő és közvetlenül szomszédos közsé-
gek. ed ki. inig a távolsági forgalom ezen ul 
' bebti hadműveleti területbe beosztott egyes v; r- 

között bonyolódik le. Lényeges változás ik 
nnek a személazonossági igazolványok kiá li
kőrül is, melyek az eddigi gyakorlattal sze 

b bizonyos megszorításokat tartalmaznak, 
rendelet részletesebben gondoskodik arról, hogy 
u> zni óhajtó egyének az elutazás előtt közvetlei 
<tz illetékes hatósági személyektől bővebb kiok 
l<i*i nyerjenek az utazással összefüggő öss 
rendelkezésekről, hogy ilyenformán elejét vég;
<1/ esetleges feltartóztatásnak s énből eredő tör le- 
gc-* panaszok megszűnjenek.

n- 
A 
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ül 
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__ ^muraszombat és vidéke-

Jutalom a tanítót helyettesítő ev. lelkészek
nek. A tanítás biztosítása céljából a kultuszminisz
ter az 1916 17. tanévtől kezdődőiig kilátásba
helyezte, hogy a hadbavonult tanítót helyettesítő 
ev. lelkészt jutalomban részesíti.

Rézgálic beszerzése és kiosztása. A föld- 
mivelésügyi miniszter 20700 számú leiratában arról 
értesített hogy úgy mint a múlt évben a f. évben 
is 200 m. in. rézgálicot rendelkezésemre bocsát, 
hogy azt terület arányában felosztva a vármegye 
szőlőbirtokosainak átadjam. Ezen leirat folytán a 
a rézgálic kiosztásával a vármegyei gazdasági 
egyesületet bíztam meg és egyben felkérem arra, 
hogy a miniszteri rendeletben foglalt utasítás 
szigorú betartásával a tényleg beültetett szőlő
területek tulajdonosainak adjon a rézgálicból, a 
mennyiben a 200 m. m. ból futja, holdanként 15 
kilogrammot. Miután a rendelet értelmében csakis 
a területi kimutatások alflpjáo osztható szét a réz
gálic, felhívom mindazon szőlőbirtokosokat akik 
rézgálicra igényt tartanak, hogy akár hegyközségen
ként, akár községenként társulva, a területi ki
mutatás beküldése mellett forduljanak minél előbb 
a vasvármegyei gazdasági egyesülethez Szombat
helyre és a területi kimutatással egyidejűleg küldr 
jék be a rézgálic árát kilónként 4 kor. 20 fillért. 
Azon hegybirtokosok a kik kimutatásaikat a gazda
sági egyesülethez már beküldték küldjék be pótlólag 
a rézgálicnak árát. Végül megjegyezni kívánom, 
hogy egy és ugyanazon községből csupán csak 
egy megbízott, vagy a hegybíró, vagy az a kit a 
szőlőbirtokosok megbíznak küldjön be kimutatást 
és ugyancsak az a megbízott közölje az egyesület
tel, hogy kinek a címére és mely vasáti állomásra 
küldessék el a rézgálic. A dolog természeténél 
fogva az egyesület nem vállalkozhatik arra, hogy 
kilónkénti kis adagokban ossza szét a rézgálicot 
és azért feltétlenül szükséges hogy a szőlőbirtoko
sok hegyközségenként, vagy községenként csopor
tosuljanak. Elvárom a hegybíró uraktól és a 
megbízottaktól, illetőleg a községi elöljáróktól, hogy 
a kimutatásokból senkit, a kinek rézgálicra szük
sége van és azt kéri, ki nem hagynak és viszont 
olyant fel nem vesznek a kinek abban a községi 
határban szőlőbirtoka nincs. Kilátásba helyezte a 
földművelésügyi miniszter, hogy később esetleg 
még ad bizonyos mennyiségű rézgálicot, mi ha 
megtörténik, arról a szőlőbirtokosokat értesíteni 
fogom. Szombathely 1917. február hő 12-én 
Herbst Géza alispán.

Az ásványolajtermékek uj maximális ára 
A kormány korábban megállapította az ásvány
olajtermékek maximális árát. Ez most változást 
szenvedett és a hivatalos lap csütörtöki száma közli 
a kormány uj árpótléktáblázatát, mely országrészek
ként és törvényhatóságonként állapítja meg a kér
hető legmagasabb árakat. Vasvármegye egyes 
helységeiben az uj árak a következők: Acsád 6.77. 
Boba 6.43. Celldömölk 6.34. Eelsőlövő 7.68. 
Felsőőr 7.36. Gyanafalva 7.11. Jánosháza 6.69. 
Hegyfalu 6.35. Hosszupereszteg 6.69. Körmend 6.87. 
Kőszeg 6.77. Muraszombat 7.53. Nagyszentmihály 
7.20. Németujvár 7.18. Pinkafő 7.49 Sárvár 6.43. 
Szentgotthárd 7.03. Szombathely 6.60. Vámoscsalád 
6.02. Vasvár 7.09. korona.

Színészek jönnek. Háboruk za
jában hallgatnak a múzsák. Ez a jó öreg 
mondás is csődöt mondott a hosszú háború
ban. Mikor a háború tüzcsóvája fejét felütötte 
ugylátszott mintha minden megállóit volna 
a borzalmas vérontás iszonyának Itatása 
alatt, s ma egyhangúvá és megszokott lett 
a háború véres tragédiája is, csak néha 
egy egy hangos sikoly, egy egy véres 
sorstragédia szól erősebben a háborúról, 
így esett meg azután, hogy a színészet is 
beilleszkedett a régi békés állapotokba és 
a szinházbajárók száma is megszaporodott. 

Muraszombatban is kopogat a színészet. 
Lászlofi V. Bódog érdemes társulata, mely 
most a sárvárt közönség előtt játszik sok 
siker között és elismerés mellett, a jövő
héten Muraszombatba érkezik és a Kemény 
féle kávéházban kezdi meg előadásait. A 
jóhirii társulat és a bemutandó újdonságok 
a legnagyobb támogatást megérdemlik és 
a bérletek eddigi fényes eredménye is in
dokolttá teszi a feltevést, hogy a társulat 
Muraszombatban is kellő megértésre és 
pártolására fog találni.

Vonatjárat Fehring felöl a megyegyülés 
napján. E. hó 19-én, a megyegyülés napján a 
Fehringből Szombathelyre ezelőtt rendesen közle
kedett 1313. számú személy vonat erre az egy napra 
ismét közlekedik, illetőleg forgalomba fog helyez
tetni. A vonat Fehringről kiindulva Gyanafalvára 
érkezik reggel 5 óra 15 perckor, Szentgotthárdra 
érkezik 5 óra 39 perckor, Rátőtra érkezik 6 óra 
06 perckor, Nagycsákányra érkezik 6 óra 20 perc
kor, Körmendre érkezik 6 óra 40 perckor, Kör
mendről indul 6 óra 49 perckor, Szombathelyre 
érkezik 7 óra 35 perckor.

A hadi nyereségadó. A hivatalos lap mai 
száma közli a pénzügyminiszter rendeletét a hadi
nyereségadóról szóló törvény rendelkezéseinek a 
természetes személyek és a jövedelemadó fizetésére 
köteles jogi személyek tekintetében való végreha- 
tásáról, továbbá az 1917. évi jövedelmi adónak 
és vagyonadónak, és az 1914. 1915. és 1916. évi 
hadinyereségadó kivetéséről. A pénzügyi hatóságok 
első teendője az adózók vallomásainak beszerzése, 
az adőöszeirás, az adókiszáinitási javaslatok ki
dolgozása. Az adókat elsőíokulag az adófelszőlam- 
lási bizottságok állapítják meg. A vallomásadásra 
vonatkozó kötelezettségről a törvény értelmében 
rendelkezik a pénzügyminiszter. Jövedelemadó val
lomást kötelesek tenni azok, akiknek összes jöve
delmük 1916 bán a tízezer koronát meghaladja. A 
vagyonadó minimális alapja 50,000 korona vagyon
érték. Hadinyereségadót azok fizetnek, az utóbbi 
három évben, akár volt nyereségük, akár nem évi 
jövedelműk a 13 ezer boronát meghaladja. A 
vallomások 1917. március 31-ig adandók be.

A petróleumszükség. Néhány hete, hogy 
általános a panasz, hogy nincs petróleum. Mint 
féltett kincset, vagy veszedelmes mérget, úgy ado
gatják ki csak az üzletekbe. S a béke idején fél
vállról vett, lenézett folyadék, oda került az elő
kelőségek közé amelyek mint elérhetlen után, epedve 
sóvárogtak mindig az ezrek. Nem Írhatjuk vissza
élések számlájára a petróleum eltűnését, mert ha 
egyesek föl is használnák csereüzletre a petróleu
mot, csak igen kis mértékben állna módjukban, 
amiéri nem érdemes még azoknak sem játszani a 
várható súlyos büntetés veszedelmével. A közpon
tokban is szűkén állnak a petróleummal, s legföl
jebb arró lehet csak sző, hogyha kevés is, de 
legalább mindenkinek jusson némi világitó anyag. 
Ez a törekvés az illetékesek részéről horriblis 
anyagi áldozatot kíván, mert azt hisszük nem 
túlozunk, hogy a számítások elvégzésének adminiszt
ratív munkája annyi pénzbe kerül, mint maga a 
szétosztandó petróleum. Értesülésünk szerint a vár
megye egész területére 136.585 liter petróleumot 
állapítottak meg havonként. A hatalmasnak látszó 
mennyiség koldus-szegényessé zsugorodik össze, 
amint számításba vesszük a szükségleteket. A vár
megye területén hozzávetőlegesen hetvenezer ház 
van, s igy egy-egy házra havonként két liter 
petróleum számítható. Remélhetően a jövő hónap 
első napjától már rendszeresen intézhetik a petró
leum oszlást, amely első sorban természetesen 
attól függ, hogy a petróleum szállításának folyto
nossága nem fog-e akadályokba ütközni.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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Alsólendvai könyvnyom
dámba egy jó magaviseletii 
13-14 éves tanonc 
és egy tanulóleány felvé

tetik Balkányi Ernő.
A t. Vendéglős uraknak 

figyelmükbe ajánlom, hogy a 
legjobb minőségű s legszebb 

papir-szal vétá t 

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

Balkányi Ernő Muraszombat. 

= VASVÁRMEGYE — 
= LEÍRÁSA hess 
népszerű füzetecske iskolai és magán célr;, 
a vármegye több iskola III. osztályába 
bevezetett tantárgya, ára 20 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papit- 

kereskedésében, Muraszombatban.

Megjelent a Milliók Könyve 31-ik számi, 
Mikszáth Kálmán „Az etedé birtok** Ári 

30 fillér. Kapható Balkányi Ernő üzletébe! .

HELYBELIEK:

ASCII EB B. és FIA fűszer-, festék . csemege , 
liszt-, veteménv-magvak. úgyszintén üve< - 
és porcellán kereskedése. Férfi és női czipii 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTADEB JÓZSEF bábsülő és mézeskalácsé*

BENKÓ JÓZSEF Szállodája az „Elefánl“-ho :.

DOBRAI JÁNOS nagy vendéglője

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipés :,

DICK SÁNDOR sajlgyáros.

FÍJRST A. és FIA fűszer-, festék , csemege , 
liszt-, vélemény-magvak. úgyszintén üveg 

és porcellánkereskedése.

FLISZÁR JÓZSEF épület- és butorasztalo ;. 
Moloreröre berendezett műhely.

KB. HIBSCHL divatáruház. Legolcsóbb bt - 
vásárlási forrás. Fő ulcza.

HEIMEB IGNÁCZ deszka-, faszén-, mészk 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-ulc i.

HALBABTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓB „Korona" kávéháza.

Száraz
cserhasáb és cserdorong

TŰZIFÁT
száliit

a salomvári állomásról a
Salomvári Erdőgazdaság.

A vasúthoz járó 
ut vi 1 ágitási 

ügye - sajnos még 
máig sincs megoldva, 
de azért Ön pompásan 
világíthat, ha vesz egy 
Heliophor Gold-Exporf 

jól világitő villamos

zseblámpát!
Vakító fényt adó zseblámpák a 
legtartósabb s legelegánsabb kivi
telben! Alkatrészek egyenkint 
is kaphatók. A legjobbnak elis
mert a Heliophor elemek leg
olcsóbb árbani elárusitása:

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Butorcsomagolásra 
vegyes papír 'gén jutányos áron kapható 
Balkányi Ernő papirkereskedésében 

MURASZOMBAT.

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.

FLISZÁB JÓZSEF vendéglős.
KŐI IN LIPÓT füszerkereskedő, deszka, mész, 

czement és eternit pala árusítás. 
KOFJÁCS FEBENCZ lakatod

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

sági gépekben.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

PÉTEBKA FEBENCZ vendéglős.

PÁLÉI IsTVÁN kovácsmester Lendva-utcza.

BATKOL TIVADAR gözléglagyára.

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

Kerékpár raktár.
S1FTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

TUBK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza. . SOMMEti JÓZSEF vendéglős Felsöiendva.

UBSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász. VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely

- 35 dekás - -—

tábori dobozok
kaphatók

Balkányi Ernőnél
Muraszombat.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink
ban ápolt sebesült katonákról!

ADAKOZZUNK
a „VÖRÖS KERESZT“-nek!

lŰT Újdonság! “fe-.j

Felnőttnek, gyermeknek 
egyaránt élvezet!

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

„ Z S E B - M 0 Z I “
Egy kis miniatűr mozi, melynek szemlé
lése nagynak és kicsinynek nemcsak 
szórakozás, de élvezet is. Vásároljon
- egyet és minderről meggyőződhet! — 

Ara mesésen olcsói

Kapható Balkányi Ernő üzletében.

VIDÉKIEK:

BR AN DST EIN IST V ÁN kém én y sep rö- mos le r 
Szombathely.

GROSZ SAMU vendéglős Urdomb.

SIFTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa.

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd.

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Kőhidán. 

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Batlyáii 

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

KÜHÁB ISTVÁN vendéglős Mezővár.

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán.

OBÁL SÁNDOB vendéglős Bodóhegy. 

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

STIVÁN FEBENCZ vendéglős Köhida.

S1FTAB MIHÁLY vendéglős Sűrűhöz.

Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


