
Laptulajdónos a Muraszombatjárási Gazdaszövetség
ELŐFIZETÉSI ÁR:

r.ijész évre 8 kor., fél évre 4 kor., egyes szám 20 fi lér.
Előfizetési és hirdetési pénzek és reklamácziók : 

BALKÁNYI ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

Felelős szerkesztő: Dr. CZIFRÁK JÁNOS. 

Főmunkatárs : STERN HUGÓ.
Kiadó:

A Vendvidék! Magyar Közművelődési Egyesület. 
______ MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési dij: 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 30 fii', 
többszöri hirdetésnél soronkint 20 fillér.

Nyilttér sora 50 fillér.

k,

‘g, 
-e-

ni.

JSZ 
al* 
se.

Megyünk a magunk utján
Wilson eljárásából immár kivilági I , 

hogy mindig egy gyékény alatt árult Llo/d 
George dizsal. Békepolitikájának igazi czíl- 
zata iránt sem foroghat fenn ntár kéts<; 
,i látszólag pártatlan békeközvetitö sze 
pere csak azért vállalkozott, hogy megtudja 
békefeltételeinket. Kellemetlenül vágta útját 
terveinek, hogy a központi hatalmak az 
ellenségeket közvetlen tárgyalásokra szólí
tották fel. Ha Wilson csakugyan őszin én 
akarta volna a békét, úgy nem kellett volna 
egyebet tennie, mint ezt a lépést támoga 
Minthogy azonban az ő Ízlésének sokkal job
ban felel meg az angol szabású béke, eg 
igyekezete arra irányult, hogy a központi ha 
mák kezdeményezésének hatását csökken

As ántánt elutasító válasza után amely 
alighanem szintén az előre kieszelt játsziba 
keretébe tartozott, nagy szófüstöt ereget ;tt, 
amelyből csak két dolog volt egész v 
gosan látható: a központi hatalmak 
szövetségeseik eljárásának rosszaló m:g- 
birálása, amiért nem közölték békefeltéte h ’ 
két, s elismerés az antántnak, hogy Wil 
felhívásának a békefeltételek közlésére 
derekasan megfeleltek.

A valóságban pedig az antánt 
eszébe sem jutott békefeltételeit közi 
Mértéktelen háborús czélokat einlege ett, 
melyek a tényleges hadihelyzetnek sehegy- 
sem felelnek meg. Wilson azonban 
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ártatlan álarczában az antánt említette há
borús czélokat teljes értékű békefeltételek
nek minősítette, nyilván mivel már megelő
zőleg megegyezett Lloyd Qeorge-dzsal ab
ban, hogy minket csak erős nyomással lehet 
.észre téríteni"

A szemérmetlen hadiczélokra azzal 
válaszoltunk, hogy Angliát, Franczia- és 
Olaszországot elzártuk a tenger felöl. Lloyd 
George valoszinüleg kioktatta Wilsont, hogy 
ez nem egyébóriási „bluff“-nél, melyre a 
kétségbeesésünkben vetemedtünk és gyosan 
fognak velünk végesni ha erre a „bluff'-re 
még nagyobb _bluff“-fel válaszolnak. Ezt 
megértette Amerika bölcse és sietett Német
országgal megszakítani a diplomácziai össze
köttetést, abban a biztos feltevésben, hogy 
Németország most már meg fog hunyász- 
kodni s úgy fog eljárni, mint 1915-ben 
Ezúttal azonban a számítás nem vált be, 
s úgy látszik Wilsonnek is felnyíltak szemei 
és észrevette, hogy Lloyd George zsák- 
utczába csalta.

Mert Anglia, mely amerikai öcsikéjét 
jarszalagon vezeti, csak hasznot húzhat 
Wilson félrevezettetéséböl. Ha Wilsonnek 
sikerült volna a „bluff", úgy Anglia meg
szabadul a tengeralattjáró harcz veszélyei
től. Ha kudarezot vall, úgy Amerikát ki
csalogatja látszólagos semlegességéből és 
színvallásra kényszeríti így tudta meg a 
világ, hogy a világ bírája és Lloyd George 
minő pompás egyetértésben működnek és 

hogy az emberbarát békeközvetitö volta
képpen csak bábja az angoloknak.

A „nagy" férfiúnak csak naivitásával 
magyarázható, de azzal nem menthető 
könnyelműséggel sodorta a reá bízott álla
mot a háború szélére és most, hogy szembe 
kell néznie a fegyveres összekocczanásnak, 
inába száll a bátorsága. Talán nem is any- 
nyira a Németországgal való háborútól 
fázik, mely még háromezer tengeri tnért- 
földnyi távolságra esik tőle, mint inkább 
attól a reakcziótól, mely Amerikát háború
viselés esetén a Csendes Oczeán túlsó 
partja felöl fenyegeti. Az sem gyakorolhat 
rei túlságossal! biztató hatást, hogy Mexi
kóban amerikaikat mészárolnak és a kubai 
forradalom mindinkább terjed.

Az amerikai Egyesült Államok tudós 
elnöke törje rajta a fejét, hogyan szabadul
hat e kétségtelenül nein csekély gondoktól. 
Mi nem törődünk velük. Haladunk tovább 
a magunk utján, melyet, ha amerikai hajók 
fognak keresztezni, nem engedjük eltorla
szolni; senkisem várhatja el, hogy kitérjünk 
előlük A világ minden kereskedelmi hajója 
figyelmeztetve lett egyszersmindenkora. 
Semmi ok sincs arra, hogy az amerikaiak
kal szemben kivételeknek adjunk helyet.

Wilson lássa, hogyan juthat ki abból 
a zsákutczából, melybe az angolok vezették 
és még beljebb fogják vezetni. El vagyunk 
mi készülve mindenre: a diplomácziai 
viszony megszakítására — és még többre is.
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Tótságiak a vármegyén.
Levél a főszerkesztőtől.

Az általános világégés, az ágyudörgé 
puskaropogás között már majd hogy elfelejt 
a jó öreg vármegyét . . . Már majdnem csak 
a múlt emlékei éltek azok a kedélyes társas 
rándulások, melyeket a tótságiak egy-egy ne 
tesebb megyegyülés alkalmával a vármegye 
városába rendeztek! Immár csak soha le ne n irt 
pikáns krónikák őrzik azoknak a vidám kirucca
násoknak történetéi, amelyeket a hazafiul kői éles
ségek teljesítésével bölcsen egybekapcsolva 
pihent erejű, városba került falusiak odafe in a 
nagy város tornyos palotái között megengei tünk 
magunknak, tisztes távolban lévén minden • ” 
őrző hitvesi tekintetektől.

Három éve is elmúlt már annak, ho.< 
tótság a maga imponáló nagyságában, össJ 
tásának félelmetes respektusával megjelent
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utoljára a vármegye házán. A háború elnémította
' ' “ ? ifajta 

közigazgatás gépeze lének 
fel-

minden egyébbel együtt a vármegyének ilye 
mozgalmas életét és a I „ „ - -
ebben a csendjében nem adódott alkalom < 
vonulásra, az erők megmutatására.

T
Hosszú nyugvás után végre mégis megmoz

dult az öreg vármegye. Jó Molnárffy (iéza bá
tyánk — kinek emlékezete legyen áldott meg 
tért őseihez, árván hagyva maga után a vasvári 
főbírói sziket. És mivel a közigazgatás imitt-amott 
kenetlen szekerének tovább kell döczögnie a min
dennapi élet kevésbbé gondozott országutián, hát 
választani kellett uj főbírót. Restanrácziő készült 
a nemes vármegyén s a rekvirálás gondjai mellett 
ez az, ami megmozgatta a tekintetes Karokat és 
Rendeket, lévén a választás mindig izgató, érdekes 
csemege, még háborúban is, amint a hétfői megye
gyülés ezt fényesen igazolta.

Hosszú hetekkel ezelőtt megindult a tiszt- 
ujitás előjátéka. A vezető emberek összedugták fe
jüket, s főzték az igazság katlanában : Ki légyen 
a megválasztandó érdemes férfiú ? És miközben 
kavargóit, forrott a választás fazekában a tiszt- 
ujitás majdan feltálalandó levese, az illetékesek« 
és a? érdekeltek aggódó tekintete a tótság felé 
esett:

Mit szólnak, kire szavaznak, kit akarnak a 
vindisek ?

Mert ha nem eléggé tudnátok, úgy tudjátok 
meg kedves tótsági testvéreim, hogy ti, amikor 
úgy együtt vagytok, rettentő nagy urak vagytok, 
szörnyű módon respektált, szinte rettegett tényezői 

a választásoknak. A számbeli túlsúly már magá
ban véve sokat jelent, de nem ebben van az igazi 
erő ! Hanem abban az immár szálló igévé lett 
összetartásban, me\y a tótsági megyeköveteknek 
mindig erénye volt. Nincs járása még e nemes 
vármegyének, ahol a bizottsági tagok oly egy
öntetűen foglalnának állást mint nálunk. És ez az 
egyöntetűség hatalmas, imponáló erő, mely jogos 
büszkeséggel töltheti el mindegyikünk lelkét!

A hatalomtól félnek, az erőt respektálják 
nemcsak a vármegyén de ott különösen 
hanem az egész világon. És ezt jól esik látni, jól 
esik érezni.

A legutóbbi választáson is ilyen egységes 
volt a tótság, mint a szikla, úgy állott jelöltje 
mellett. A választás előestéjén a vasvári járás 
közéletének egyik vezéralakja, Dr. Markovits Sán
dor tb. megyei főorvos, összetalálkozott az öreg 
Pósfavval, Bodnár Bandival és egy tiszteletbeli 
vindissel Aczél Matyival, meg velem. A legköz
vetlenebbül érdekelt járás vezető embere aggódva 
kérdé tölünk :

Kit akartok, hogy a főbiránk legyen ?
Az öreg Pósíay, ki annyiszor vezette döntő 

diadalra a tótságiakat, azt felelte:
Mi valamennyien a főbiránk után megyünk, 

öt követjük. Horváth Pali úgy találta helyesnek,

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását
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Miféle rendelés az, ' 
testünkön akar magánalt 
mi szenvedésünkkel ak; r

Az egész világ ellen.
A történelem térségei végtelenek, távolsq 

nem lehet szemmel fölnézni : de bárhova néz i 
a mai kép mását hiába keressük. Vandáié , 
rabszolganépek csoportosan támadtak Kóma e 1 
tisebb vagy nagyobb hatalmi tömörülések bul I 
iák országokat és trónokat és Európa fele 1<j; 
szövetségre, hogy megdöntse Napóleon ural í 
Most azonban az ellenünk való gyűlölködés 
vak epidémiája az egész világot borítja el, ne . 
országok, de már földrészek rontanak ádáz i n 
lattal néhány országra. Népek és fajták, lege • 
tétesebb keverékei a vérnek és a származás 1 
melyek örök gyűlöletben éltek egymással, 
egymás oldalán harcolnak ellenünk és Ame i 
mely úgy indult, mint ha ott sarjadna ki az )i 
béke pálmája, készül magara venni mindé / 
fájdalmat és szenvedést, amit a háború jelen' ( 

Mi a mi bününk ?
a történelem a mi 
utakat vágni és a 
fejezetet nyitani ?

Ne nézzük, ne 
a mi dolgunk, hogy üssünk, vágjunk, tépjünk, n nt 
a hajtők gyűrűjébe került nemes vad. I ízes 
bombáinkkal szádunk a levegőben és torpedi ink- 
kal megrakjuk a tenger fenekét és ha ők cső áját 
adják a rablóvágynak, mi csodáját fogjuk mii élni 
a védekező igazságnak.

— Kinevezés. Ö felsége a király 
Czipott Zoltánt a 13. honvédgyalogez ed 
ben, ifj. Kleinrath Józsefet a 18. honvéd
gyalogezredben tartalékos hadnagyi 
nevezte ki.

— Kitüntetett tábori csendőr 
hadseregparancsnokság Novak Alajos 
raszoinbati kir. járásbirósági tiszviselö 
aki a háború kitörése óla, mint tá 
csendőr teljesít szolgálatot, az eller 
előtt tanúsított vitéz magatartása elismeré
séül a vaséi demkercsztet adományozd 
vitézségi érem szalagján.

— Eljegyzés Weiner Ernő Körűi 
ről eljegyezte Bienstein Jucikát Battyám 

A Muraszombati Takarekpr 
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tár közg/ülése. A Muraszombati Taka’ék- 
. pénztár vasárnap délután 3 órakor tarolta 

42-ik évi rendes közgyűlését. Az intézet

évi eredményes működését Kováts István 
elnök-igazgató méltatta és pontosan beszá
molt az intézet múlt évi működéséről, me
lyet lapunkban már ismertettünk. A köz
gyűlésen nagyszámban megjelent részvé
nyesek elfogadták az igazgatóság és felü
gyelő bizottság évi jelentését, az előter
jesztett mérleget. A közgyűlés elfogadta 
az igazgatóság részéről beadott a Kováts 
István elnök-igazgató által előterjesztett 
azon indítványt, hogy értékpapír árfolyam 
különbözeti tartalékalapot létesít A köz
gyűlés az indítványt helyesléssel fogadta 
el, mire Kováts István elnök a megjelentek 
meleg érdeklődését megköszönve a köz
gyűlést bezárta.

— A Mezőgazdasági Bank köz
gyűlése. A Muraszombati Mezőgazdasági 
Bank vasárnap délután 2 órakor tartotta 
18-ik évi rendes közgyűlését. A közgyű
lésen nagyszámú részvényes jelent meg, 
akiket gróf Batthyány Zsigmond elnök 
üdvözölt meleg szavakkal és vázolta az 
intézet évi eredményes működését. Majd 
az intézet lapunkban már közölt mérlegét 
ismertette. A közgyűlés az igazgatóság és 
felügyelő bizottság 1916. évi jelentését 
tudomásul vette, az előterjesztett mérleget 
és a tiszta nyeremény felosztása iránti ja
vaslatot teljesen egészében elfogadta. Az 
intézet igazgatóságának mandátuma lejár
ván, a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel 
igazgatósági tagokul a következőket vá
lasztotta meg: Gróf Batthyány Zsigmond I 
elnök, Vértes Sándor aielnök, Antauer Jó 
zsef, ifj. gróf Batthyány Zsigmond, Dobrai 
János, Dzsubán Ferencz, Horváth Lajos, 
Kardos József, ifj. Kiihár József, Luthár • 
Károly, Siftár István, Siftár Károly, Dr. 
Skrilecz Mihály, Vezér József, Vogler Károly 
A választás megejtése után gróf Batthyány 
Zsigmond lelkes szavakkal köszönte meg i 
a részvényesek részéről iránta és a meg
választott igazgatóság iránt tanusitt bizal
mat és a közgyűlést bezárta.

— Hadifogság. A 18-as honvéd
ezredben járásunkból a következők kerültek 
hadifogságba: Vlaj József Bodóhegy, Vog- • 
rinecz János tiz. Korong, Zselezen Károly 
őrm. Pálmafa, Bokán József Völgyköz, : 
Bocskai József Szarvasiak. Bunderla István 
Völgyköz, Czár Sándor Bodóhegy

— Főbíró választás a vármegyén. Künn a 
véres csatatereken dübörög az ágyú, éhes farka 
sok lakodalmas tort ülnek, fiatal testek vérpárás 
gőze árad, itthon kopott kabátu gondolkodó em
berek kétségbe esnek a jövő felett s a vármegye 
választ. Az ősi magyar virtus, a szavazás a po- 
litika még régi varázsával mozgatja az embereket. 
Vasúti mizériák, éjféli neki indulás nem (ar( 
vissza senkit, a vármegye intézői nem ismernek 
fáradtságot, mennek szavazni. Régi békés idők 
alkalmaira emlékeztet az a nagy lelkesedés, inelv- 
lyel a járásbeli megyebizottsági tagok Szombat
helyre indultak, hogy leadják szavazataikat s el
döntsék a küzdelmet Széli Emil javára, kiben a 
vasvári járás érdemes, munkabíró és értékes, 
megértő vezetőt kapott. A járásbeli megyebizott- 
sági tagok teljes számban megjelentek a gyűlésén, 
dr. Czifrák János Pápáról a katonáéktól is 
megjelent s ott leszavazott a többiekkel együtt 
Széli Emilre. A vendvidéki megyebizottsági tagok 
ezen egységes állásfoglalása döntötte el a válasz
tást és vitte diadalra Széli Emil ügyét.

Összeírják az állatállományt. A földmivelés- 
iigyi miniszter a vármegyékhez igen nagyfontusságu 
rendeletet intézett. A leirat elrendeli az összes 
magántulajdonban levő állatok összeírását és egy
úttal kife ti, hogy a íöldmivelésügvi miniszternek 
szádékában van üdvös intézkedésekkel a magyar 
gazdaközönség állatállományát minél nagyobb mér
tékben szaporítani. A miniszteri rendelet hang
súlyozza, hogy az összeírás nem szolgál adófizetési 
célokat, hanem csupán az állattenyésztéssel foglal
kozó gazdaközönség érdekében történik. Az össze
írásnak március tizenötödikéig be kell fejeződni.

A muraszombati pénzintéze
tek a jótékonyságért. A muraszombati 
pénzintézetek nagy közgazdasági köteles
ségeik mellett nem feledkeznek meg azon 
kötelességekről sem, amellyel a köznek 
és a jótékonyságnak tartoznak. A háború 
természetesen itt is nagy kötelességeket, ró 
a pénzintézetekre és ezek ezen kötelessé
geiknek az év folyamán eleget is tesznek 
Nem feledkeznek meg azonban az intéze
tek a járás területén létező jótékony és 
kulturális intézményekről sem. A Mura
szombati Mezőgazdasági Bank ez évben 
a következő jótékonyczélu adományokat 
osztotta szét:

I. Szétosztásra Muraszombat község
szegényei között l\ 300.

hogy mi Széli Emilt támogassuk, mi tehái 
szavazunk. Körülbelül harmincötén leszünk, 
kovits dr. megelégedetten szorongatta kézi 
és megnyugodva távozott.

És úgy volt és úgy lett, ahogy az 
mondta. Horváth Pali kedves és mindnyájul 
fölöttébb rokonszenves főbiránk akiről K 
kegyelmes ur vezérkari főnöke, Almássy mini 
biztos, azt mondta, hogy az ország egyik ' 
válóbb főbírája Széli Emil mellett foglalt í 
mert öt tartotta legérdemesebbnek a megvi 
tásra, s mi valamennyien ősi szokás szerint 
seggel sereglettiink lobogója alá s kitartottu 
végső győzelemig.

A megmaradt egyetlen hajnali vonat 
a tótsági derékhadat Szombathelyre. Csak 
előőrs volt már egy nappal korábban a 
városba. Ezek között főkép Bodnár Bandi vo t az, 
ki a hagyományoknak akart eleget tenni *■ 
az előestét is Szombathelyen töltötte . . .

Nekem különös örömet okozott, ami; 
nagyterembe lépve, mindenféle hazámbeli k 
arcokat láttam felém mosolyogni. Megyegyül 
kellett következni, hogy hosszú idők után vh 
láthassam szükebb pátriám urait, kedves ba 
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mát és ismerőseimet s örvendve állapítottam meg, ; 
hogy se a háború, se a nagy idő nem változtatott 
rajtuk, fiatalok, üdék, frissek mind egy szálig s 
kedélyükből csak oly pajzánul bugyog a jó kedv, 
mint annak előtte a boldog békében.

Ez a kedély ki is kívánkozott belőlük mikor 
a nagy alkotmányos mérkőzés után a Sabaria 
éttermében egv rengeteg hosszú asztalhoz telepedé
nek. A győzelmes hadsereg büszke öntudatával 
ültem az asztalhoz s az éhes emberek türelmet
lenségével várták a rengeteg nép miatt nehezen 
kiszolgálható ebédet.

Egy apró piccoló gyerek, fogalma sem lévén, 
hogy miféle urakat készül kiszolgálni, megkérdezte 
az egyik urat:

— Két decit szódával tetszik parancsolni? 
Elmégy innen a két decciddel, zúgták a 

megszeppent gyerek felé kórusban az urak. Lite
reket ide a javából.

Keresztury Kálmán, aki valamikor régen ’ 
huszár volt (legalább ő igy mesélte), harsány han
gon vezényelte : Négyesével előre ügetést indulj ! 
A pinezér gyerekek pedig fürgén futottak a sön- 
tésbe s hozták négyesével a jóféle sági bort, 
amely bizony elég gyorsan fogyott s a négyes | 

rótták egymásután kerültek az asztalra. Győzelmi 
áldomást ivott a tótság, s büszke örömmel örvendett 
a sikernek, mely összetartásának jutalma lett. A 
sági bor már meglehetős jó hangulatba hozta 
az urakat, mikor megjeleni közöttük Széli Emil 
az uj vasvári főbíró, hogy megköszönje a bizal
mat, mellyel őt megajándékozták. A rokonszenves 
megjelenésű ifju főbíró velük maradi, amig a vo
natra nem kellett menni s e látogatás is a járás
nak szólt, amely ezúttal is összetartásával vívott 
ki magának becsületet.

Kedélyesen telt el az ebédutáni egy-két óra 
fesztelenül mulatott a társaság az utolsó percig s 
szinte kár volt, hogy a mindig későn járó vonat 
ezúttal csak 30 percet késett.

Hogv hazafelé az utón mi minden történt 
azt nem tudom, mert nekem, fájdalom, ellenkező 
irányba kellett mennem, de jól mulathattak hazáig, 
mert mindegyik egy pint bort viit magával utra- 
valónak. Úgy mondják, én nem tudom, nem láttam, 
még Kováts Pista is.

Istenem ha már a háborúnak nem lesz vége, 
legalább restauráció legyen minél előbb a vár
megyén, hogy igy megint együttláthassam friss erő
ben és vidámságban a tótság derék urait. Isten velünk!
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2 A magyar szentkorona országai
nak vörös kereszt egylete buda
pesti központjának »

> Magyar szentkorona országainak 
vörös készt egyletének hadi- 
íoklyokat gyámolitó és tudösitó 
osztályának — ’ — >

4. A muraszombatjárási gazdák szö
vetségének — »

A muraszombati közkórház Röng- 
ten alapjának — — »

0. A muraszombati polg. isk. 4 nö
vendékének jutalmazására »

A muraszombati önkéntes tűzoltó 
egyletnek — — >

S A muraszombati róm. kath. isk.
szegény gyermekeinek - >

9. A muraszombati állami isk. sze
gény gyermekeinek — »

10. A muraszombati evang. isk. sze
gény sorsú gyermekeinek

11 \ csendlaki isk. jó előmenetelü
szegény sorsú gyermekeinek »

12 A muraszentesi isk. jő előmene-
telü szegény sorsú gyermekeinek >

13. A korongi isk. jó előmenetelü
szegény sorsú gyermekeinek >

14. A barkóéi isk. jó előmenetelü
szegény sorsú gyermekeinek »

15. A kőhidai isk. jó előmenetelü
szegény sorsú gyermekeinek

16. A vendvidéki magyar közművelő
dési egyesületnek »

17. A vendvidéki ált. tanító egyesületnek >
18. Az alsómaráci ág. ev. templom

alapra >
19. A bodóhegyi ág. ev. templom

orgona alapjára — —
20. Országos bírói és ügyészi egyletnek »
21. Magántisztviselők orsz. nyugdíj

egyesületének — >
22. A battyáodi ovoda felszerelésére >
23. A szentsebestyéni ev. isk. alapra »
24. A vakokat gyám<*litó orsz. egye

sület dunántúli fiókegyesületé
nek Szombathely >

25. Vasmegyei fehér kereszt egylet
patronage szakosztályának

26. Katonatiszti árvák és özvegyek
Erzsébet-Otthonának — >

100.

Szolgáknak és évközi adományokra »

Az uj nepfölkelői szemle. Mikor söre zzak 
' Az 

t be- 
í n az 
neg- 
Vas-

-én :

lely:

az 1872 I89|. évben született népíölkelőket
1872 1891. évben születeti népfelkelők ujabt
mutató szemléjének tervét Herbst Géza alisp; 
illetékes honvédkiegészitő parancsnoksággal 
állapította. Ezúttal 3 bizottság fog működni 
megyében, a sorozás február 26-án veszi kezdetét 
és március 14 én fejeződik be. Járásunkbé n a 
orrend a következő: Muraszombat: március 
Muraszombat, Felsőlendva és Pártosfalva: 6-án 
Battyánd, Bodóhegy, Csendlak és Márton 
7-én Muraszombat vidéké, Perestó, Szarvasiák és 
Urdomb; 8-án Péterhegy, Tótkeresztur és Vas- 
Indegkut; 9-én Szentsebestyén.

Késnek a színészek. Lapunkban 
hirt adtunk arról, hogy Lászlófy V. Bodog 
színtársulata a Kemény féle kávéház helyi
ségében szerdán kezdi meg az előadás 
Időközben azonban a vasúti szállítás körül 
nehézségek merültek fel, úgy hogy a 
társulat disztetei Sárvárról ideszállitl 
nem voltak, és azért a szintársul; it a 
minisztériumhoz fordult vasúti kocsiért, 
hihetőleg méltányos kérésük meghallgatásra 
fog találni és mihamar megkezdhetik elő
adásaikat Muraszombatban

)kat.

szín
átok

ahol
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— Vöröskereszt gyűlés. A mura
szombati vöröskereszt egyesület hétfőn 
délután 3 órakor tartja ez évi rendes köz
gyűlését. melyre az egyesület tagjait ezúton 
is meghívja.

Postai hírek. 9538 sz. alatt táviratilag el
rendelt csomag forgalmi korlátozás február 22-ével 
megszűnt, február 23-án rendes forgalom újból 
megindult azzal, hogy Galíciába csak február 
25-étől, vehetők fel csomagok. Postaigazgatóság.

Uj őrlési arány. Vasvármegye alispánja 
a Közélelmezési Hivatal elnökének rendelete alap
ján újra szabályoza a kiőrlési arányt és erre vo
natkozó korábbi rendeletét hatályon kívül helyezte, 
a liszt kiőrlésre megállapított 10 százalékos és a 
darálásra megállapított 6 százalékos vámot azon
ban meghagyta. Az uj rendelet értelmében 2 szá
zaléknál nem több idegen keveréket tartalmazó 
76 kilogrammos búza és 71 kilogrammos rozs 
kiőrlésénél legalább 75 százalék őrlendő ki liszt
nek, a százaléknál több idegen keveréket tartal
mazó búza kiörlésénél azonban a keveréknek 
minden megkezdett százalék többlete után a ki
őrlésre nézve megállapított arány egy-egy száza
lékkal csökkenik. Ha egyes vámmalmok technikai 
berendezése megengedi, akkor a kiőrlésnek a ma
lom technikai berendezéséhez viszonyítva még 
magasabbnak kell lenni, ha azonban a malom 
a 75 százalékot nem érheti el. akkor az alispán 
esetleg alacsonyabb százalékra is ad engedélyt.

Az árdrágítók sorsa. Sándor János belügy
miniszter nevezetes és nagvfontosságu rendeletet 
küldött a vármegyékhez. A leirat szabályozza a 
kihágás miatt elitéit egyének büntetésének letölté
sét és közli az alispánokkal, hogy a hadiállapottal 
nem kapcsolatos kihágási ügyekben hozott Ítéletek 
végrehajtása az elévülési időn belül fokozott mér
tékben elhalasztandó. A miniszter ezen rendelkezését 
a mindinkább észlelhető munkáshiánnyal okolja és 
arra a következtetésre jut. hogy a hadiállapottal 
össze nem függő, tehát nagyobb jelentőségnélküli 
kihágási esetek kivátel nélkül a legnagyobb mél
tányossággal kezelendők. Amilyen méltányos a 
miniszteri leirat a háborútól független kihágások
nál, ép oly szigorú a háború következtében létre
jött esetekkel szemben. A rendelet intézkedik, hogy 
azok akik árdrágítás, élelmiszerhamisitás, a maxi
mális árak túllépése folytán kihágásban bűnösnek 
mondattak ki, büntetésüket ezután nem a rendőrségi 
fogdákban, hanem az ügyészségi fogházban köte
lesek kitölteni. A hadiállapottal összefüggő kihágás 
miatt megállapított büntetés letöltésére halasztás 
csak különös méltánylást érdemlő esetekben adható.

Megszigorítják a fémbeszolgáltatást! A 
fémbeszolgáltatás és a fémkészletek gyorsabb 
mobilizálása érdekében nagyfontosságu értekezlet 
volt a napokban a hadiigyministeriumban, amely
nek határozatai a nagyközönséget, a gyárakat, a 
műhelyeket stb. igen közelről érdekelheti. Ezen az 
ülésen ugyanis elhatározták, hogy egészen rövid 
hatrridöt engedélyeznek azok számára, akik eddig 
bármely okból késedelmeztek a fémbeszolgáltatásá
val. Ezen terminus alatt még büntetés nélkül lehet 
a fémeket beszolgáltatni, és az ellenértéket kész
pénzben kapja kézhez a késedelmező beváltó, ha 
a fémbeváltóknál fémtárgyait ezen terminuson belül 
önként beszolgáltatja. Egyúttal intézkedés történt 
az iránt is, hogy az országban bindenütt ellenőrző 
bizottságok állíttassanak fel, amelyek a legmeszebb 
menő jogokkal lesznek felruházva és házról-házra 
járva fogiák ellenőrizni minden eldugott félreeső 
helyen, külön utasítás esetleg feljeleetés adatai 
alapján, hogy a municiogyártás czéljaira beszolgál
tatta-e mindenki az arra kötelezett fémkészletét. 
Akinél az önkéntes beszolgáltatásra kötelezett adott 
ezen végső terminus után, eldugott be nem szolgál
tatott fémre bukkannak, az nemcsak, hogy semmit 
sem kap a fémkészletéért — mert azt ilyen eset
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ben elkobozzák — hanem még kihágás esetleg 
vétségbe ütköző cselekedetéért külön meg is lesz 
büntetve.

A vármegye adóbizottságai. A vármegye 
törvényhatósági bizottsága közgyűlésén alakították 
meg az egyenesadó felszőlamlási bizottságot, a 
bányaadókivető bizottságot, a bányafelszólamlási 
bizottságot és a jövedelemadó felszólamlás-bizottsá
got. A vármegye területén négy ilyen bizottság műkö
dik és pedig kettő Szombathelyen, egy Körmenden 
és egy Sárváron. Körmendi bizottság (körmendi, 
németujvári, muraszombati és szentgotthárdi járá
sok. Rendes tagok : Porpácy Kálmán bérlő Gasz- 
tony, Friedrich Jakab kereskedő Szentgotthárd, 
Ebenspanger Rezső vendéglős Körmend, póttagok: 
Jakoby Jenő birtokos Körmend. Grünbaum Béla 
kereskedő Körmend, Roxen Jenő jószágfelügyelő 
Szentelek.

Olvassa „AZ EST“-et, ha mindenről infor
málódni akar. AZ EST riportjai mindig kimerítik 
a nap esményeit, mert AZ EST mindent megír és 
mindenről tud, ami közérdekű. AZ EST munka
társai mindenütt ott vannak, ahol esemény történik, 
hogy a lehető leggyorsabban és a személyes meg
győződésen alapuló pontossággal írhassák meg 
tudósitásaikat, az ország minden részében és a 
külföldön pedig olyan szervezett tudősitógárda látja 
el a hírszolgálatát, vmelylyel szemben a világ leg
első lapjai is elismeréssel vannak. Ez a magyará
zata annak, hogy az egész világ sajtója naponta 
sokszor hivatkozik AZ EST-re, mint forrásra, közli 
tudósításait és táviratait, azzal a biztos tudat'al, 
hggy AZ EST citálásával már a hitelesség bélye
gét is rányomta a közleményre.

A takaréktüzhelyek vízmelegítőinek beszol
gáltatása. Február 15-én jár le a takaréktüzhelyek- 
ben levő vízmelegítők határideje, a«.on túl már 
minden járás területén egy-egy átvételi bizottság 
fogja átvenni a vizinelegitőket. Nélkülözhetetlenség 
czirnén, az átvételi bizottságok a vízmelegítők be
szolgáltatása alól falmentést nem adhatnak. A 
takarék tűzhelyekben levő vízmelegítők tulajdonosai 
a beszolgáltatás idejéről és helyéről értesítést kap
nak. Késedelem nélkül kell történnie a beszolgál
tatásnak annál is inkább, mert a tűzhelyek száma 
alapján az átvételi bizottságok szigorúan ellenőrzik, 
hogy mindenki beszolgáltatta-e vízmelegítőt. Oly 
beszolgáltatásra kötelezetteknek, akik az átvételi 
bizottság előtt igazolják, hogy beszolgáltatandó 
vízmelegítőiért a pótlást már idejekorán megrendel
ték, kivételesen két hétnél nem hosszabb határidő 
engedélyezhető a végből, hogy vízmelegítőiket ki
cserélhessék illetőleg beszolgáltathassák. A víz
melegítők a Fémközpont fémbeváltóinál bármikor 
beválthatók.

Hivatásos ápolónői tanfolyam. A szombat
helyi cs. és kir. tartalék kórház parancsnoksága a 
kórházakhoz szükséges ápolónők 'kiképzése végett 
a nepokban hivatásos ápolónői tanfolyamot rendez. 
A tanfolyam végeztével a hallgatók a szombathelyi 
katonai kórházakban ellátás és fizetés mellett ren
des ápolónőkül fognak alkalmaztatni. A közelebbi 
felvilágositést a tartalék kórház parancsnoksága a 
jelentkezőkkel közli. Már most jelzi a tartalék 
kórház parancsnoksága, hogy a tanfolyamra ejlent- 
kezök már a tanfolyam alatt ellátást és fizetést 
kapnak, — azonban a tanfolyam tartama alatt is 
kötelesek már a kórházakban segédkezni. A tan
folyamra a tartalék kórház parancsnokságánál kell 
jelentkezni.

— Megjelent az uj bélyeg illetek táblázat. 
Most került forgalomba az e hó elsején életbelé
pett okmánybélyeg illetékre vonatkozó uj táblázat. 
Tekintettel arra, hogy még az 1917. évi naptárak 
legnagyobb része is a régi bélyeg tarifát tartal
mazza, a nagyközönség sok tévedéstől és bírsá
golástól óvhatja meg magát, ha a szóbanforgő 
táblázatot megszerzi Kapható Balkányi Ernő pa- 
pirkereskedésében Muraszombat és Alsólendva. 
Ára 20 fillér.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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Alsóiendvai könyvnyorp- 
dámba egy jó magaviseldtü 
13-14 éves tanonc 
és egy tanulóleány felvé

tetik Balkányi Ernő.
A t. Vendéglős urakn 

figyelmükbe ajánlom, hogy a 
legjobb minőségű s legszebb

ak

papír-szalvétát
akármily mennyiségben cim- 
nyomással vagy anélkül, a 
legolcsóbb árban szállítom.

at.Ernő MuraszomtBalkányi

= VASVÁRMEGYE £ 
= LEÍRÁSA
népszerű füzetecske iskolai és magán cjélra, 
a vármegye több iskola III. osztályába 
bevezetett tantárgya, ára 20 fillér. Cap- 
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és phpir- 

kereskedésében, Muraszombatban! * 30

Megjelent a Milliók Könyve 31-ik száma,
ÁraMikszáth Kálmán „Az eladó birtok11

30 fillér. Kapható Balkányi Ernő üzletében.

Száraz
cserhasáb és cserdorong

TŰZIFÁT
szállít

a salomvári állomásról a
Salomvári Erdőgazdaság.

z s e

A vasúthoz járó 
ut világítási 

ügye — sajnos — még 
máig sincs megoldva, 
de azért ön pompásan 
világíthat, ha vesz egy 
.Heliophor Gold-Exporf 
jól világitő villamos

b I á m p á t!
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 papir igen jutányos áron kapható
Balkányi Ernő papirkereskedésében 

MURASZOMBAT.

■ — 35 dekás ■

tábori dobozok
kaphatók

Balkányi Ernőnél
Muraszombat.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink
ban ápolt sebesült katonákróll

ADAKOZZUNK
a „VÖRÖS KERESZT“-nek!

na
fsar Újdonság!

Felnőttnek, gyermeknek 
egyaránt élvezet!

Mindenki a zsebében hordhat egy kis kine- 3
matograf színházat! Csodálatosan elmés 
találmány! Szebbnél-szebb képsorozatok!

„ ZSEB-MOZI “
0 Egy 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.

I

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata. Ip ar és kereskedelem.

HELYBELIEK:
• I 

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék , csenjiege , 
liszt-, vélemény-magvak, úgyszintén jüveg- 
és porceilánkereskcdése. Férfi és női 

raktár. Vesz mindenféle gabonái
czipő

ANTAL)EB JÓZSEF bábsülő és mézeskalácsos

BENKÓ JÓZSEF Szállódája az „Elefántéhoz.

DOBRAI JÁNOS nagy vendéglője

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női c/ipé<z.

DICK SÁNDOR sajlgyáros.

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

és porceilánkereskcdése.

FLIsZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 
Motorerőre berendezett műhely.

ób be-KB. HIBSCHL divatáruház. Legolcsó! 
vásárlási forrás. Fő ufeza.

HEIMEB IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czemenl- és vegyeskereskedése Lendvi-ulca.

HALBABTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR „Korona* kávéháza.

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

NÁDAI JÓZSEF
bornagykereskedése, Gróf Szápáry-utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

FLISZÁR JÓZSEF vendéglős.
KOHN LIPÓT füszerkereskedö, deszka, mész, 

czemenl és eternit pala árusítás.
KOFJÁCS FERENCZ lakatos.

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

sági gépekben.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-ulca.

PÉTERKA FERENCZ vendéglős

PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lend va-uleza.

BATKOL TIVADAR gőztéglagyára.

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

Kerékpár raktár.

SIFTÁB LAJOS gőzmalom tulajdonos. 

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza. 
UBSZULESZKU PÉTER úri és női fodrászt

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

VIDÉKIEK:

BBANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

GROSZ SAMU vendéglős Urdomb.

SIFTÁB ISTVÁN vendéglős Pálmai

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvane nesd.

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy.

HIBSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán.

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Ballyánd.

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpest VII Sip-u. 5

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán.

OBÁL SÁNDOB vendéglős Bodóhegy.

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszonibal.

STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida.

S1FTAK MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOMMER JÓZSEF vendéglős Felsölendva.

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonbely.


