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Népélelmezés.
A iiosszu háború természetes követ- 

kezmenyei azok a nehézségek, melyek i 
nép élelmezési viszonyaiban beállottak, 
beállottak nemcsak nálunk, hanem rnindi 
fcborutviselö, sőt csaknem az összes euré 
pai semleges országodban is Hogy 
kedvezőtlen állapot panaszokat vált ki, < 
is természetes. A jogos panaszokat orv 
sclni kell, nagyrészt orvcsolva is lett: 
abban a mértékben, amint azt a viszonyt 
megengedik.

De nekünk most nem czélunk pan i- 
szokkal foglalkozni. Elég gyakran emeltí I 
fel tiltó szavunkat a visszélések ellen, eb | 
gyakran utaltunk oly anomáliákra, melye: 
nek megszüntetésével aránylag tűrhető ' ■ 
szonyokhoz lehet jutni. S hogy most ne n 
ismételjük panaszainkat, ez természetes ■ 
nem jelentheti kritikai jogunk feladás 
hogy most már mindent jónak és helyi: 
nek tartunk a népélelmezés körül s < 
belátva, ezenlul tartózkodni fogunk a bú 
lattól.

De ez más fejezet alá tartozik
Ezúttal a figyelmet arra akarjuk fel

hívni, hogy a háború befejezése a népé, el
mezésben bizonyára nevezetes fordulatot 
fog jelenteni, ellenben tévedés hinni, in ; 
a javulás hirtelen s úgy szólván autómat ii 
fog beállani. Az Ínség sokkal mélyebben 
szántott, semhogy a bőség magja ham: 
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san kikelhetne. Az élelmezés küzd ja ki- 
éheztetési terv ellen és ebben a küzdelem
ben kudarczot nem vallott, nem is fog 
vallani. Ha addig, mig még a háború 
gyors befejezését reméltük, hibákat követ
tünk el, abban a pillanatban, amikor e 
reményünk tarthatatlanságáról meggyőződ
tünk, az ellenség gonosz szándékai 'ellen 
az országban is oly sikeresen védekeztünk 
mint .<ünn a fronton. De amint a harcté
ren nem lehet sikert áldozatnélkül elérni, 
úgy ezt itthon sem lehet. Az élelmezés 
szüketb korlátok közé szorult, előbb soha 
nem sejtett megszorításoknak kellett alá
rendelnünk magunkat, hogy válságoknak 
elejét vegyük.

Ez persze nem az az állapot, melynek ’ 
fenmaradásáért rajonghatnánk De ez a 
háború alatt már alig lesz jobb, inkább arra 
kell elkészülnünk, hogy a végsiker érdeké
ben a fogyasztásban még több takarékos
ságot fognak tőlünk követelni.

De ha a háború alatt csak azon fára 
dozhatunk, hogy a bajt a lehetőséghez 
képest enyhítsük, annál kevésbé szabad a 
baj megszűnését kizárólag a béke beállta
kor önként bekövetkező jóraforduláslói 
várni. Az élelmiszerek nagyobb mértékben 
fogynak, mint a termelés és a készletek. 
Ha ezt most és bizonyára az egész háború 
alatt is mindinkább fokozódó takarékosság
gal ellensúlyozni vagyunk képesek, ebből 
még nem következik, hogy a háború után 

az élelmezés azonnal ismét rendes medrébe 
fog visszatérni.

Bizonyos, hogy bevitelre leszünk utalva. 
A békében való élelmiszerbevitel kérdésé
vel pedig már most keli foglalkoznunk, ha 
nem akarjuk, hogy a lesve várt nyugodt 
munkálkodás kora keserű csalódásokat 
hozzon

Ezért a háború után lehetővé váló 
élelmisierbevitelről már most kell gondos- 
1 odúi. Megfelelő kereskedelmi szerződések- 
lel, megfelelő vámtételekkel, esetleg vám
mentességgel kell a bevitelt biztosítani a 
szövetséges, kilönösen podig a semleges 
államokból. Későbbre csak a most még 
ellenséges államokkal létesítendő kereske
delmi szerződéseket lehet elhalasztani, de 
ezeket sem tovább, mint a békekötésig, 
amelynek feltételei kell, hogy felöleljék az 
élelmezési kérdéseket is. Ezt annál könnyeb
ben lehet megvalósítani, mert a hadviselő 
országok közt is vannak elegen, melyek 
bizonyos termékekben kivitelre szoruló bő
séggel rendelkeznek, vagy legalább is a 
béke után nemsokára rendelkezni fognak.

Az uj adók.
A megszaporodott állami terhek a törvény

hozást újabb és bőségesebb jövedelmi források 
megnyitására kényszeritetlék. Az erre irányuló 
tevékenységnek egyik eredménye a 1916. évi XXVI. 
t.-c., amely a jövedelemadót a 10.000 koronát
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Öreg hősök.
Ez pedig igaz történet, 

nem is magam találtam ki, hanem mástól h;
iám. Az is lehet, hogy az megint mástól hal

Gönczi Pálék csak néhány hónappal e 
mentek abba a községbe lakni. Teljesen idej t 
voltak, nem ismerte őket senki. Olyan ember 
akadt, aki legalább azt tudta vo na, 
érkeztek.

Vásároltak egy jó 
kentei együtt. Honnan, miből ki tudja? 
ketten voltak a feleségével. Nem látszottak 
éppen fiataloknak, de öregeknek sem. Gön 
meg a felesége is csak a ház körül dolgozgattak, 
de máshoz nem mentek munkára, noha föld míves 
származásúaknak mutatkoztak.

A falubelieknek nagy öröm az ilyen 
zatos idegenek érkezése. Jó ideig van mirő be
szélni. Először azzal a kérdéssel igyekeztek 
lába lenni, hogy :

Miből élnek ?
Miért nem mennek dolgozni ?
Talán van sok pénzük ?

titok-

tisz-

A pénzen vennének valamit.
Földet.
De nem vesznek !
Akkor nincs pénzük.

— De igy meg újra itt a kérdés: miből 
élnek ?

Valljuk be, ilyen kérdésekre kielégítő meg
oldást találni közérdekű dolog. Elvégre addig nem 
alhat nyugodtan a község lakossága, mig meg 
nem tudja, miből élnek Göncziék.

Némelyek már arra is gondoltak, hogy 
Gönczi talán valami nyugalmazott rablóvezér, ki 
tőkéje kamataiból éldegél. Ámde itt az a bökkenő 
hogy a rablóvezéreknek nem szokott feleségük 
lenni, csak szeretőjük.

Miután semmiféle kielégítő megoldást ebben 
az irányban nem találtak, másfelé fordították te
kintetüket.

— Milyen jő dolguk van, istenem!
— Ha nem gazdagok is, de nem is sze

gények.
Élnek boldogul.

— Még a háború se árt meg nekik, mert 
nincs egy fia sem, aki veszedelemben forogna.

Ezért aztán haragudtak is rájuk. Miért élnek 
olyan jól ? Miért nincs a háborúba egy fiuk sem? 
Hiszen olyan mahomed-embernek, mint amilyen 

Gönczi, aztán nem dolgozott nehezet talán életé
ben sem, lehetne akár hat fia.

Meg azért is haragudtak rájuk, mert a Gön- 
cziné mindig feketében járt, mintha gyászolna 
valakit.

— Bizonyosan csak benünket csúfol, akik
nek van kit gyászolnunk.

Egyszer Gönczinét a községházára hivatta 
a jegyző. Nem sok dolga lehetett vele, mert pár 
perc múlva már elintézte. Göncziné éppen olyan 
semmitmondó, minden érzést a szívbe visszaszorító 
arccal jött ki onnan, mint amilyennel bement.

- Nyilván örökséget kapott!
— Akkor örülne !

Talán adósságot fizetett ?
Akkor meg búsulna!

Természetesen, ha haragudtak is rájuk, azért 
szóba álltak velük. Sőt annál inkább. Hátha ki 
lehetne tudni belőlük.

- Hol járt szomszédasszony ? — szólitotta 
meg hol az egyik, hol a másik, olyan ártatlan 
képpel, mintha az ut célja távolról sem érdekelné 
csak éppen barátság okáért történnék a kérde- 
zősködés.

— A piacon volt ugye-e ?
— Nem én! — felelte röviden Göncziné.
- Hát akkor a postán !

Tiszteleti Kérjük az előfizetés szives megújítását
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meghaladó jövedelmekre — nem úgy. mint tddig 
a 20.000 koronát meghaladó jövedelmekre csak 
ideiglenesen - hanem végérvényesen érvénybe
lépteti. Ez az adónem, az eddigi adók fenmara iása 
mellett, valóságos uj és külön adóterhek az< kra, 
akiknek összes jövedelme tízezer koronán felül

Összjövedelem alatt a félnek akár a bel 
ről, akár a külföldről folyó '
akár adómentes jövedelmének együttes ősz? 
értendő.

A második uj adónem a vagyonadó. Ez 
elvből indul ki, hogy a tényleges vagyonból ; 
mazó jövedelem intenzivebb megadóztatásra i 
sült, mint például a személyes munkássá 
származó, -------- —
nek kevésbé van kitéve.

Az orvos, kereskedő vagy ügyvéd, kin 
foglalkozásából kifolyólag évenkint 15,000 ko 
keresete van, nem azonos annak a háztulajdo 
nak az adózóképességével, akinek szintén tizenöt
ezer korona jövedelme van, mert utóbbi bete ;ség 
vagy munkaképtelenség esetére nem kényt Jen 
megtakarításról gondoskodni: bevétele bizto: itva 
van időről-időre. Ez indokolja a vagyonadó be
hozatalát azon alapelvvel, h<>gy mindazok, ikik 
50,000 koronánál magasabb értékű vagyon ti laj- 
donosai, vagy haszonélvezői, a vagyon értéke 
évenként vagyonadót fizetnek, azoknak az aóc 
kívül, amelyekkel egyéb törvények alapján 
vannak róva. Olyanok, akik a jövedelemadó 
tésére nem kötelesek, vagyis akiknek tiz 
koronánál kisebb jövedelmük van, a vagyon 
tételeinek csak felét fizetik.

A harmadik uj adónem a hadinyereségi 
Ezen adó alá esnek mindazon jövedelem többle 
amelyeket akár egyesek, akár vállalatok és egy
letek az 1914. 1915. és 1916. években elér ek,
vagyis akiknek ezen felsorolt években az 1‘ 
évet, vagy az 1911 —13. évek átlagát meghal 
jövedelmük volt. Ezek azonban az államházta 
fokozott terheihez csak egy egyszeri, rendki 
szolgáltatással járulnak. Ezen adó az egész közön
ség — kivétel talán az érdekeltek - oszta 
tetszésével találkozott, mert alap-indoka az, h 
azok, akiknek jövedelmi vagy vagyoni viszony, 
háború alatt javultak, gazdagodásuk arányá 
képest fokozottabb mérvben vdnatnak be a k 
terhek viselésébe.

Hadi nyereségadót kötelesek fizetni : a 
nyilvános számadásra kötelezeti vállalatok és e
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letek, ha a törvény szerint kiszámítandó évi hadi
nyereségük 10,000 koronát meghalad; b) a termé
szetes és jogi személyek, ha a törvény szerint 
kiszámítandó évi hadinyereségük 13,000 koronát 
meghalad.

Ezekben vannak összefoglalva mintegy dió
héjban az uj adónemek, amelyek alapján a közön
ség legalább nagyjában tudni fogja, kit illet egyik 
vagy másik uj teher.

Anonymus.
Azt olvassuk, hogy naponta két-háromszáz 

névtelen följelentő-levél érkezik a különböző ható
ságokhoz. Akit nagyon elszomorít az emberek 
hiéna-természete, sietve meg kell vigasztalnunk. 
Kerek e világor igy van ez és igy volt mindig, 
háborúk alatt, mikor az emberi lélek moslékja az 
égig fecscsent. A nagy francia forradalomban — 
komoly történészek Írják — a névtelen följélentők 
szélesebbkörü i -odaírni tevékenységet fejtettek ki, 
mint a francia akadémikusok. Ha a szatócsot 
bosszantotta, hogy a mellette levő sarki üzlet is 
jól megy, egyszerűen följelentette kartársát vala
melyik vészbizot.Ságnak. Ölnie se kellett. A nyaktiló 
elvégezte helyette. Ö pedig maradt a -polgártárs , 
a hazafi., a > köztársaság hasznos és munkás 
tagja*-. De vájjon kik a mai névtelen följelentők? 
Viceházmesterek, kik huszfillér kapupénzre vártak 
és csak tizet kaptak, konfliskocsisok, vagy kezdő 
elmebetegek, kik még szabadon járnak. Most lát
juk, mennyire igaz a keserű francia szatirikus 
tréfája. Ha az íróasztalodon lenne egy villamos
gomb, melyet csak meg kellene nyomnod, hogy 
távol egy jóságos, szelíd, senkinek se vető, neked 
is ismerteién kínai mandarin meghaljon, a manda
rin, kinek halálából semmi hasznod se lenne, 
gyenge halandó, te nagyon bajosan tudnál ellen- 
állani a kisértésnek, hogy a gombot megnyomd, 
bizonyára meg is nyomnád. Az ember nem igen 
tudja megbocsátani a másik embernek azt a halá
los bűnt, hogy még él szegény ezen a csúnya 
világon.

A névtelen följelentő már zsenge ifjúkorában 
nagy hajlamot tanúsított a névtelen följelentések 
iránt. Még kis társai vidáman, piros arccal notáz- 
tak, addig ö félrevonult, leült egy kőre és névtelen 
följelentéseket irt. Tanulótársait jelentette föl az

osztályfőnökének, névtelenül. Mióta háború van, 
annyi a dolga, hogy lesoványodott és sokszor 
gondolkozik arról, hogy megrongált egészsége 
helyreállítása céljából szabadságra megy. Reggel 
mihelyst fölkel, — éhomra - megír két följelentő
levelet, egy nyomorékot meg egy tüdővészes kato
nát jelent fel, ki még mindig itthon van. Aztán a 
kávéházban tollat, tintát, papirt kér és följelenti a 
főurat, aki a tollat, a pincér,t aki a tintát, a pic- 
colót, aki a papirt aJta. A papír meg a posta
költségek megdrágulása idején kisértésbe esen, 
hogy abbahagyja közérdekű működését. Sietve 
hozzá kell tennünk, hogy ez a klasszikus jellem 
csak egy percre tántorodott meg, vállalta az uj 
idők terhet, költséget és fáradságot nem ismerve. 
Annakelőtte stílusa sem volt. Ma már remek mon
datokat kanyarit, szónoki kérdésekkel, szellemi 
röppentyűkkel, melyekben a -nemes fölháborodásc 
tüze izzik. Este — a túlfeszített munkától zug 
a feje. Szeretne lefeküdni, nyugodtan, mint a többi 
ember, de egyszere elkomolvodik. agyába nyilai a 
gondolat, hogy még vagy öt névtelen levelet kell 
írnia. Mert — legyünk őszinték — mit ér az élet 
névtelen följelentések nélkül? Ami a virágnak a 
harmat, ami a lázas betegnek a korty viz, az néki 
a névtelen följelentés. Utóbb csak a személyekre 
nézve van zavarban. Már mindenkit följelentett. 
Egyszer tévedésből önmagát is följelentette, termé
szetesen névtelenül. Ez az ur — akárcsak D'Annun- 
zio — nem ad olcsón autogrammot. Attól tart, 
hogy akkor leütik az emberek, min', valami veszeti 
ebet. Nem is sokáig bírja már szegény. Végre ö 
sincs fából. Jövőre okvetlen irodái kell fölállítania, 
titkos telefonnal, titkos gyorsírókkal, titkos gépiró- 
kisasszonyokkal.

Különben ernyedetlenül dolgozik, összegyűj
tött munkáit több kötetben, sorozatos vállalatban, 
részletfizetésre adhatná ki háború után. IV. Béla 
király Névtelen Jegyzője nem irt annyit, mint 
korszakunk ez aranytollu krónikása. Leendő tör
ténészeinek számára itt közöljük az arcképét. 
Vonásait kissé élesebbre rajzoltuk, de nem igen 
túloztunk. Mindeneseire megérdemelné, hogy szob
rot is kapjon. A városi szeméttelep nagyon alkal
masnak látszik szobra fölállitására.

Rendelje meg lapunkal a i,arctére" J .... S* levő férje, fia, testvére,
rokona stb. részére. Nagy örömöt szerez nekik. 
Lapunkat a tábori posta rendesen kézbesíti!

H I R E K.

/ Nem.
— Vagy az adóhivatalban ? 

mehet az ember!
De Göncziné mindenre nem-mel 

Oda

Aztfelelt.
meg éppenséggel nem árulta el sohasem, hegy 
miért járt ott, ahol járt.

Majd más uton-módon próbálkoztak véli k :
— Maguknak mégis csak jő; van mitől 

megélniök.
— Maguknak is csak van annyi, amenlyi 

kell — ennyit mondott Gönczi is, meg a felesége is,
— De nem annyi mint maguknak.

Lehet több is.
van a— Aztán lássa, két fiam

egy meg a kórházban sebesülten.
Erre csak annyit mondtak Göncziék:
— Elég baj az.
Máskülönben nem igen érintkeztek senkivél. 

Pedig a hátuk mögött ugyan szapulták őket. Ho *v 
az ilyentől, akinek egy fia 
hazáért, át kellene kutatni

sem sem szenved 
a ládafiáját, aztán

a
iá

van benne sok pénz, felét elvenni, odaadni azoc- 
nak, kiknek fiai a harctéren szenzednek. Min ik
az ilyennek pénz, szenvedőt kigunyolja nevess* ?

Jól hallottak e hizelkedő beszédekről Gö i- 
cziék. Megtudtak azok mindent. De még erre se n 
szóltak semmit. Éltek maguknak. És otthon dol

goztak is mindig. Az asszony egész nap a szek
rényben rakosgatott. Ha szép idő volt, egész tucat 
férfiruhát teregetett ki az udvaron kiíes/itett kötélre.

Néztek is a szomszédok nagyokat:
.Mi a pokol fenekének ilyen vén ember

nek már annyi ruha?
Még pedig mind uj, ünneplő.
Nyilván azt hiszi, örökké él.

Gönczi állandóan a házát tatarozgatta. Csi
nosította, erősitgetie. Csakugyan úgy viselkedett, 
mintha örökké akarna élni. Sől egyszer csak, 
mivel íuró-faragó ember is volt, azon kezdte, hogy 
a háza végihez még egy szoba-konyha lakást 
épített. Ezt természetesen megint nem hallgathatta 
el a falu népe.

Minek neki az uj lakás, mikor egyik 
szobája most is üresen áll, nem lakik benne 
senki.

- Senki lakónak nem adja ki.
Gönczinét az utóbbi időben mindig gyakrab

ban hivatták a jegyzőhöz. Ment szorgalmasan. És 
nem szólt semmit, még akkor sem, mikor az asz- 
szonyok nvakra-före panaszkodtak r.eki, hogy 
egyiknek a fia is elesett, a másiké is. Göncziné 
inkább úgy tett, mintha ilyen dolgok teljesen tá
vol esnének tőle, semmi köze sem volna hozzájuk.

Egyszer aztán nagy csudára Göncziné leve

tette a gyászt. Tarka rékliben seperte el a ház 
eleiéi. Többé nem is járt egészen feketében, még 
a templomba sem.

Hát már nem gyászol szomszédasszony 
kérdezték tőle.

Nem.
Miért?
Mert nincs már egy fiam se.
Hát volt?
Volt.
Hány ?

— Nyolc.
— Aztán hova lettek ?

Meghaltak.
Hol?

-— A csatatéren. Most esett el az utolsó.
Aztán mégse gyászol ?

— Nem : örülök.
- Minek ?

— Hogy nem hal már meg több fiam.
Most meg azon boszankodtak a faluban, 

hogy milyen szívtelenek ezek a Göncziék. Nem 
sajnálják a fiaikat.

Az öreg Gönczin csak annyiban látszott 
meg valami változás, hogy az általa épitetí uj 
házrészt, meg a réginek is felét, lebontotta.

Ezért meg már tisztára bolondnak tartották.
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Takáts Lászlót hazahoz; 
Takáts László az országház építésze, 
magyar épitészetikar kiváló tagja, 
népiéi!
. ren ellenséges golyótól találva 1916 

szept. 11-én hősi halált halt. A értei 
.igytehetségü művész halála súlyos 
.isi jelent a magyar építőművészeire 

mélyen gyászolja 
mely egy legkiválóbb fiát veszítette be 
Muraszombat ujjabb köz és magánépü 
íz ő alkotó képességének maradandó 
csüremekei és ezek az épületek és alkot; 
sok Takáts László nevét megfogják őr 
,\ súlyos gyász esetrö annak idején 
púnkban hírt adtunk, és úgy volt, I ogy 
Takáts László holttestet családja Mura
szombatba fogja szállítani és lapunk ha:;” 
jain pendítettük meg az eszmét, I < 
Takáts László ho'tteste az ö legszebb <11 
tása a muraszombati rkat. templom tövi I 
la. íjon örök pihenésre. Ez a terv azot i 
elö lünk ismeretlen körűimé íyek miatt 
nem valósulhatott és Takáts László holt
testét családja a Stasiowa wolai temet íből 
hazahozatván, márczius 5-én d. u. 4 óra
kor Budapesten a farkasréti temetőben 
helyezték örök nyugalomra. Most akt tális 
tehát a lapunkban felvetett eszme, hogy 
Muraszombat község rójja le halájái és 
kegyeletét Takáts László iránt, aki erre 
hatalmas munkáival érdemeket szerzetl és 
hisszük, hogy a község elöljárósága leg
közelebb foglalkozni is fog Takáts Ltszió 
emlékének és érdemeinek méltó megö ökt- 
tésével. A hősi halált halt kiváló művész 
temetése alkalmából családja az a 
jelentést adta ki:

Takáts R. Isván és felesége Katnerr layer 
Inna, Takáts Irina, Tornallyay Zoltán inej ujuló 
fájdalommal tudatiák. hogy hősi halált halt 
egyetlen fiuk, unokaöccse, illetőleg műves :i al
kotásnak társa Takáts László az Orsz; gház 
műépítészének, a komáromi cs. és kir. 5 I. 
szapőrkiilönitmény parancsnokának hamvai Sta- 
siowa-wola temetőiéből a hazai földre éri eztek 
és f. évi március hó 5-én délután 4 órai or a 
farkasréti temető halottasházából katonai y ász
pompával örök nyugalomra helyezetnek ; 
kaih. szertartás szerint.

A boldogult, mint

ábbi

róni.

népfelkelő főhadnagy 
a keletgaliciai harctéren ellenséges golyót >1 ta
lálva szeptember 11-én este fél
órakor hunyt el. Buzgó kötelességteljesit 
a királyi elismerés, a Signum Laudis 
hadiékitményes III. osztályú katonai é 
kereszttel jutalmazta, mi örökké tartó sz 
tünkkel és fájdalmas büszkeséggel kísérjük 
útjára. A végső tisztességre az e hunyt

úleac 
■séért 
és a

• dem- 
i jretc- 
ito’só 
vala

mennyi iöbaráiját, rokonát, ismerősét szóm >ruan
meghívjuk. Budapest, 1917. március 2.

Az örök világosság íényeskedjék né

Megható módon nyilvánult mí g 
részvét az elhalt hős főhadnagy teme 
; -ok részéről, kik a nagy tehetsége 
ar. jellemű embert, a bátor katonát, 
barátot siratták benne. Elkísérték i 
Htjára a nagyszámú gyászoló közi 
között az országház tisztikara, Dr. 
Samu műegyetemi tanár, a Szemere 
tagjai, a komáromi bajtársak küldöti 

■ :i !

a8 
ésé-n 
, az 
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toltó 
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ség;,
gróf Batthiányi Zsigmond és családji és 
sokan, sokan, akik Takáts Lászlót s: ere

ezett 
ta- 

lyosa

tek és becsülték. Sírjára koszorút heh 
az országház tisztikara, a müegyeten 
nári kara, művészi sikereinek osztí 
Fornallay Zoltán, szülei, jóbarátai, ismerősei. 
A nyitott simái jó barátai nevében Mura-

nyi János református lelkész búcsúztató 
megható szavakkal. Az országház tisztikara 
nevében Dr. Fabró Henrik tolmácsolta a 
kartársak fájdalmát, megragadó szavakkal 
jellemezte Takáts László kötelesség tudá
sát, vázolta a művészetnek még nem sejt
hető nagy veszteségét az eltévedt golyó 
áldozatában, s ünnepélyesen a viszontlátás 
reményében köszöntötte a vitéz főhadna
gyot, akit édes hazánk védelmére mind 
nyáján követni fogunk. A temetési szer
tartást a tábori főpapság megbízottja vé
gezte, kivonult a sírhoz egy árkász csapat 
a bosnyák katona zenekar. A hulló hó 
pelyhek közé utat vágott a diszlövések 
csattanása, s mire uj sir domborult az 
esti szürkületben, magába zárva egy alkotó 
génié, egy aranyszívű ember, vitéz katona, 
legjobb barát, talpig férfi kihűlt tetemét, ' 
itt hagyva egyetlen fiukat sirató szülők 
rettentő bánatát, s az alkotás legszebb 
idejében letört nagy tehetség örökkön élő 
emlékezetét.

— Kitüntetés. Fuisz Ferenc lendva- 
nemesdi asztalos, népfelkelő az ellenség 
előtt tanúsított vitéz magatartása eiismeré 
séüi a szolgálati vaskeresztet a vitézségi 
érem szalagján kapta.

— Kitüntetések, ilathisz Lajos 
muraszombati lakos tengerész, az ellenség 
előtt tanúsított bátor magatartásáért az 
ezüst vitézségi éremmel lett kitüntetve. — 
Mitnvek Alajos ivánfalvai lakos tengerész 
az ezüst szolgálati éremmel a vitézségi 
érem szalagján lett kitüntetve, a háború 
alatt tanúsított kitűnő szolgálataiért.

- Színház. E héten Cabare estély volt, az 
Obsitos operett, Szabinnök elrablása. Mágnás 
Miska operett, Doktor ur, Kisasszony férje, Hóna
pos szoba vígjátékok kerültek színre. Az operettek 
hegedükisérettel folytak, karmester nélkül, minden
esetre bizarr dolog egy szál hegedükisérettel kar
mester nélkül operettet adni, de hát a közönség 
jó, elnéző s megtölti a színházat igy is, igaz hogy 
ez nem jogcím arra, hogy az egész szezon ebben 
a hiányos miiliöben telhessen el. Egyebekben a 
társulat énekes tagjai Téréi Ilonka, Donátit Ilonka, 
és Baranyai szép játékukkal, jó hangjukkal meg

nyerték a közönség tetszését, s hisszük, hogy a 
| legközelebbi viszontlátáskor más miiliöben, lega

lább is zongora kiséret mellett élvezhetjük a tár- 
i sulat operett művészeinek játékát. A társulat a 

jövő héten még csak 3 előadást tart, s hisszük, 
hogy közönségünk a szezon utolsó előadásait is

■ nagy érdeklődéssel fogja kísérni, mert a társulat 
j a maga egészében 'rászolgált közönségünk támo

gatására, mert végre is a nehéz viszonyok dácsára 
- díszlet, karmester, zongora hiányában is, — 
igyekeztek jót és szépet nyújtani. Drégely darabja: 
»A kisasszony férjet újdonság volt közönségünk 
előtt, s a szellemes fordulatokban gazdag darab 
Füredi és Fürediné játékával jói érvényesült. Fü-

I rediné és Füredi eddigi összes szerepeikben teljes 
készültséggel és arabitióval állották meg helyüket 
és ezt a komoly kötelesség tudással párosult 
művészetet meg kell becsülnünk.

— Halálozás. Mély részvéttel vettünk 
hirt Eberl Rudolfnak a fiumei kereskedelmi 
tengerészeti kikötő révkapitányának hosszas 
szenvedés után 59 éves korában történt 
elhalálozásáról. Az elhunytban Eberl Róza 
és Eberl Angéla urhölgyek fivérüket gyá
szolják, akikhez egész rövid idő óta tért a 
megboldogult, hogy itt élvezze a nyugalom 
és pihenés napjait, melyet annyira kiérde
melt az, aki egész életében mindig a komoly 
és kötelességtudó munka embere volt. A 
csendes pihenést azonban nem élvezhette

sokáig Temetése vasárnap d. u. 4 órakor 
volt a község lakosságának osztatlan és 
nagy részvéte mellett. A temetési szertar
tást Szlepecz János esperes-plébános, Hor
váth József martonhelyi plébános és Delli 
István káplán végezték Az elhunytról 
nővérei az alábbi gyászjelentést adták ki :

Eberl Róza és Eberl Angéla legmélyebb fáj- 
dalomtól sújtott szívvel jelentik, hogy szeretett 
jó fivérük Eberl Rudolf a fiumei kereskedelmi 
tengerészeti kikötőnek ni. kir. révkapitánya f. 
évi március hó 2-án este negyed 7 órakor hosszú, 
kínos szenvedés után fáradhatatlan munkás éle
tének 59 éves korában és a halotti szentségek 
ájtatos felvétele után jobblétre szenderült.

A megboldogult földi maradványait a gyász
háznál történendő beszentelés után március hó
4- én délután 4 órakor fogjuk a helybeli r. kath. 
sirkert?en a hol jog feltámadás reményében végső 
nyugalomra helyezni.

Az engesztelő szentmise áldozat pedig f. hó
5- én 8 órakor reggel lesz a Mindenhatónak be
mutatva. Muraszombat, 1917. március hó 2.

Az örök világosság íényeskedjék neki!

Kinevezés. A pénzügyminiszter 
Simon János muraszombati segédjegyzőt a 
zombori pénzügy igazgatósághoz ideglenes 
minőségű adóügyi biztossá nevezte ki.

— A felmentett gazdák kötelesek 
más földjét is megmunkálni. A föld- 
rnivelé.-ügyi miniszter leiratot intézett a vár
megyék alispánjaihoz, amelyben felhívja, 
hogy a tavaszi és nyári munkák elvégzésé
nek biztosítása érdekében minden szüksé
ges intézkedést idejekorán tervszerűen legyen 
meg. Ennek kapcsán felhívja az a ispán 
figyelmét a kővetkezőkre: Elsősorban a 
legré<zlelesebb tájékoztatást kell szereznie 
arról, hogy a gazdasági munkálatok minden 
egyes községben hogyan lesznek elvégez
hetők Tudni keli, milyen terület vár ott 
megnövelésre és mennyi erő áll rendel
kezésére. A személyes szolgáltatások igény
lése tekintetében felhívja a figyelmet azokra, 
akik a katonai szolgálat alól felmentést kap
tak. mert ezektől méltán meg lehet követelni, 
hogy saját gazdasági teendőik gyorsabban 
való elvégzése után erejüket s idejüket a 
köztermelés érdekében a hatósági felhívás
nak megfelelve sokszoros buzgalommal for
dítsák az ország jóvoltára. A földmivelésügyi 
miniszter a vármegyék utján körrendeletét 
intézett valamennyi járás, illetve község 
vezetőségéhez és ebben elrendeli, hogy a 
tavaszi és nyári mezőgazdasági munka sike
res elvégzésére a hatóságok a területükön 

, levő összes munkaképes embereket, elsősor
ban a fölmentett gazdákat, sőt a nőket és 
gyermekeket is — korra való tekintet nél
kül — rendeljék ki és a található igáseröket 
is vegyék igénybe. A katonai szolgálat alól 
felmentett gazda, aki saját mezőgazdaságá
ban már befejezte a dolgát, köteles a ható
ságnál jelentkezni, hogy a hadbavonultak 
földjére rendelhessék. A hadisegélyes asz- 
szonyoklól, akik vonakodnak munkát vállalni, 

I a hatóságok megtagadhatják a segítséget. 
I Általában kimondja a rendelet, hogy a köz

ségben minden munkaerőt az idei termés 
szolgálatába kell állítani és ennek érdeké
ben minden más munkát féibe kell szakítani. 
Intézkedik a miniszter a hadifoglyok munka
erejének intenzivebb kihasználásáról is. Végül 
felhívja az alispánokat, hogy a közös nagy 

, munka megszervezésébe vonják bele a 
I gazdasági munkabizottságokat, falusi jegyző

ket, lelkészeket, tanítókat, földbirtokosokat és 
a gazdasági egyesületeket.
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_  A király megszüntette a „ kikötés “ bü íté
lését A Rendeleti Közlöny a következőket ki zli : 
Ö császári és apostoli királyi Felsége a követ :ező 
legfelsőbb hadsereg és haióhadparancsot bocsa otta 
ki: Hadsereg- és hajóhadparancs! Bizakodva ítéz 
haderőm mindig bevált fegyelmében és a ken eny 
háborús időben fényesen kipróbált szellemében, 
indítva érzem magam, hogy a kikötés büote 
megszüntessem. Baden, 1917. március he 
KÁROLY s. k.

— 18-as honvéd foglyok. A 18 ik 
honvédgyalogezredből orosz hadifogsa 
jutottak járásunkból a következők: Kuz : 
István Seregháza, Laincsak Iván Mezt ’ 
Lenarcsics József Felsőcsalogány. Meiklin 
Alajos Tiborfa, Osvatics János Tótker — 
túr, Ponker György Kerkaszabadhegy, 
pán Mihály őrv. Hegyszoros.

ősét
2.
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TSZ-
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Száraz
cserhasáb és cserdoron^

TŰZIFÁT
szállít

a salomvári állomásról a
Salomvári Erdőgazdaság.

Használjunk hadi postabélyeg »tl

mEöHlVÓ.

Lezárt malom. Kozicz János kismálnási 
a napokban mintegy 45molnárnál a csendőrség 

métermázsa gabonát talált elrejtve ; megállapította 
továbbél azt is, hogy a molnár az őrlések körül is 
visszaéléseket követett el, mert az őrlésre átadott 
gabonáról sem könyveket nem vezetett, sem az 
őrlési tanúsítványokat nem kezelte. A csendőrség 
a molnár malmát az elrejtve talált gabonával 
nyomban zár alá vette s feljelentést telt az esetről 
a muraszombati föszolgabiróságnál.

— Beregszászi postahivatalnal 1917. február 
10-én Osztrák-Magyar Bankfiók Munkács czimre 
feladott 300 drb. 1000 koronás bankjegyet tartal
mazott 300.000 korona értékű betétcsomagot eddig 
ismeretlen tettes eltulajdonította. Kereskedelemügyi 
Miniszter 2592. számú rendelettel 10.000 (Tízezer) 
korona jutalmat tűzött ki annak számára, aki olyan 
adatokat szolgáltat nyomozó hatóságnak, amelyek 
révén a tettes kézrekerülés, az eltulajdonított összeg
nek legalább nagyobb része is megtérül. Aki olyan 
adatokat fog szolgáltatni, melynek révén csak a

Alsólendvai könyvnyom
dámba egy jó magaviseietü 
13-14 éves tanonc 
és egy tanulóleány felvé

tetik Balkányi Ernő.
Bútorosom agolásra 
vegyes papír igen jutányos áron kapható 

Balkányi Ernő papirkereskedésében 
MURASZOMBAT.

A Péterhegyvidéki Takarékpénztár
Részvénytárs iság

IX. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
1917. évi március hó 29-ér délelőtt 11 órakor

Péterhegyen, az intézet saját helyiségében tartja meg, melyre a 
t. részvényesek azzal hivatnak meg, I 
ben részvényeiket illetve megb

sziveskedje

liogy alapszabályaink értelmé- 
>zásaikat magukkal hozni 
: lek.

Tárgysorozat;
1. A közgyűlés tartamára jegyzi (könyvvezető és a jegyzőkönyv 

hitelesítésére két részvényes megválasztás i.
2. A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
3. Az igazgatóság és a felügyelt 

mérleg előterjesztése és a tiszta nyeremé r
4. Az igazgatóság és a felügyel 

végleges felmentvény megadása.
5. Az igazgatóság mandátumának tj w
6. Az alapszabályok 17. §-a érelmében beérkezett indítványok 

tárgyalása.
Péterhegy, 1917. március hó 2-ár.

( i

-bizottság 1916. évi jelentése, 
ly felosztása iránti határozat, 
í-bizottság részére 1916. évre

meghosszabbítása egy évre.

róf Batthyány Zsigmond. s. k.
elnök.

Jegyzet. Az igazgatósági jelentés es zárszámadások a keresk. törvény 
198. §-a értelmében a közgyűlést megelő öleg 8 napon át az intézet helyisé
gében ki lesznek téve és azok a részvény ;sek által betekinthetők.

' ............. ij1. Minden egyes részvény a köz-
'< zati jog személyesen vagy rész-
> ható, ötven szavazatnál többet akár 

saját részvényei alapján, akár meghatalmazás utján senki sem gyakdrolhat.
i önrendelkezési joggal biró rész- 
, dd megkivántatik, hogy részvényesi

> nappal a részvénykönyvben iga-

• ídnokság alatt állók csak törvényes

Kivonat az alapszabályokból. 9. t 
gyűlésen egy szavazatra jogosít. A szav; 
vényes, mint meghatalmazott által gyakoro

Szavazati jogát minden nagykorú 
vényes, akár férfi, akár nő, gyakorolhatja, 
minősége a közgyűlést megelőzőleg 30 
zolva legyen.

Jogi személyek, kiskorúak és go 
képviselőjük által, habár nem részvényesek is, képviseltetnek.

tettes és aránylag kisebb összeg kerül kézre az 
3000 (Háromezer) korona jutalomban fog részesülni. 
Postaigazgatóság Kassa.

A szerkesztésért felelős : Dr. Vályi Sándor.

Nyilttér.*)
Köszönet nyilvánítás.

Fogadják ezennel, mindazok hálás köszöne- 
tünk nyilvánítását, akik felejthetetlen megboldogult 
jó fivérünk temetésén megjelentek, s irántunk való 
jóleső részvétüket akár szóval, akár Írásban vagy 
koszorú adománynyal kifejezték.

Eberl Róza és Angéla.

*) E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősséget 
nem vállal.

MEGHÍVÓ.

A

Tótkereszturi Takarékpénztár R.-t. 
1917. évi március hó 25-én délelőtt 11 órakor 
az iskola helyiségében Tótkereszturon 

tartja második évi

RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
melyre a t. részvényeseket ezennel meghívja.

A közgyűlés tárgyai:

1. A közgyűlés határozatképességének 
megállapítása.

2. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesí
tésére két tag választása.

3. Az igazgatóság és felügyelő-bizott-

35 dekas

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

kereskedésében, Muraszombatban.
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ság jelentése.
4. A mérleg előterjesztése és a nye-
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Tótkeresztur, 1917. március hó 8-án.
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Az igazgatóság.

- -2 M.g - ’S E e Jegyzet. Értesítjük azokat, kik részvényeiket
még át nem vették, hogy a közgyűlés után
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átvehetik.

tábori dobozok
kaphatók

Balkányi Ernőnél
Muraszombat.

VASVÁRMEGYE
LEÍRÁSA E

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


