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A háborúért rajongó orosz 
katona.

Nemrégen angol és franczia lapok hirt 
adtak arról, hogy az orosz fronton harczoló 
katonák küldöttségeket menesztettek, Péter- 
várra, melyek a háború folytatását követelték. 
Közölték, továbbá ezek a lapok, hogy a 
csapatok „Éljen a háború !“ felirásu zász
lókat lengetnek A katonák jelen voltak a 
duma ülésén és nem engedtek végig 
beszélni egy szónokot, aki a békét emle
gette, hanem reá rohantak és eldöngették. 
Az összes Reutcr-jelentések megegyeznek 
abban, hogy az orosz katonának semmisem 
kívánatosabb a háborúnál, a békéről hallani 
sem akar.

Az angol és a franczia tudósításokat 
alapul véve, az orosz katona lelki állapota 
körülbelül a következő lehet: csak pergő
tűzben érzi jól magát, ha ezt idöről-idöre 
nélkülözni kénytelen, akkor mint jól fegyel- ; 
mezeit harczos — kedvetlenül bár — meg
elégszik közönséges tüzérségi és gépfegyver 
lövetéssel. Égy kis vigaszt az ilyen hadi
nélkülözés közepette a kézigránátok és az 
aknavetö-harczok nyújtanak neki. Leikéből 
gyűlöli azonban a harczi szüneteket, a 
csendet a fronton és a hasonló pihenőket.

A gondolat, hogy ismét haza térjen, 
földjét megnövelje, munkáját folytassa, harag
gal és utálattal tölti el. Ha a harczosok 
sorában békehírek keringenek, úgy a derék 
katonát a buskomorságszele környékezi és 
csak amikor újból felharsan a megváltó 
szózat: .A háborít tovább folyik”, vidul 
fel újból kedélye és tér vissza birodalma. 
Nein tudja eléggé gyűlölni azokat, akik 
Otthon a háború megszüntetésén fáradoznak 
csak azokért lelkesednek, akik a háborút 
„az utolsó lelielletig" kívánják folytatni. 
Egyáltalán az a jelszava, hogy minél tovább ; 
tart a háború, annál jobb. A lövészárkon 
megható gyengédséggel csüng és állandó 
halálveszedelem nélkül semmi öröme sincs | 
az életén. Leginkább elkeseredne azonban 
azon, hogy Olaszország Triesztet és a j 
trancziák Elzász-Lotharingiát kapnák meg. 
A vér tódulna a fejébe, ha hallani kellene, 
hogy Erdély nem került román közre. Orosz | 
lövészárkokban a düh zabolázhatlan kifaka- 
dásai kisérik a czélzásokat arra hogy meg
eshetne, hogy Portugália nem fog a háború- I 
ból föltj- és pénzhaszpof huzni

Ami a háborús czélokat Illeti, a cser
kesz és a szibériai, a kaukázusbeli moha- | 
medán és az ázsiai orosz katonák mind I 
egy véleményen vannak az antánt vezetőivel: i 
a német militarizmust pozdorjává kell zúzni 
és az osztrák-magyar monarchia népeit fel 
kell szabadítani, — Hagyjanak nekik, békét 
a békével, nekik a háború kell I Harmtcz- |

két hónap alatt annyira megkedvelték a 
meghalás bájosságait, hogy azoknak láttától 
és valószínű részletetésétől megválni semmi 
kedvük nincsen.

Ez lehet Reuter, Havas és a pétervári 
távirati ügynökség szerint az orosz katona 
hangulata.

De mindenki aki, nem hülye vagy 
gyógyithatlan háborús bolond — még az 
ellenséges háborús országokban is — tudja, 
hogy soha alávalóbb hazugságot nem kür
tőitek világgá. Hogy az erőszakkal katona
ruhába bujtatott, kétségbeesett éhező, holt
fáradt és békesóvárgástól és honvágytól 
gyötört százezreket nem engedik a béke 
boldogságába visszatérni — ez lehet elen 
ségeink politikai czélszerüsége, de hogy 
ebből a kinzottak gyönyörét, harczkészségét 
komponálják : ez az utálatosság netovábbja.

Lehetséges, hogy a Péterváron átvonuló 
csapatok „Éljen a háború!“ felirásu lobo
gókat visznek, de hogy a katona szivében 
a béke, még pedig a rögtöni béke vágya 
vert gyökeret, azt még azok is biztosan 
tudják, akik különben közelebb nem ismerik 
az orosz nép lelkületét.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink
ban ápolt sebesült katonákról I

Hivatalnok-nyomor.
Kongresszusra gyűltek össze a tisztviselők, 

hogy szinte tűrhetetlenné vált megélhetési vizzo- 
nyaik javítását czélzó mozgalmat indítsanak.

Mindenki, aki nem hadseregszállitő vagy aki 
nem használja ki lelketlenül véres alkalmat a 
meggazdagodásra, súlyosan sínyli meg a meg
nehezült viszonyok hatását. De az egyenlőség elve 
e sinylődésben sem jut érvényre. Aki élelmiszerek
kel, közszükségleti czikkekkei kereskedik, még ha 
nem is vét a törvény és a tisztesség ellen, távol- i 
ról sem szenved annyira, mint az a nagy tömeg, I 
melynek neve fogyasztó közönség. De a fogyasztó ! 
közönség is a szükölködés fokát illetőleg egymás- I 
tói lényegesen eltérő csoportokra oszlik.

Mindenki a horribilis kiadásokat jövedelmé
nek szaporításával igyekszik kiegyenlíteni és telje
sítményéért — hivatkozással a hátrányosan meg
változott viszonyokra — többet követel. A keres
kedő felemeli árucikkeinek árát, mert maga is ' 
drágábban vásárol és azonkívül többet kell keresnie, 
ha megakar élni; az iparos a nyersanyagát és 
feldolgozásáért többet számit; a földmivelő ides- ' 
tova ritkaságszámba menő termékeit előbb soha | 
nem álmodott árakon bocsátja áruba ; a munkás, ; 
a napszámos nem dolgoznék, ha busásan meg 
nem fizetik. Mindezeket a többköveteléseket vona
kodás nélkül meg kell adni, mert ',a kereskedő, az 
iparos, a gazda, a munkás és a napszámos telje- j 
sitményeit nélkülözni nem lehet.

S kinek a rovására megy az egész drága
ság? Most is, mint mindig, a középosztály az, 
melyre a drágaság túlsúlya nehezedik. A közép
osztályban is első sorban a hivatalnokok — a 
magánhivatalnokok, de még sokkal inkább a köz
tisztviselők — azok, akiken a számlát beszedik. 
Mindenki hivatkozhat arra, hogy drágább lett 
minden, neki is több kell, másokon kénytelen 
venni a többletet, A hivatalnok kénytelen tehát 
szükségleteiért többet fizetni, de ő maga csak 
olyan százalék morzsával kap többet, mely épp 
kogy az éhhalál elől tartja lazán betéve az ajtót. 
Még a magánhivatalnok sorsa némileg és viszony
lagosan enyhébb. Ha már tovább nem bírja, 
munkaadója, akinek most nagyobb a jövedelme, 
akarva, nem akarva, valamelyest felemeli a fize
tését. Nem úgy a fizetési osztályokba szorított 
köztisztviselő. A miniszter ugyan nagyritkán és 
nagynehezen rászánja magát egy kis fizetési pót
lékra, de ez a csepp olaj nem elegendő a hiva
talnoki nélkülözések háborgó tengerének lecsilla
pítására. Igaz; a költségvetés is megköti a mi
niszter kezét és igy a bürokratizmus pánczél- 
kapuját eddig hiába ostromolták a nyomorgó 
tisztviselők.

De mert ez igy tovább még sem mehet a 
tisztviselők most már erélyesen követelik, hogy 
ne az ő nyomorukon vegyék meg a többiek meg
élhetési lehetőségét. S most már csakugyan re
mélni kell, hogy a tisztviselő-nyomoron enyhíteni 
fognak, mert még sem lehet követelni, hogy 
keserves megélhetési gondokkal küzdő tisztviselők 
lelkiismeretesen végezzék munkájukat.

S fel kell végre ismerni, hogy erre a mun
kára most épp oly nélkülözhetlen szüksége van a 
társadalomnak, mint akárki más teljesítményére, 
azért is többet kell tehát fizetni.

Használjunk hadi postabélyegetI

A felmentések revíziója.
A hivatalos lap kormányrendeletet 

közöl a felmentés revíziójáról és 1867-ig 
az alkalmatlanok összeírásáról. A felmenté
sek megszüntetésére vonatkozó korábbi hir 
e szerint nem bizonyult valónak és csupán 
arról van szó. hogy az eddigi felmentése
ket felülbírálják. A pótolhatók vagy nélkü
lözhetők felmentését megszüntetik, a nél
külözhetetlenek felmentése újból kérhető, 
azonban az alkalmasoknak az uj kérvény 
elintézése előtt be kell vonulniok, ha a 
kérvény a bevonulás időpontjáig el nem 
intéződik.

A közeli napokban megjelenik a ható
ság tájékoztató rendelete, egyelőre a hiva
talos lap közli nagy vonásokban az álta
lános érvényű rendelkezéseket, amelyek a 
következők:

Az 1867. évtől 1871. évek között 
született népfölkelők, akár alkalmatlanok.

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását
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akár kiszuperáltak, akár bizonytalan, akár 
meghatározott időre felmentettek, haladék
talanul felhivandók, hogy összeírásuk végett 
jelentkezzenek és igazoló irataikat maguk
kal vigyék. 18-52 évig mindenkinek jeleht- 
kezni kell, aki eddig még szemlén nem 
jelent meg. .

Ezt az összeírást legkésöb április 
20-átg be kell fejezni. A szemlék május
2-tól  legfőleg május 25-ig megejtendő*. 
A fegyveres szolgálatra alkalmas 1893-tol 
1872-ig születtek, valamint az 1871 — 1869 
éviek junius 15-én, az 1868—67 éviek 
június 28-án tartoznak bevonulni.

Alkalmasnak talált, de teljesen nélkü
lözhetetlenek felmentésüket újból kérhetik. 
A 4-ik pótszemlén alkalmasnak talált vas
utasok, postások, pénzügyőrök, határrend
őrök és hajóvállalatok alkalmazottainak 
igazolványi lapjára ráírandó, hogy felmen
tésük mindaddig érvényben marad, mig 
jelenlegi alkalmazásukban megmaradnak.

hírek
Emléket Takáts Lászlónak A 

hazáért életét feláldozó hős katona emlékét 
hálás kegyelettel őrzi a késői utókor. Ta
káts László a hazáért adta oda nemes éle
tét, s az ostoba golyó egy nagyreményű, 
kiváló tehetségű alkotó zsenit terített le. 
Takáts László emlékét örökéletre készült 
alkotásai meg fogják őrizni, de az áltál 
emelt emléken felül a hálás társadalom is 
meg kívánja emlékét örökíteni az ő legszebb 
alkotásában a róm. katli. templomban. Azok, 
akik Takáts László kiváló képességeit köz
vetlenül ismerték, az ö hűséges és őt 
nagyrabecsülő munkatársai, kik Tajcáts 
László értékét kellőleg becsülni tudták és 
a magyar épitőmüvészetet hősi halálával 

ért veszteségét erősen érzik, tovább mennek 
és Takáts László emlékezetének méltó meg
örökítését kívánják Muraszombatban azon 
alkotásában, amely az ő hatalmas zsenijé
nek legmarandandóbb emléke. A hálás 
kegyelet a muraszombati kath. templomban 
emléktáblával kívánja megörökíteni Takáts 
László emlékét. A terv szép, megörökítésre 
érdemes és mindenképen méltó Takáts 
László emlékezetéhez. Amidőn a gyűjtést 
ezennel megindítjuk biztos reményünknek 
adunk kifejezést, hogy e járás közönsége 
nem lesz hálátlan nagy fia emlékéhez és 
méltó módon fogja részét kivenni az emlék 
megörökítéséhez szükséges anyagi áldozat 
előteremtésében. E járás egy nagy tehet
séggel megáldott a hazáért életét feláldozott 
hü fiát gyászolja Takáts Lászlóban, ki 
tehetségét sokszor bocsátotta e járás köz- 
czélu ügyeinek rendelkezésére és ezért erős 
a bizalmunk, hogy az ezúttal megindított 
gyűjtéshez mindenki erejéhez és tehetségé
hez képest hozzá fog járulni. Adományokat 
elfogad lapunk szerkesztősége.

Adakoztak :
Az Országház tisztviselői kara K 152. -
Stern Hugó mérnök, népf. főhadnagy » 10.—
Tauschek Lenke Budapest » 20.— |

— Járásunk hősei. Hosszú immár ; 
azoknak a névsora, akik a muraszombati 
járás derék immár 3 év óta harctéren küzdő 
katonái közül személyes bátorságukkal és 
elszántságukkal magukat felettes hatóságaik 
előtt kitüntetésére érdemessé tették. E járás 
nyelvében még részben vend, de szivében 
magyar lakossága a háború alatt élénk 
tanujelét adta hazafias kötelességteljesitésé- 
nek és a járás lakosai közül elesettek nagy
száma igazolja, hogy a vend katona ott 
künn a harcztéren a csaták zajában és | 
ezer pusztításai között megállotta a helyét, 

életét adta oda a hazáért, azok pedig akik 
életben vannak vitézségükkel és bátorságuk
kal egyre aratják a babért és kitüntetést. A 
vitéz 83 ik gyalogezrednek legjobb anyagát 
a vend legénység alkotja, aminek bizony- 
sága, a sok kitüntetés Járásunkból eddig 
kitüntettek névsorát már közöltük, most 
újabban a 83-ik gyalogezred parancsnok
ságától az alábbi hős katonák névsorát 
közük velünk, akik az ellenséggel szemben 
tanúsított bátor magatartásuk elismeréséül 
kitüntetésben részesültek, és akiknek nevét 
méltó büszkeséggel jegyezzük itt fel.

Bokán József szabó Szécsényfa bronz, 
Bánfi József földmives Murahahnos bronz, 
Czelecz Ferencz földmives Muracsermely 
bronz, Czelecz István asztalos Fcsalogány 
bronz, Cscrgöli Ferencz napszámos Barkóé 
bronz, Cserpnyák József napszámos Perestó 
bronz, Dervarics János földmives Szent- 
bíbor bronz, Dervarics Mihály földmives 
Bodóhegy bronz, Fuisz József napszámos 
Szentszebestyén bronz, Ferkó Mihály föld
mives Vidorlak bronz, Ferenczek István 
földmives Zsidahegy bronz, Frankó Ferenc 
földmives Barkóc bronz, Ficzkó Ferencz 
napszámos Vasvecsés bronz, Fuisz Sándor 
földmives Bodóhegy bronz, Gombocz Pál 
szolga Kismáriahavas bronz, Gumilár Péter 
munkás Muraszombat bronz, Gombócz 
Ferencz földmives Andorhegy bronz, Gom
bócz István napszámos Korong bronz, 
Gáber József mészáros Seregháza I. ezüst 
Horváth István szolga Muraszombat bronz, 
Hajdinyák János földmives Vaskorpád bronz, 
Horváth Lajos földmives Uriszék bronz, 
Horváth Mihály pincér Halmosfő bronz, 
Horváth Péter földmives Gerőháza bronz, 
Horváth Miklós földnjives Borltida bronz, 
Janzsa István földmives Salamon bronz, 
Kousz János napszámos Borhida bronz,

TÁRCA.

Hadikórházban.
Az ápolónő a beteg ágya elé lépett.

Parancsol valamit, hadnagy ur? 
Különös, minő nehezére esett neki a beszélés.

Csak erőlködve tudott válaszolni:
— Haza szeretnék Írni.

Nem Írhatnék én hadnagy ur nevében ? A i 
törzsorvos ur nem szívesen látja, ha a betegek 
megerőltetik magukat. Majd ha jobban lesz had
nagy ur, maga irhát.

— De hiszen egészen jól érzem magamat! i 
— veté közbe a beteg hadnagy, csak azon csodál
kozott, hogy lélegzete kissé íennakad.

— Bizonyára! Szabad hoznom az Íróeszközö
ket ? On halkan diktál nekem, igy sokkal gyorsab
ban megy. Hiszen még lábadozó és kímélnie kell 
magát.

Papír, töltőtoll hamarosan elő került, az 
ápolónő odaült az ágy szélére és fülével egészen 
közel odahajolt a beteg ajkához.

A hadnagy diktált:
Szeretett anyukám ! Jól érzem magam. 

Győztünk ! Hadikórházban fekszem könnyen meg
sebesülve . . .

Kérdőleg nézett az ápolónőre.
Lövés a mell bal oldalába, — segítette 

ez ki.
Kitűnő ápolásban részesülök, csak az fáj, 

hogy annyi fájdalmában kínlódó pajtás van mellet
tem. Ha látnád, minő sebeket kaptak, de jobb, ha 
nem látod. Hogy én ily könnyű sebbel szabadul
tam, Isten csodája. Remélhetőleg nemsokára 
elhagyhatom a kórházat . . .

Tekintete ismét kérdőleg fordult az ápolónő felé. 
Két-három nap múlva, mondd ez de 

elkerülte a hadnagy tekintetét és mélyen lehajtotta 
fejét a papírra.

Végtelenül örvendek a közeli viszontlátás
nak, dé azt megmondom előre, anyukám, hogy 
amint helyre vagyok állítva, azonnal visszamegyek 
a frontra. Minden nap és minden ember értékes 
most. Tehát Jóska fiad is, ákí szívből ölel.

Kimerültén hanyatlott hátra éu pehezen 
lélegzett.

Hirtelen érezte, hogy elgyengül és egyszerre 
nem tudott semmiről . . .

Amikor visszanyerte esznjéjetét, de még nem 
volt ereje ahhoz, hogy kinyithassa a szemét, hal 
lotta, amint a törzsorvos, igy szólt az ápolónőhöz : 

Értesítse hozzátartozóit, ha nem nagyon 
messze laknak, mert már alig bírja huszonnégy 
óráig!

A hadnagy mély részvétet érzett. Kiről 
beszélhettek ? Valószínűleg a mellette fekvő sebe
sültről, akinek fájdalmas nyögése a hadnagy szivét 
hasogatta.

Végre kinyithatta szemét. Magához hívta az 
ápolónőt.

— Éppen halottam, amint a törzsorvos úrral 
beszélgetett . . .

A leány ijedtségében mélyen elpirult.
Mondja kérem, ki az a szegény ördög, 

aki annyira rosszul van ? Van pénzem, talán 
szerezhetnénk neki valami örömet ! Rettenetes lehet 
távozni innen most, a győzelem előestéjén.

Az ápolónő visszanyerte eredeti arczszinét. 
Nem szabad megmondanom, de legyen 

meggyőződve, hogy semmiben sem fog hiányt 

szenvedni. Különben az imént elfelejtette édesanyja 
címét bemondani.

— Nagy Istvánná, Budapest Harminczad- 
utcza 15.

Az ápolónő feljegyezte a bemondott pzimet, 
de tudta, hogy hiábavaló a családot idehivatni, 
mert hiszen a beteg nem éri meg a következő 
napot. Már amikor állőtt tüdővel találták, csak
nem teljesen elvérzett és az életerő ez utolsó fel- 
lobbanása csakugyan Isten csodája volt. A levelet 
gondosan elfogja tenni és mint utolsó üzenetei, 
édesanyja kezéhez juttatni.

Órák múltak. A morfium hatása alatt fpl 
álomban feküdi a beteg. De mégis észrevette 
hogy az ápolónő időnként igazitja a vánkosokai 
és homlokáról letörli az izzadtságot. A lélegzet
vétel mind erősebben kínozta. Nyugtalanító érzés 
vett rajig erőt, . .

Esteieden.
Hajnal felé nagy fájdalmai voltak. Mintha 

megfulladna . . .
Hörgő kiáltás szóllitotta oda az ápolónőt 

Épp jókor jött, hogy a haldoklót rettenetes vér 
pmlése közben támogassa.

Ez a nagy rámeresztett , kéfdq szenjmel nézeti 
a leányra, de tekintete csakhamar elhomályosodott 
a hörgés halkabb lett, végül egészen elhallgatott

Az ápolónő gondosan lefektette a halott 
testét fekvőhelyére.

A hadnagy meghalt a nélkül, hogy meg
tudta volna, ki volt az a szánalomrainéltő szegény 
ördög, akinek a győzelem előestéjén távoznia kell 
innen. Pedig annak a szegény ördögnek még qeg 
volt az az öröme, hogy édesanyját viszontláthatni 
remélte és visszakivánkozhatott a harcztérre, ahol 
minden ember kell.
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Kondor Ferencz kereskedő Murahalmos 
bronz. Knausz János szolga Völgyköz 
bronz, Kuzina Alajos czipész Csetidlak 
bronz, Kaiser István czipész Muraszombat
1. ezüst és bronz, Kocsár István földmives 
Alsócsalogány bronz, Kolossá Ádáni töld- 
míves Völgyköz bronz, Kocsár István föld- 
míves Alsócsalogány bronz, Kousz Sándor 
pincér Véghely bronz.

— Április II. Az 1848-as törvények 
szentesítésének évfordulóját a muraszom
bati összes iskolák hagyományos kegyelettel 
ülték meg és az összes iskolákban a tanári 
és tanítói kar lelkes szavakkal méltatta a 
ta iidóifjáság előtt a nagy nap jelentőségét, 
a tanulók pedig énekeket és szavalatokat 
adtak elő.

A huszas honvédek közölték az oroszokkal 
a forradalmat. A huszas honvédek egy része az 
orosz fronton küzd s onnan jött most tudósítás 
egv vakmerő vállalkozásukról, A tudósítás szerint 
jö multkorában az oroszok táblát tűztek ki a ma
gyar állások előtt, amelyen öles belükkel volt 
fiilirva, hogy Amerika megszakította a diplomáciai 
összekötetést a monarchiával és Németországgal. 
A 20-asok csak alkalomra vártak, hogy az oroszok 
figyelmességét viszonozhassák. Ez az orosz forra
dalom kitörésekor érkezett el. A mieink szintén 
hatalmas táblára Írták föl a forradalom kitörésé
nek részleteit s éjjel egy erős járőr Weisz törzs
őrmesterrel megindult, hogy az orosz drotakadálvok 
előtt a híradást kitűzze. Két hadnagy önként 
csatlakozott a járőrhöz s az egyik, mivel hóíepe- 
dője nem volt, a fehér alsónemüjét vette föl az 
uniformis fölé. A muszkák azonban már várták a 
mieinket s amint meglátták őket, örült puskatüze
lésbe kezdtek. Ennek dacára is sikerült a táblát 
kitűzni, sőt a vitéz húszasok a muszka állást is 
iölderitették, aminek késöbh nagy hasznát vették. 
A német parancsnokság a hős húszasokat egytöl- 
egy*g kitüntetésre ajánlotta.

— Áthelyezés. A földmivelésügyi 
minisztérium Bernhardt Rezső kir. szőlészeti 
és borászati főfelügyelőt Sopronból Po
zsonyba helyezte át és az ottani vinczellér- 
iskola valamint az ideiglenesen egyesitett 
pozsonyi és soproni szőlészeti és borászati 
felügyelőségek vezetésével bízta meg. Az 
áthelyezett főfelügyelő ur lapunk utján 
figyelmezteti az érdekelt szőllöbirtosokat, 
hogy ügyeikben ezentúl a pozsonyi m. kir. 
vinczeliériskola igazgatóságához ferduljanak.

Elhalasztott bevonulások Tekin
tettel arra, hogy a hűvös, esős időjárás 
hátráltatta a tavaszi vetési munkálatc.kat, 
különösen a gabona elvetését, a honvédelmi 
miniszter akép módosította április 16-ikára 
szóló behivási rendeletét, hogy a nevezett 
időpontra behívott húsz korosztályból 15 
korosztályt, és pedjg 1886 -72 években 
születtek bevonulását május 14-ikére halasz
totta el. — így április 16-án csupán öt 
korosztály, vagyis az 1891-—1887. között 
született magyar vagy osztrák honos nép
felkelőknek kell csak bevonulniok.

Sértettből vádlott- A szombathelyi 
törvényszék előtt ma furcsa dolog történt. A tár
gyalás folyamán kisült, hogy a sértett tulajdon
képen büntetendő cselekményt követett el s egy
szeriben átváltozott vádlottá- A tárgyaláson Skapér 
Miklós ügyét tárgyalták, akit a kir. ügyész sikasztás 
bűntettével és okirathanvsitás vétségével vádolt 
meg. Állítólagos bűne az volt, hogy Sinkec Ferenc
nek Völgyközön eladott két tehenet s bár a tehenek 
Sínkét- nevére voltak átírva, a községbirosajná 
meg is a salát nevére szóló marhalevelet állíttatott 
ki. Skapér Miklós azt vallotta, hogy a kel tehene 
eladta ugyan Sinkécnek, de ez a vásár nem igazi, 

hanem csak látszólagos vásár volt, mert a vételárat 
ö azonnal visszaadta Sinkécnek. Mindez pedig 
azért történt, hogy ily módon az ellene foganato
sított végrehajtás sikerét meghiúsítsa. Mivel Sinkéc 
szerette volna a két tehenet, meg akarta fogni öt 
a marhalevelekkel, hogy as Írások alapján magá
énak követelje a teheneket, amiket csak formálisan, 
de nem valójában vásárolt meg. A tárgyalásra j 
több tanút idéztek ezek azonban hadbavonu'tak s 
nem jelenhettek meg. Így a tanúvallomásokat fel
olvasták, amelyek alapján a kir. ügyész azt látta, 
hogy nem az a bűncselekmény forog fenn, ami 
miatt vádat emelt, hanem a vád hitelezői csalássá 
módosult. Így azonban nemcsak Skapér Miklós 
ellen, hanem az állítólagos sértett Sinkéc Ferenc 
ellen is vádat emelt, aki a csalás elkövetésében 
bűntársa volt Skapérnek. A bíróság egyelőre 
ítéletet nem hozott, hanem elrendelte az uj vizs
gálat megejtését.

— Életbe lép a nyári időszámítás. A minisz
térium, mint a hivatalos lap tegnapi száma közli, 
elrendelte, hogy f. évi április 16-tól szeptembe' 
hó 17-ig ismét a nyári időszámítás lépjen életbe. 
Enélfogva április hó 16-án hajnali 2 órakor az 
órákat 1 órával előbbre fogják igazítani s ettől 
kezdve I órával megelőzzük a napot. Szeptember 
hó 16-én hajnali 3 órakor az órákat 1 órával is
mét visszaigazitják s igy az időszámítás viszatér 
a régi kerékvágásba.

— A nikel 20 filléresek beváltása. A hivatalos 
lap közli, hogy a nikkel 20 filléreseket 1917. 
április 30-án túl az állami pénztárak és hivatalok 
sem fogják elfogadni, ennélfogva erre az időre a 
nikkel 20 filléreseket mindenkinek be kell váltania.

— Öngyilkos aggastyán. Sostarecz Ferencz 
72 éves battyándi földmives gyógyíthatatlan beteg
sége miatt lakásán felakasztotta magát. Mire tettét 
észrevették, már nem volt benne élet. Az öngyil
kos földmives özvegyen kívül három gyermeket 
hagvott hátra. Az orvosrendőri vizsgálatot! dr. 
Babos Emil tb. szolgabiró és dr. Brandieu Sziiviusz 
járásorvos ejtették meg, Minthogy az öngyilkosság 
kétségtelen beigazolást nyert, a temetési engedélyt 
kiadták.

— A jövedelmiadó bevallásának elhalasztása. 
Ismeretes, hogy a jövedelmi adóra vonatkozó val
lomásokat március 31-ig kellett benyújtani. Mint 
hogy a vallomások kitöltésénél országszerte nehéz
ségek fordultak elő, szükségesnek mutatkozott a 
határidő elhalasztása. A pénzügyminiszter utasította 
a pénzügyigazgatóságokat (székesfővárosi adófel- 
ügyelö.), hogy a jövedelem- és vagyonadóra, 
valamint a természetes és a jövedelemadó alá eső 
jogi személyek által fizetendő hadi nyereségadóra 
xonatkozólag f. évi április hó 30-ig egyébként 
szabályszerűen benyújtott vallomásokkal kellő idő
ben beadottaknak tekintsék és, hogy annak meg
felelően az illető adóköteles felekkel szemben a 
vonatkozó törvényekben a bevallási késedelmes 
benyújtása esetére megállapította adópótlékot ne 
alkalmazzák. Ezzel a pénzügyminiszteri intézkedés
sel mindazoknak folyamodványai, akik valomásaik- 
nak beadására legfeljebb f, évi április 30-ig 
halasztást kérlek, elintózettnek tekintetnek.

Javulás vasutunk menetrendjében, illetékes 
helyről szerzett megbízható értesülésünk alapján 
örömmel adunk hirt róla, hogy május 1-én vasu
tunk menetrendjében örvendetes változás lesz, amely 
hivatva lesz megszüntetni az a sok mizériát, amivel 
járásunk közönsége most megküzdeni kénytelen 
Értesülésünk szerint a reggeli vonat májusban már 
Muraszombatba be fog jönni és délután 4-kor is 
fog innét vonat indulni. Természetesen az eddigi 
vonatok szintén mégmaradnak.

- Támadás az országúton. Czvetkó József 
kismálnási fiatalember április II-én kerékpáron 
jött Regede felöl, amikor js Kofjács Alajos és 
Küzma József yéghelyt kocsisok minden előzetes 

szóváltás nélkül a gyanútlan haladó fiatalembert 
kerékpárjáról lelökték, kerékpárját összetörték, 
majd pedig késükkel akarták Jl ártatlan fiút meg
támadni. A garázda legényeket, akik részegséggel 
védekeztek, feljelentették a csendörségnél.

— Köszönet. A muraszombati Mezőgazdasági 
Bank volt szives a csendlaki szegény tanulók 
részére 25 koronát adományozni, amely adomány
ért hálás köszönetét fejezi ki az iskolaszék, Vado- 
vits Rezső plébános.

Köszönetnyilvánítás. A muraszombati hadi
kórházban sebesültek részére a húsvéti ünnepekre 
Poszl Jánosné úrnő 100 koronát, Szlepecz János 
esperes-plébános ur 10 kiló borjúhúst, 100 drb. 
tojást és kenyereket, a vöröskereszt egyesület pedig 
süteményeket és kalácsot adományozott, amelyért 
ezúton mond köszönetét a kórház vezetősége.

— Bünpör egy katona felmentésből. A szombat
helyi kir. törvényszék büntető tanácsa egy katonai 
felmentés körül támadt bünpört tárgyalt. Sostarecz 
István 70 éves battyándi cséplőgéptulajdonos és 
Siftár Ferenczné battyándi asszony szerepeltek ez 
ügyben vádlóiként. A kir. ügyész fegyveres erő 
elleni vétséggel vádolta meg őket. A vád az volt, 
hogy Sostarecz még 1915-ben megbeszélte Siftár 
Ferencz népfelkelő tizedessel, hogy a jövő nyáron 
felmen .eti a katoaság alól s 1916. júniusban Sos
tarecz meg is jelent Siftár feleségével a battyándi 
jegyzőnél, akinek előadták, hogy Siftár a cséplő
gép mellett mint fütő szokott dolgozni, Írja meg 
nekik a felmentési kérvényt. A jegyző ezt meg is 
irta, felmentést azonban nem adtak; közben pedig 
kiderült, hogy a kérvényben valótlan állításokat 
hoztak fel. A törvényszék több tanút hallgatott ki, 
ezek vallomásai azonban az igazloták be, hogy 
Siftár Ferencz tényleg évek óta Sostarecz cséplő
gépénél mint fitő volt alkalmazva, igy a kérvény 
valótlan adatokat megtévesztés céljából nem tartal
mazott. ezért a törvényszék mindkét vádlottat fel
mentette a vád és következményei alól. A kir. 
ügyész megfelebbezte a felmentő ítéletet.

— A cukor újabb maximálása. A hivatalos 
lap közli a fogyasztási cukorért követelhető leg
magasabb árak megállapításáról szóló kormány
rendeletet, amely április l-én lépett életbe és 
amelynek áthágása hat hónapig terjedhető elzárás
sal és 2000 koronáig, terjedhető pénzbüntetéssel 
büntethető. A rendelethez csatolt táblázat szerint 
az elsőrendű nagy süveg cukor alapára méter
mázsánként Muraszombat 140.95.

— Az önkéntes fémbeszolgáltatás. Végső 
határidejét a honvédelemügyi miniszter értesülésünk 
szerint április 30-ban állapította meg. Ezen utolsó 
határidő tartama alatt bizonyára minden késedel- 
mező beszolgáltatja heverő fémkészleteit, amelyekre 
a hadseregnek most már nagyobb és sürgősebb 
szüksége van, mint bárkinek. Még mielőtt a bün
tető rendelkezések életbe lépnek, készpénzben és 
rögtön beváltják a fémek a hivatalos fémbeváltók 
a hatóságilag megállapított árakon.

— Fémbeváltók Muraszombaton. A fémbevál
tás még rövid határidejére való tekintettel a Fém
központ mos hivatalosan közli velünk, hogy 
Muraszombat következő fémbeváltóhelyek működ
nek : Hartner Károly Fia, Kardos József.

— Megjelent az uj bélyeg illeték táblázat. 
A múlt év november hó elsején életbelépett 
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 szóbanforgó 
táblázatot megszerzi. Kapható Balkányi Ernő pa- 
pirkereskedésében Muraszombat és Alsólendva. 
Ára 20 fillér.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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jög" Ujtfonság! TÉRJ

Felnőttnek, gyermeknek 
egyaránt élvezet!

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

„ZSEB-MOZI"
Fg.y kis miniatűr mozi, melynek szemlé
lése nagynak és kicsinynek nemcsak 
szórakozás, de élvezet is. Xásároljon 
— egyet és minderről meggyőződhet!

Ára mesésen olcsói

Kapható Balkányi Ernő üzletében.

A t. Vendéglős uraknak 
figyelmükbe ajánlom, hogy a 
legjobb minőségű s legszebb 

papir-szal vétát 
akármily mennyiségben cim- 
nyomással vagy anélkül, a 
legolcsóbb árban szállítom.

Balkányi Ernő Muraszombat.

Rendelje meg 'ap“"ka‘ fa harc‘éren_ ** ° levő férjé, fia, testvere.
rokona stb. részére. Nagy örömöt szerez nekik. 
Lapunkat a tábori posta rendesen kézbesíti!

Száraz
cser- és biikkhasálj és 

eserdorong

TŰZIFÁT
száilit

a saloinvári állomásról a
Salomvári Erdőgazdaság.

= VASVÁRMEGYE = 
- - LEÍRÁSA =e

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

kereskedésében, Muraszombatban.

- 35 dekás —

tábori dobozok
kaphatók

Balkányi Ernőnél
Muraszombat.
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VIZSGALAPOK
magyar, egyvonalas és németvonalu

Kapható: Balkányi Ernőkönyv- 
és papirkereskedésében Muraszombat.

VIGYÁZZON
----- egészségére I == 
Megbízható és jóminöségü nikotinmentes 
c igaretta-hüvelyeket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

Alsólendvai könyvnyom
dámba egy jó magaviseletü

13-14 éves tanonc 
és egy tanulóleány felvé

tetik Balkányi Ernő.
Könyvujdonságok a megjelenés után
■ ....... azonnal kapha
tók, úgyszintén Olcsó Jókai Modern Könyv
tár Magyar Könyvtár füzetei raktáron nagy 
választékban. Balkányi E. Muraszombat. 
Úgyszintén : Milliók könyve Érdekes Újság 
Képes Újság Tolnai Világlap — Előre
Külügy Hadügy Interessante Blatt Nick Kartel

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Ipar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:

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

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

NÁDAI JÓZSEF

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

GP.OSZ S\MU vendéglős Urdomb.

ANTAÜER JÓZSEF bábsütö és mézeskai ácsos bornagykereskedése, Gróf Szápáry-utca. SIFTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa.

BF.NKÖ JÓZSEF Szállodája az „Elefántéhoz.

LtOBBAl JÁNOS nagy vendéglője

BOROS BENŐ kávéháza.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

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

czement és eternit pala árusítás.

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd.

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy.

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Kőhidán.
CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész. KOFJÁCS FERENCZ lakatos.

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd.

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

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezövár. 

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

DICK SÁNDOR sajtgyáros.

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

és porcellánkereskedése.

NEMF.CZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép , kerékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

PÉTERKA FlBENCZ vendéglős

PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza.FLItZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 
Motoreröre berendezett műhely.

KR. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fő utcza.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán.

RATKOL TIVADAR göztéglagyára. OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.

RITUPER ALAJOS épület- és miilakatos, 
kerékpár-, mérleg és fegyveijavitó műhely. 

Kerékpár raktár.

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat.

HE1MER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-ulca.

STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida.

S1FTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos. S1FTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház.
HALBARTH HENRIK vendéglős. TURK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza. SOMMER JÓZSEF vendéglős Felsölendva.

KEMÉNY MÓR „Korona- kávéháza.
Mvr

I lis/.LI.ESZKU PÉTER úri és női fodrász. VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

NEMF.CZ

