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Kél fel...
Kél fel a nap. . . sötét, véres hegyek, 

gyűlölt erdők, halálfejes halmok mögül. 
A béke napja. Ukrajna után Nagyorosz
országgal Bresztlitovszkban megkötöttük a 
békét 1918 márczius 3 áll délután 5 óra 
kor. Az első megkönnyebbülés! Szivünk 
könnyebben lélekzik fel. De nem úgy. 
mintha minden lidércznyomáslól, a halálos és 
véres gondoktól már megszabadult volna !

Kétségtelen, nagy siker, melyet ma
gunk, a mi véreink rajzoltak bele saját 
testük véreivel a világtörténelem lapjai, 
örök emlékei és örökjelentöségü tényei 
közé. Ezt igazán becsülettel kiküzdöttük. 
A nagy esemény helyeiről a meinento még 
nem tűnt el. Fogságba jutott kedveseink 
onnan a messze keletig szabadon bocsájtva. 
ki tudja, hogy és mikor térnek vagy tér 
hetnek meg szeretetteik körébe. Pedig már 
igen drága az emberi élet és megbecsülése 
értékelhetetlen kincs. Aztán a nyugaton, 
délnyugaton még sünien gomolyognak a 
füstfelhők, azokban száll felfelé a vér 
illata ... ki tudja meddig, mert ellenségeink 
még részegek tőle, a belátás, a megértés, 
a jobb meggyőződés magja felett még a 
bosszú liheg és üli orgiáját.

Mindegy. Kijelölt utunkon : a védelem 
és védekezés utján az érvényre emelkedés 
és juttatás gondolatával megyünk előre. 
Előre addig, mig mindent megmentünk, 
mindent biztosítunk

A gonviselés különös intelme tűnik 
fel szemeink előtt. 1848 márczius levegője 
és 1918 ugyancsak márczius ihlete uj illa
tot, aethert teremtettek. Az elmúlt 70 év 
sok-sok küzdelme közeleg a megéréshez 
itthon Akkor a születés ténye játszódott 
le, ma csak az a kép tárul még elénk, hogy 
valami gyümölcs kezd megérni.

És ebbe kell most belejátsznunk. 
A játszmák sorából csak a múlt heti járási 
tényeket szögezzük le. Megindult a gyűj
tés a járási aggok menhelyére. Tehát az 
itthon levőkről való gondoskodás szárnyai 
bontakoztak ki. Mindjárt concrét formában. 
Aztán megalakult a járási hadi gondozó 
bizottság, mely egyelőre még Írott malaszt. 
de fog testet ölteni. Mert az. özvegyekről, 
árvákról, rokkantakról való gondoskodást 
mi a helyi közületekbcn is mindenütt fon
tosabbnak tartjuk, ezen intézmények nyom 
báni lehető létesítésére hívjuk fel a köz
figyelmet. Mennél jobban közeleg a nagy 
béke napja, erre annál nagyobb szükség 
van, mert munkásokat kell adni a hazának 

az árvákban, nevelőket az anyákban és 
felügyelőket a rokkantakban. Az irányítás, 
a szellem, az oktatás pedig valamennyinél 
egyenesen létkérdés. E téren Kipusztitaní 
mindent, ami rossz, anarchiára, gyűlöletre, 
bosszúra, rendbontásra vezet és meg kell 
teremteni a mindnyájunkat boldogító rend
szert, ebben a jót, a pontosságot. S.

AdaKozzunk az elesett hösök 
özvegyei és árvái javára!

Hadsegelyzö Hivatal főpénztára. Képviselöhaz.

A hadifoglyok hazabocsátása.
Az orosz béke megkötésével a békeszerződés 

egyik pontja szerint a hadifoglyok kicserélését le
hetősége szerint mielőbb megkezdik. Hazatérhetnek 
a mi véreink s elbocsáthatjuk az orosz foglyokat. 
Ezt a mielőbbi hazabocsájtást azonban nem lehel 
úgy értelmezni, hogy a foglyokat most azonnal 
vonatra tesszük és küldjük haza, mert hiszen a 
kicserélés munkálatai időt igényelnek, azontúl pedig 
a tavaszi munkát sem lehet felborítani.

A hadügyminiszter rendelete szerint mindenek
előtt a fogoly ügyeleti tisztek, igy a szombathelyi 
is. kiadják a rendelkezést a fogolyőrökhöz, hogy 
minden orosz foglyot kérdezzenek meg, ki akar

TÁRCA

Ismeretlenek.
— Pesti Hírlap eredeti tárcdia.

A lejtős országúton lefelé haladó kocsiból, 
a legszebb nyári alkonyat volt látható. Csöndes, 
nyugodt, a levegő mérsékelten meleg, két oldalról 
a sárga kalász-tenger éretlen, szelíd diadallal en
gedte ál tömött fiirteit cgy-egy kósza szellő játéká
nak, mig len a síkságon, a könnyű, aranyos ködbe 
tűnő falunak bádoggal fedett tornyai mintha meg
lógták és magukhoz szorították volna a távozó 
napnak vöröses sugarait.

A kocsiban a Beél házaspár ment hazafelé 
vgvik tanyájukról. Az asszony, közel a harmincas
hoz, nvulánk termetével, szőke hajával és halvány 
porcellán fehérségű arcával inkább egy kissé her
vadt. de bájos, érdekes leány benyomását tette, 
mint asszonyéi. Csak az összeszoritott. vértek^ és 
mégis szép ajka s a szerrje heszéll valami titkot 
arról, hogy ennek a karcsú, gyönge bőrű, hallga
tag teremtés ajkáról rég lecsókolta valaki a leány
liliom harmatát.

A férj szelíd természetű, nyílt tekintetű, szé 
les vállu óriás volt, olyan, mint a mesékben a 
gyerekek kedvence, aki mázsás fegyverekkel megy 
a sárkány keresésére s útközben virágot szed és 
ölben viszi haza az eltévedt gyereket.

Az asszony hátradőlve a kocsiban, egy 

mezei virágbokrétát szagolgatott s azokat a pom
pás színfoltokat nézte a síkságon, melyeket a 
piktoroknak egy szánakozó mosollyal honorál az 
ember, mig a természetnek szeretné az egész 
gyönyörűséggel megtelt lelkét oda adni.

Az érett kalászok fölött egy-egy pacsirta 
repült el s a pillangók mintha valami határozott 
irány felé repüllek volna, már nem járták a maguk 
könnyelmű, napsugaras táncát. Mintha kejesen ki
fáradva. a nyugalom óráját várta volna az egész 
nagy természet, valami titokzatos készülődés volt 
a levegőben, fáradság, álom s egy szétbontott aranv 
hajfonalnak gyöngéd illata.

Beél egy hirtelen jött vágytól, a felesége 
keze után nyúlt és megszorította. Az asszony keze 
nyugodtan, hidegen pihent az ura kezében, mire 
ez elengedte.

(lyönyörü aratásunk lesz * mondta 
zavartan, holmi magyarázatkópen.

Az asszony nem jelelt. Beiét oldalra fordítva 
nézett a búzaföldek felé, melyeknek egyik gyalog
lójáról egy kipirult arcú, lihegő parasztleány futott 
lefelé s nyomában egy lég íny futott utána A 
leány arcáról nem ijedtség, ellenkezőleg, gyönyörű
ség és dévaj jókedv sugárzott s a legény majdnem 
a kocsi előtt érte utói és olt. a kocsiban ülök 
szeineláltára. derékon kapta a leányt s ennek a 
szerelmes sikoltását magába csókolta.

Mint két összefonódott, szerelmes pillangó, 
ugv álltak a kocsi előtt és egymáson kivü! semmit 
sem láttak a világból.

A Beélné arca lángvörös lett s a bokrétát 
maga elé tartotta.

Ezek ugyan jól csinálják! kacagott a 
kocsis hátrafordulva s az ostorával megfenyegette 
a szerel mespárt.

Haszontalanok ! dörmögte lk*rí  a nagy 
hosszú bajuszába és félénken nézett a feleségére, 
aki egész utón nem szólt semmit. I'átyolát lehúzta 
az arcára s mikor hazaértek, felment a kis kastély 
lépcsőjén s kiült a teraszra.

Az ura utána jött. Máskor ilyenkor még az 
istállókban, a cselédek között szokott szétnézni s 
csak vacsora-felé jön vissza. Most leült a felesége 
mellé és hallgattak.

Már tizenkét esztendő óta hallgattak igv. 
Bedig lett volna mondanivalójuk mind a kettőjük
nek. Azaz, az asszonynak már régóta nincs. De a 
férjnek még mindig volna. Csakhogy nincs hozzá 
bátorsága, ahogy tizenkét esztendei házasságuk 
óta még egyszer sem volt. Ha ránézett a felesége 
titokzatos, halvány, leányos arcára, ügyetlenebbnek 
érezte magát, mint akár a lakodalma napián.

A nap már rég lement, a szobalány vacsorá
hoz terített s a házaspár szórakozottan, bizonyos 
titkos izgatottsággal bensejükhen. kedvetlenül ettek.

Vacsora után az asszony eloltotta a gyöngv- 
rojtos lámpát, egy puha, nagy fehérselyem kendöt 
leritett vállára és visszaült a terasz sarkába, egv 
rózsaszínű gyékényszékbe. Az ura a háta mögött 
szivarozott. 

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását
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közülök Magyarországon maradni s itt letelepedni. 
A jelentkezők nevét, táborát és számát sürgősen 
be kell jelenteni s a foglyot az ügyeleti tiszt iro
dájába előállítani. A tiszt véleményezése alapján 
aztán a hadügy- és belügyminiszter együttesen hatá
roz, adható-e engedély az illető fogoly letelepedésére.

Nem szabad azt gondolni, hogy a foglyokat 
most már a békekötés után nem érinti a regula. 
A kicserélésig ugyanazok a rendszabályok érvény
ben maradnak, amik eddig fennálltak.

A foglvok hazatérése együttesen történik, 
katonai felügyelet mellett, a fegyelem es rend be
tartásával Akik nem alkalmazkodnak a szabályok
hoz. azokat megbüntetik s utoljára mehetnek haza. 
Ugyanilyen elbánásban részesülnek azok a foglyok 
is. akik március elseje után megszöktek.

Saját költségen, külön, vagy gyorsított utón 
egy hadifogoly sem térhet haza, mindenki! egyenlő 
elbána'sban részesítenek

A hazatérő foglyoknak nem szabad maguk
kal vinni aranypénzt, két koronán felül ezüst 
pénzt, semmifele nemes fémet és ékköve!, akár 
feldolgozott, akár feldolgozatlan állapotban, tehát 
semmiféle ékszert azonkívül, mint amiről feltehető, 
hogv fogságba jutás előtt is viselte. Papírpénz! 
1000 koronáig vihetnek magukkal a foglvok. Azok 
a foglvok, akiknek 3 gyermeke van. 1000 koro
nánál többel is vihetnek magukkal papírban a 
táborparancsnokság engedélyével.

Nem vihetnek magukkal a foglvok kincstári 
felszereléseket, fényképező gépeket, képeket, lát
csöveket. bőrt, posztót, nyomtatványokat és kézira
tokat is csak ugv. ha a cenzúra ellátta bélyegzőiével.

A hadifoglyoktól elvett pénzről és tárgyak
ról pontos nyilvántartást vezetnek az illetékes 
parancsnokságok s a foglvok nyugtát kapnak 
azokról. A teljes békés viszony helyreálltával aztán 
mindezeket a dolgokat kiszolgáltatják számukra. A 
kormány fenntartja magának a jogot arra, hogv 
egy későbbi időpontra nézve a papírpénzek el
vitelét illetőleg változtatást eszközöljön.

A hadügyminiszter rendelete szerint a tisz
tek 50 kilós, a legénységi állományúak pedig 25 
kilós csomagot vihetnek magukkal.

»MURASZOMBAT ES VIDÉKE.

HÍREK.

Adományok a járási szegényház 
fenntartási alapjara

A járási aggok tnenhelye fenntartási 
alapjára az elmúlt héten Kerécz Ferencz 
Budapestről küldött 50 koronát lapunk 
szerkesztőségének.

Forró köszönettel nyugtázzuk a szives 
adományt annál is inkább, mivel kétszere
sen jól esik látnunk azt, hogy idegenbe 
szakadt véreink nenteslelkíi adományaikkal 
az elsők közé sietnek, jól tudva azt, hogy 
kétszeresen ad az. ki gyorsan ad.

Eddigi adakozások e czélra : 
Kerécz Ferencz, Budapest K 50.
Obály Mihály. Vashidegkut 20.—
Korábban már kimutatott adományok

összege » 13.423’40
Összesen K 13493-40

A hazáért! Őszinte részvét s igaz, 
megilletödés kiséri utolsó útjára városunk 
két tekintélyes polgárának, Heuberger 
Simonnak és Barbarics Jánosnak hősi halált 
halt gyermekeit. A mélyen sújtott szülők 
iránt városszerte általános részvét nyilvánul 
meg. Barbarics család a folyó hó 9 én 
d u. 2 órakor tartandó temetésre vonatko
zóan az alábbi gyászjelentést adta ki:

A hazáért! Megtörve és ididalinas szívvel 
tudatjuk, hogy egyetlen fiunk, életünk reménye 
Barbarics Lajos érettségit tett tanuló, a 83-ik 
gyalogezred, ezüst vitézségi éremmel kitüntetett 
zászlósa két évi front szolgálat után, fiatal, 
virágzó életének 22 ik évében 1917. év julius 
hő 6-án Lukavecz mellett. Galicziában, vitézül 
küzdve csapatja elén, ellenséges gránáttól találva, 
hősi halált halt. A harezmezön elesett egyetlen 
fiunk kihűlt tetemét bajtársai, Isten szolgája 

áldása mellett, idegen földben temették el, de 
hogy honi földben nyugodhassa örök álmát, 
közelébb, kegyetlenül megtépett szülői szivünk
höz és közelébb a rokonok és mindazoknak a 
kegyeletes megemlékezéséhez, kik öt annyira 
szerették, holttestét haza hozattuk és í. hó 
március 9-én. szombaton délután 2 órakor, a 
gyászházban végzett halotti istentisztelet után, a 
muraszombati köztemetőben készült sírboltban 
helyezzük örök nyugvó helyére. Muraszombat. 
1918. évi márczius hó. Barbarics János. Bar
barics Katalin szülői.

Heuberger család gyászjelentése a 
kővetkező :

Bánatos szívvel tudatjuk, hogy legifjabb 
gyermekünk, hőn szereteti fiunk, életünk büsz
kesége Heuberger Lajos műegyetemi hallgató, 
es, és kir. zászlós, életének 23. évében, a galíciai 
Verchobus mellett, az 1917. évi julius hő 6-án 
ellenséges gránát lövéstől súlyosan megsebe
sülve. julius hó 7-ének reggelén a hazáért hősi 
halált halt. Drága gyermekünk földi porait 
az idegen országból most haza hoztuk, hogy 
honi földben aludja örök álmát. Hült tetemeit 
a muraszombati izr. temetőben helyezzük örök 
nyugalomra, Muraszombat. 1918. márczius 9. 
Nyugodjék békében ! Heiberger Simon és neje 
szül. Schönwald Laura szülői, özv. Schwarc 
Józsefné szül. Heuberger Dóra, Hegedűs Ignácz, 
Gonda Ferenczné szül. Heuberger Rózsi. Heu- 
berger Ármin. Deutsch Ödönné szül. Heuberger 
Hedvig. Heuberger Jenő testvérei. Gonda Fe
rencz, Deutsch Ödön sógorai. Hegedűs Ignáczné 
szül. Weber Nelii, özv. Hegedűs Pálné szül. 
Kele Paulít, Heuberger Árminná szül. Schxvarc 
Jetta. Heuberger .lenőné szül. Kiéin Bianka 
sógornői.

Kitüntetés. Ö felsége a Király 
Molitorisz Jenő tartalékos hadnagyot az 
olasz front áttörése alkalmával teljesített 
bátor és önfeláldozó magatartásáért a tiszti 
ezüst vitézségi eremmel tüntette ki.

Az asszonynak az arcából csak a szép 
profilja látszott már a szürkületben s a világos, 
opálragvogásu szeme.

Ez az asszony a végtelenségig tudott hall
gatni. Olyan volt, mint azok a különös fehér virá
gok a zárda kertiében, ahol felnőtt, melyet nappal 
csukva tartják bársonyos szemüket s csak az éjszaka 
csöndjében nyitják ki. S hogy mit látnak a hallga
tag szürke éjszakában, örök titok.

Beél, a szelíd lelkű, egyszerű, asszonyokat 
nem ismerő férj, nem látott semmi titokzatosai 
ebben a hallgatásban, csak mérhetetlen hideg 
természetet. Olyan dermesztő hidegségei, makulát
lan női erkölcsöt és prüderiát. ami boldogtalanná 
tette mindkettőjüket, öt magát bátortalanná s 
még a saját félénk természeténél is félénkebbé lévé.

Beél Ákos ugyszólva gyermekkorától ismerte 
a feleségét. A húgával egy zárdának volt a növen
déke. sápadt, szép liliomarcu. karcsú árva leányka, 
a szünidőt mindig náluk töltötte s mikor befejező
dött a két leány nevelése, megkérte a hallgatag 
leány kezét.

1 logy szerelte-e a vőlegényét s később az 
urát Beélné, azt senki se tudta, de mindenki esküt 
mert volna rá tenni. Olyan tiszta, korrekt, komoly 
és jelleines asszonynak ismerte mindenki, hogv a 
halálos ellensége is lerakta előtte fegyverét. z\ 
legszebb asszonynak tartották messze földön és a 
legerényesebbnek. Az ő nevét soha, a gyanúnak 
megközelítő árnyéka sem bántotta, sőt még a leg
ártatlanabb kis pletyka is elkerülte tisztaságát.

Es szegény Beél még sem volt boldog. Ez 
előtt a madonna előtt, aki inkább szent volt a 

szemében, mint asszony, megfagyott, ügyetlen, 
félénk és gyáva volt s inkább a testvére mint, 
az ura.

Lassan a hold is feljött, a terrasz üvegfalai 
sápadt fénnyel ragyogtak s az asszony lehunyt 
szemmel, hátrahajtott fejjel ült.

Beél, hogy ne zavarja a szivarja füstjével, 
arrébb ült s féloldalról az asszony szép profilját 
nézte. Szokatlanul idegesen. íelhevülve szivarozott 
s a délutáni jeleneire gondolt, a paraszt legényre 
és leányra, akik önfeledten, isteni szemérmetlen
séggel, vágytól izzőan csókolóztak előttük az 
országúton.

Beélnek még az ujjai is égtek s az agyára 
mintha tüzes lángot öntöttek volna. Felállt, el
hajította a szivarját s nehézkesen járta végig pár
szor a terraszt s újra leült. Ránézett a felesége 
szép márvány-arcára s azt gondolta :

Mi lenne most, ha oda inennék ehhez az 
asszonyhoz, magamhoz szorítanám, ugv mint az 
a paraszt legény a kedvesét s a szájára szorítanám 
a számai, hogy egy hangol se tudna kiejteni ? 
Azután a kezembe venném és bevinném innen a 
szobánkba. És én is brutális lennék Vad ! Amilyen 
soha se voltam s amilyen mindig szereltem volna 
lenni. Ha fenyegetném, ha megverném, ha nem 
szeretne, ha megölném ?! Vajon mi lenne ?

Forró ujjaival lefogta a szemét s kikönyökölt 
a terrasz párkányára. Az égen a hallgatag, milli
árd csillag, mind a feleségére emlékeztette, erre a 
hideg csillagra, akibe egyszer, csak egyszer szere
tett volna életet lehelni, forróságot. szenvedélyt, a 
sorelemnek asszonyi, tébolyilő vonaglását.

A csöndes falusi éjszakában furulya hangja 
hallatszott a mezőkről s a lágy, édes hang epedö, 
forró asszonyi suttogást juttatott eszébe, elfakult, 
titkos, soha másoknak nem mondott szavakat.

És életében először feledkezett meg a fele
sége szent tisztaságáról s káprázó szeme elé 
varázsolta a hideg jég-asszonynak egészben soha 
nem látott, igéző szép hajlékony testét, leányos 
keblét, illatos hajának delejes érintését.

Most már érezte, hogy közel van a meg- 
őrüléshez. s anélkül, hogy ránézett volna a fele
ségére lement az udvarra.

Majdnem éjfélig hallgatta az asszony az ura 
egyhangú, nehézkes lépéseit s azután felállt. Selyem 
kendője lecsúszott válláról s ott maradt a rózsa
színű széken. Az arca fehér volt, de amint hideg 
ujjait végig húzta rajta, torrósága szinte égette s 
világos szeme nyugtalanul, mint valami okos, 
szép ragadozó állaté, foszforeszkálva égett. I’ár 
percig a terrasz párkányára könyökölve nézegette 
lenn sétáló urát s ez alatt megvető mosoly ült 
szép halvány ajkán. S ha e percben Beél Ákos 
Isten lett volna, ezt olvasta volna ki a felesége 
szeméből :

Életemben egyszer, szerettelek, te gyáva, 
ostoba férfi, mikor a húgod esküvőién ittas lettél 
és szerelmesen, sziláiul, vadul szerettél. De erre 
nem emlékszel. Ittas voltál . . .

Azután izgatottan hátrasiinitotta a haját es 
hűvös közönnyel köszönt le az urának :

Jó éjt. Ákos!
Lux Terka,
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— Előléptetés. Makári Aladár 18-ik 
honvéd gyalogezredbe beosztott zászlós 
hadnaggyá lépett elő.

Kitüntetés. A legfelsőbb had- 
vc/.etőség Kerécz Józsefnek II o ezüst 
vitézségi, Kardos Józsefnek Andorhegy a 
koronás vas érdenikeresztet a vitézségi éréin 
s/.allagján, Ivanics Lipótnak Alsocsalogány 
kis ezüst vitézségi érmet, Gombócz Mihály
nak Seregháza, Janzsa Istvánnak Salamon, 
Kovács Józsefnek Zsidahegy, Keiinl János
nak, Gedőudvar a bronz vitézségi érmet 
adományozta.

Halálozás. Rund Sámuel répcelaki ev. 
esperes vasárnap a Fehérkereszt kórházban 80 
eves korában meghall. Holttestét kedden délelőtt 
10 órakor Kapi Béla ev. püspök búcsúztatója után 
Repcelakra szállították s olt helyeztek örök nyuga
lomra. A megboldogult 57 évig volt hűséges 
lelkipásztora a répczelaki evangélikus gyüleke
zetnek. II évig pedig nagynevű esperese egyház
megyénknek.

Ünnepszentelés. r\ muraszombati ev. nö- 
cgvlet vezetésével március 24-én virágvasárnap 
d. u. fél 3 órakor kezdödöleg vallásos felolvasást, 
rendez a nöegvlet elnöksége, amely ünnepségeit 
minden érdeklődött szívesen lát. A felolvasás az 
ev. templomban lesz megtartva, melynek elördás 
sorozata a következő :

1. Gyülekezeti ének.
2. imádkozik : Kováls István lelkész.
3. Elnöki üdvözlet, tartja : dr. Somén Lajosné.
4. „Oh siralom" Előadja a nöegyleli vegveskar.
5. Szaval : Nagy Rózsika óvónő.
6. Gyermekkar.
7. ..Rákóczi imádsága” és „Gályarabok éne

két , enekli Döbrenley Antal tb. főbíró és gor
donkán kiséri Weisz Frigyes battyándi s. lelkész.

8 \ lélek fejlődése.*  Szabad előadás.
Tartja Héiner Géza őrihodosi lelkész.

9. Örül mi szivünk. Előadja a nőegyleti 
vegveskar orgona és tárogató kísérettel. Tároga
tón Cziputt Bandi játszik.

10. A jó Isten. Előadja a nöegyleli 
vegveskar.

11. imádkozik: Jónás Lajos segédlelkész.
12. Közének : Himnusz

Járást hadigondozó bizottság 
A muraszombati járásra kiterjedő hadígon- 
dozó-bizottság március hó ő áu tartotta 
alakuló ülését a muraszombati főszolga
bírói hivatalban hi vatalból tagjai ennek : 
Horváth Pál fős/.o'gabiró és dr. Geiger 
Vilmos járásorvos A választott és illetve 
kinevezett tagok és pedig, elnök: Szlepecz 
János muraszombati esperes plébános, vá
lasztmányi tagok : gróf Batthyány Ernesz- 
tin Felsőlendva, Vogler György né Vas- 
hidegkút, Csárics József vizlendvai plébános, 
Darvas Aladár tótkereszturi lelkész, Kovács 
Miklós salamoni kisbirtokos. Horváth József 
mártonhelyi plébános, Kampói György 
kismáriahavasi községbiró, Lippai Vendel 
pártosfaivai igazgató tanító, Lutliár Adátn 
battyándi lelkész és dr. Somén Lajos mura
szombati ügyvéd.

Szapanhiany miatt panaszkodnak az egész 
országban. Ezen az ínséges állapoton segít egy 
szabadalmazott, hófehér, kitünően habzó kenőtnosó- 
szer, melyet az Osztrák Gyógyszerész-Egyesület 
vegyészeti laboratóriuma, továbbá a Nyilvános 
l extilipar és Víztisztítási vegymikroskopikus spe- 

cidllaboratórium megvizsgált és kifogástalan mosó
szernek ajánl. Ezen mosószert Tolnai Gyula cég 
Budapest. VI. Szondi-utca 48 sz. hozza forgalomba 
A muraszombati járás részére Ascher B. és Fia 
cégnek sikerült az egyedüli darusítást megszerezni 
kinél ezen mosószer állandóan raktáron lesz. 
Kórházaknak, mosodáknak és kereskedőknek mód
jukban áll tehát a szappanhiányon segíteni.
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Hadisegélyek felülvizsgálása. Megalakult 
a helybeli hadisegély-felülvizsgáló bizottság, mely
nek tagjai hivatalból Antauer József városbiró, 
Szondy Béla h. jegyző, választott tagjai pedig 
Czipott Mihály, Rázár Imre és Lainscsák Ferencz. 
A bizottság a jövő héten megkezdi működését s 
igy azoknak, kiknek hadisegélyügyben kérelmeik 
vannak, nevezett bizottsághoz kell íordulniok.

Újabb sorozás. Az 1894 — 1899. évi szül, 
népfölkelésre kötelezettek újbóli összeírását rendelte 
el a honvédelmi miniszter. A pótszemlére való 
összeírás március II-én veszi kezdetét. Az össze
írás előmunkálatai már folynak.

Asztali acetilén lámpa szabályozható égő
vel. kevesett használt, megvételre kerestetik. Cím 
a kiadóhivatalban.

Köszönet Ébert Angéla urhölgv 50 koro
nát volt szives a muraszombati izr. nőegyletnek 
adományozni, mely nemes tettéért hálás köszöne
tét mondok, Árvái Henrikné elnök.

Köszönetnyilvánítás. A Mureszombati 
Mezőgazdasági Bank tisztá nyereségből 20 korona 
azaz húsz koronát volt szives adni a muraszom
bati ev. iskolának, melyért ezennel köszönetét 
mond Rúzsa I. Ferencz tanító.

Közgazdaság.

Az 1918. évi termények ára.
A kormány uj rendeleté.

A hivatalos lap közli a kormány 764 918, 
számit rendeletét, mely előre megállapítja az 1918. 
évi termésből származó gabona, kukorica, bur
gonya és egyéb termények maximális árát. A múlt 
évi termésből származó terményekre nem vonat
koznak ezek az árak.

Az uj árak métermázsánként a következők : 
Búza 60 K. rozs, kétszeres, árpa. zab. köles, 
közönséges (lófogu stb.l és kevert tengeri 52 K, 
fajtengeri (cinquantin, florentin. puivi és fehér 
gömbölyű) 60 K. pohánka (tatárka) 150 K, bab 
100 K, borsó 120 R, lencse 150 R. lóbab 90 R, 
takarmányborsó 90 R, répa-repce 110 R, vad
repce 55 K, kender-, len-, tök- és napraforgómag 
150 K, bomborkamag 100 R, mák 350 R, cukor
répa 14 K. takarmányrépa 8 R. tarlórépa 22 K. 
burgonya 18 K.

Ha a gabona mélermázsánként két kilogram- 
nál több idegen anyagot tartalmaz, az ár búzánál 
minden további kilogramm után 25, rozsnál és 
árpánál 20 fillérrel kisebb lesz. Búzánál csak 76, 
rozsnál 71, árpánál 65 kiló sulymennyiségű ter
ményre érvényes az emlitett alapár. Kukoricánál 
október végéig szállított, morzsolt kukoricára, 
burgonyánál egészséges, tiszta és száraz étkezési 
burgonyára vonatkozik az alapár.

Ha a búza 100 literenként 76 kilónál nehe
zebb. akkor 78 kilóig minden további teljes kiló 
után 20 fillérrel, azontúl 81 kilogrammig kilónkét 
15 fillérrel emelkedik az ár. Viszont 76 kilogramm
nál könnyebb búzánál 73 kilogrammig 20. azontúl 
71 kilogrammig 15 fillérrel csökken azár minden 
további megkezdett kilogrammál.

Ha a rozs 100 literenként 71 kilónál nehezebb 
azonfelül minden további megkezdett kilogramm 
után 15 fillérrel emelkedik, ha pedig 71 kilónál 
könnyebb a rozs, azon alul minden megkezdett 
kilogramm 15 fillérrel csökken az ár, de mindkét 
esetben legfeljebb 45 fillérrel.

Ha az árpa hektoliterje 65 kilónál nehezebb, 
akkor azonfelül minden további teljes kilogramm 
után 75 fillérrel emelkedik, ha pedig 65 kilónál 
könnyebb az árpa, azon alul minden további meg
kezdett kilogramm után 50 fillérrel esőken az ár 
Az árpa ára azonban fölfelé 68. lefelé pedig csak 
62 kilogramm súly minőségig változik.
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A tengeriért követelhető legmagasabb ár a 
szállilés időpontjához képest a következőleg 
módosul :
a) közönséges (lófogu) és kevert tengerire nézve :

ha a szállítás történik:
1918 október végéig

csöves 
kői

41.60

morzsolt 
•ona 

52.
1918 november végéig 42.70 52.60
I9|8 december végéig 43.80 53.20
19*9  január végéig 44.90 53.80
1919 február végéig 46. 54.40
1919 március végéig 47.10 55.
19)9 április végéig 48.20 55.60
1919 május v. később 49.30 56.20

b) fajtengerire (cinquantin stb.) nézve:
ha a szállítás történik ;

2918 október végéig

csöves morzsolt
korona

47-60 60.
1918 november végéig 48.85 60.65
1918. december végéig 50,10 61.90
1919. január végéig 51.35 61.95
1919 február végéig 52.60 62.60
1919 március végéig 53.85 63.25
1919 április végéig 35.10 63.90
1919 május végéig v. később 56.15 64.55

A burgonyáért, ha a szállitás I9| 8 no vem-
bér 30-ika után történik, a maximális áron felül
a következő pótlékok fizetendők mmázsánként :

|9|8 december 31-ig .50
19|9 január 31-ig 1.
1919 február 28-ig 2.
1919 tnársius*  31-ig 3.
1910 április 30-ig 4.
!9|9 május 31-ig 5.
19|9 június 30-ig 6.
Az átvevő, ha a téli időszakban kívánja a

burgonya szállítását, köteles azt a tárol ás helyén
átvenni, illetőleg a burgonv;ti minőségéi megái la-
pitani. A tárolás helyétől <• t vasúiig, >ralamint a
vasúton való szállítás alatt bekövetkezhető fagy-
károkért az eladó felelősséggel nem tartozik. Ha 
a vevő kívánságára a burgonya a termés helyé
től a vesuti állomásig a feladó (termelő) zsákjá
ban szállittatik. zsákhasználatért mélermázsánként 
legfeljebb I korona számítható.

A cséplesre és a szántásra szükséges szén 
biztosítása A vármegyei központi szénelosztóbizott
ság iiódája értesíti a vármegye gazdaközönségét, 
hogyha a fenti célra igénylendő szénnek beszer
zése körül bármely vonatkozásban felvilágosításra 
van szüksége, úgy a nevezett irodához forduljon 
folyó hó 12-ig bezárólag.

A védőoltás. A földmivelésügyi miniszter 
rendeletet bocsátott ki a vármegyei gazdasági 
gazdasági egyesülethez, amelyben elrendeli, hogy 
a gazdaközönség gondoskodjék a háziállatok védő 
oltásáról, hogy ez állal az állatállomány közt 
pus/titó járványok meggátoltassanak.

A szerkesztésért felelős: Scheibner Alndár.

Nyilttér.)

Értesítés.

Tekintve a dugó és üvegárak folytonos óriási 
emelkedéseit, kénytelenek vagyunk árainkat töltésen
ként 10 fillérrel felemelni. (0’5 í-es 12 f el.)

luvardiij fejében Bad Radein állomásra 4 
fillért számítunk palaczkonként.

í’eiáncz. 1918. március hó 1-én.
Vogler József és János

Széchényi forrássá. 
Petáncz, Vasmegye.

’) l: ravatbun közlőitekért a szerkesztőség felelősséget 
nem vállai.



MURASZOMBAT, 1918. ^MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE* MÁRCIUS 10.

TPEGHIVÓ.
A Péterhegyvidéki Takarékpénztár

Részvénytársaság

X. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
1918. év március hó 2ft-án délután 3 órakor

Péterhegyen, az intézet saját helyiségében tartja meg, melyre a t. részvé
nyesek azzal hivatnak meg. hogy alapszabályaink értelmében részvényeiket 

— illetve megbízásaikat — magukkal hozni szíveskedjenek.

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

sítésére két részvényes megválasztása.
2. A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
3. Az igazgatósági és felügyelő-bizottság 1917. évi jelentése, a mérleg 

előterjesztése és a tiszta nyeremény felosztása iránti határozat.
4. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság részére 1917. évre a 

végleges felmentvény megadása.
5. Az igazgatóság választása
6. A felügyelő-bizottság választása.
7. Alapszabályok módosítása.
Péterhegy, 1918. március hó 7-én.

Gróf Batthyány Zsigmond, s. k. 
elnök.

Jegyzet. Az igazgatósági jelentés és zárszámadások a keresk. törvény 198. £-a 
értelmében a közgyűlést megelőzőleg 8 napon át az intézet helyiségében ki lesznek téve 
és azok a részvényesek által betekinthetek.

Kivonat az alapszabályokból 9. Minden egyes részvény a közgyűlésen egy 
szavazatra jogosít. A szavazati jog személyesen vagy részvényes, mint meghatalmazott 
által gyakorolható. Ötven szavazatnál többet akár saját részvényei alapián, akár meg
hatalmazás utján senki sem gyakorolhat.

Szavazati jogát minden nagykorú, önrendelkezési joggal bíró részvényes, akár 
férfi, akár nő, gvakorolhatja, de megkivántatik, hogv részvényesi minősége a közgyűlést 
megelőzőleg 30 nappal a részvénykönyvben igazolva legyen.

Jogi személyek, kiskornak és gondnokság alatt állók csak törvényes képviselőiük 
állal, habár nem részvényesek is. képviseltetnek.

== 35 dekás :...

tábori dobozok 
kaphatók

Balkányi Ernőnél
Muraszombat.

Tanoncznak
felvétetik egy erősebb fiú, Graber 
István asztalos mesternél Mura
szombat, Rituper Alajos lakatos 

mester házában.

VIGYÁZZON
z~z— egészségére I =
Megbízható és jóminőségü nikotin mentes 

c ig’arett a-hüvely eket 
csakis BALKANYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

6 százalékos hadikölcsön megvételre ke
restetik. Czim a kiadóhivatalban.

A Péterhegyvidéki Takarékpénztár Részvénytársaság 1918. április 26-iki közgyűlés elé terjesztendő 
mérleg-számlája.

Megvizsgáltuk s a fő- es melléklet >ny vekkel összehasonlítva, mindenben egyezőnek midiink. 

Péterhegy, 1918 február hó 14-én.

Vagyon Korona fillér Korona fillér Teher Korona fillér Korona fillér

Pénztár 32435 91 Alaptőke .... 60000
Pénzintézeteknél 150546 61 Tartalék alap 24175 —
Értékpapír 429450 — Rendkívüli tartalék alap 8000
Jelzálog kölcsön 113760 Veszteség tartalék 1500
Lombard 97938 20 Adó 1000 34675 —
Folyószámla kihelyezés 95104 26 Betét .... 884478 30
Váltó kölcsön 80574 02 Folyószámla betét 43783 97 028262 27
Kezeseit kölcsön 27407 20 414783 68 Letét .... 833
Ingatlan 1000 Osztalék ... 161
Egyéb követelések 1620 Átmeneti tételek 2833 45
Hátralékos kamatok . 9701 30 Áthozott nyereség 1400

1917. évi nyereség 11372 78 12772 78

1039537 50 1039537 50

Péterhegy, 1917 december 31 én
Kercsmár Sándor s. k. gróf Batthyány Zsigmond s. Ic. Sárkány Ádám s. k Bagár 1 •án s k.

pénztárt >s. elnök. íilelnök, ve|n.
Darvas Ferenc s. k. AAikola Ferenc Pörs János s. k. Slankovics Adóm s. k

•K- tag. ig. tag. (hadbavonult) •K- tag. tag.
Szeredy Viktor s. k. Székely János s. k Vértes Sándor s k. Zsupánok Péter s.

ig. tag. '«• tag. ÍR. tag.

Vértes Aladár Preisz Izrael s. k Sárkány Sándor s. k Batlek Sándor s k
f. b. elnök (tadhmonnll). í. b. tag, f. b. tag. í. b. póling.

___ l'uliilvizsgalla Scheibner Aladár s. k„ a Muraszombati Mezőgazdasági Bank r.-t. íökötn velője.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.




