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Béke.

A jeleit helyzet problémája: a béke.
Örök vágya minden időnek. Egyedül helyes
czélja minden embernek. Mindenkép egy
életczél. Az emberiség feladata. De ez se
születik meg önmagától. Néni repül mint
sült galamb az asztalunkra. Érte küzdeni,
dolgozni, fáradni kell. De áldozni is. Ezért
kellett felvennünk a harezot, melyet ránk
kényszeritettek. Ezért vívtuk, ezért vívjuk
és ezért kell még vívnunk azt a titáni har
ezot, melynek a jelenben tanúi vagyunk.
Szereplői, alkotói
Istennel kezdtük, Istennel folytatjuk és
Istennel be is fejezzük majd, ha az ön
erőnkbe, önbizalmunkba, a szövetséges
barátok segítségébe vetett mag megérik:
hazánknak, benne mindenkinek czélját,
életérdekeit, jövő fejlődésünket, nagyságun
kat elértük és biztosítottuk.
Egy uj év köszöntött bennünket most,
mikor 1918-at vésett szidok folyása hóm
lokunkra. Ez a béke jegyében köszöntött
bennünket. Merjük hinni, remélni, hogy
vele milliók és milliók ajkának sóhajtása
beteljesedik. Ha nem is egészben, legalább
részben Breszt Litovszk felől. És akkor
megkönnyebbülünk.
De ehhez is még áldozni kell. Der
mesztő hideg van. A messze határokon, a
nagy távolokban állanak véreink védelmi
harezokban, nehéz vonalakban, fázós odúk
ban. Adjuk oda nekik mind, amink van,
amit csak nélkülözhetünk. Szabjuk szük
ségleteinket a legkisebb méretek közé és
inkább itthon nélkülözzünk. Folyik a ruha
gyűjtés, folyik a rekvirálás. A legszebb
alkalmak althoz, hogy az itthon lévők is
nemesek, nagyok tudjanak lenni. Ezt a
könnyű harezot itthon falak között könnyű
is megvívni És ebben egymást is segítsük.
Ne a féktelen, indokolatlan, alapnélküli
gazdagodási vágy, árdrágítást hajlam hajtsa
tetteinket, hanem a közösség érdeke, ebben
csak a munka most leginérsékeltcbb jutalma.
Tudni, ismerni kell az önfegyelmet és
akkor mindenkép hamar elérjük a békét is,
melyért ma mindnyájan küzdünk és mely
maga is az összes határokról lobogtatja
felénk fehér kendőjét.
A nagy idők bennünk a nagy embert,
a legtisztább kötelességtudást, a megfeszí
tett munkát keresik. De tőlünk az érdek
Muraszombatjárási Gazda
nélküli, kicsinyességtől ment áldozatot is
szövetség.
legteljesebben követelik. Mindezekért kár
pótol aztán a sóvárgóan állított nagy béke.
Így legyen !
s
Könwujdonsáeok-"
*

Megnehezült az idők járása felettünk is. '
A lap kiadóhivatala bejelentette már az 1.
számban azon változást, mely a háborús
helyzet folytán a lap szellemi gépezetében
előállott. A Gazdaszövetség részéről a
szerkesztéssel ideiglenesen megbízott dr.
Vályi Sándor a f. év elejével katonai szol
gálatra bevonult. Ez a hirtelen változás
okozta azt, hogy lapunk 1. száma csak .
csonkított alakban juthatott el közönségünk
kezéhez. Ez okból itt is újra elnézést kérünk
előfizetőinktől és olvasóinktól.
Bár a szellemi és fizikai erők nagy és
java része a szent és jelenben egyedüli czél
érdekében : a haza védelmére és oltalmára
hadba hivatott, megteszünk minden lehetőt
arra nézve jelen hiányos és hézagos helyze
tünkben is, hogy a lapot továbbra is meg
jelentessük. ez által járásunk közönségét
és szives olvasóinkat a localis és actuális
ügyekről meg kérdésekről állandóan a
háborús helyzet adta méretek között tájé
koztassuk.
Remélhetőleg a jövő számmal már
abban a helyzetben leszünk, hogy a lapot
olvasóink és előfizetőink rendes alakjában
vehetik majd kézhez.
Igyekeztünk a papirhiánnyal is meg
küzdeni, a nyomdai erőket fokozni,
csak
azért, — hogy járási kitűzött czéljainkat
minden erővel továbbra is szolgálhassuk.
A lap szerkesztésével ideiglenesen
Scheibner Aladárt bíztuk meg.
Kérjük járásink közönségének, minden
tagjának szives támogatását minden téren
és minden tekintetben, hogy - inig nagy
harezosaink : a minden dicséretet felülmúló
hős apák és hős ifjak a határokon védik
meg legszentebb érdekeinket és küzdik ki
a békét.
addig mi itthon is f.sak qz ő
érdekeiknek és a nagy magyar honnak
további pillérjeit hazajöttiikig is lerakhassuk
éti mindnyájunk boldogulásának nagy épü
letét megteremthessük.
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Hadsetjelyzö Hivatal főpénztára, Képviselöház.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények
.1 lap szerkesztőségébe küldendők.
Iliideiésí Jij : 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 60 fiit
A sor duplán számit, ha benne aláhúzott szó van.
Nyiltfér sora 80 fillér.

HÍREK.
Kitüntetés. A legfőbb hadvezetőség Bezsán György felsölendvai születésű
2. o. tábori csendőr őrmestert az ellenség
előtt teljesített különösen kötelességhü
szolgálataiért a koronás ezüst érdemkereszttel tüntette ki a vitézségi érem szalagján.

Uj ügyész. A király dr. Toldy
Zoltán budapesti törvényszéki jegyzőt a
szombathelyi kir. ügyészséghez ügyésszé
nevezte ki.
Eljegyzés Kecskeméti Pethes Béla gyógy
szerész Csepelről eljegyezte Kováts István mura
szombati ev. lelkész kedves leányát, lluskát.
A muraszombati áll. polgári fiúiskola ifjú
sági segélyző egyesületének estélye, iránt máris
nagy az érdeklődés. Az egész járásra kiterjedő
rendezőbizottság álldozalkészsége, valamint a moz
galom megindítójának. Tóth Kálmán tanárnak
fáradhatatlan agilitása értékes garantiája az idei
farsang ezen egyedüli mulatságának.
A 18 évesek szemléje Muraszombatban.
Vasvármegye alispánjának az illetékes parancsnok
sággal egyetértőleg megállapított tervezete értelmé
ben ekképen fog végbemenni Muraszombatban :
14-én Muraszombat, Battyánd, Bodóhegy, Csendlak,
Pelsölendva. 15 én Muraszombat vidéke, Mártonhely,
pártosfalva, Perestó, Péterhegy. Szarvasiak. 16-án
l-rdomb, Szentsebestyén, Tótkeresztur, Vashidegkut.

Óvónői kinevezés. A vallás és közoktatás
ügyi miniszter Kelemen Róza oki. óvónőt Kuzmára
az állami elletni iskolához osztotta be szolgálat
tételre.
A tanítók és a rekvirálás. A vallás és
közoktatásügyi miniszter megengedte, hogy az
állami és községi isk. tanítók a gabonaót vevő
bizottságokban s a gabona átvételekkel kapcsolatos
egyéb teendőkben a szükség következményeihez
képest igénybe vétessenek. A felekezeti tanítókra
vonatkozó hasonló intézkedés megtétele céljából
az illető egyházi főhatóságok egyidejűleg felkéret
tek. A miniszter oly irányú intézkedésre kérte föl
a közélelmezési minisztert, hogy a rekviráló biz
tosok csak a legvégső esetben és mindig a kir.
tanfelügyelő meghallgatásával vétessenek a tanítói
karból, továbbá, hogy a gabona-átvételhez igénybe
vett tanítók megfelelően dijaztassanak s amennyi
ben állomáshelyükön kívül vétetnek igénybe a
díjazáson kívül meleg ruhával és élelemmel ellátassannak, valamint tisztes lakásukról gondoskodás
történjék.
Értekezlet a magántisztviselők egyesüle
tében. A magántisztviselők és kereskedelmi alkal, mázolták egyesülete e hó 15-én, kedden este 9
órakor Szombathelyen saját helyiségében tisztikari
értekezletet tart, amelyre a tagok megjelené
sét kérik.

Lapunk elfizetési ára egész évre 10 korona, félévre 5 korona.
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Hadisegély, liannincz hadisegélyes aszszonv deputációzott Ostffv Lajos dr. főispánnál.
A hadisegélyes asszonyok panaszai! a főispán jó
indulattal meghallgatta s megvigasztalta őket,
hogy útban van a kormány rendeletc a hadisegély
felemeléséről. Mihelyt ez a rendelet megérkezik,
intézkedni fog, hogy azonnal végrehajtsák. Addig
is türelemre'és kitartásra buzdította a hadisegé
lyes asszonyokat.
A megye januári petróleumát kiutalták
Vasmegve januári petróleum illetményét kiutalták.
Azzal az indokolással, hogy kevés készlet áll
rendelkezésre és hogy januárban már úgyis hosszab
bak a napok, a decemberi 700 métermázsával
szemben csak 600 métermázsát utaltak.
A zsidók paszkalisztje. A közélelmezési
miniszter értesítette a vármegye alispánját, hogy
a zsidók részére a húsvéti pászkalisztet engedé
lyezte. Arra az időre, amig pászkalisztet kapnak
a zsidók, a kenyérlisztet nem szabad részükre
kiutalni.
Tűz embcrhalállal. Bücsek Józsefné szül,
l elkár Júlia völgyközi lakos háza a minap éjjel
kigyulladt és földig leégett. A tüzet a ház asszonya
maga idézte elő azáltal, hogy este fáklyával ment
fel a padlásra kukoricáért. A fáklyától a ház
szalmatetőzete tüzet fogott s a ház teljesen leégett.
A kár 4507 koronára rúg ; a tűznek azonban a
szerencsétlen asszony is áldozata lett. Amikor
ugyanis a ház tetőzete tüzet fogott, ijedten látott
az oltáshoz, közben azonban oly súlyos égési
sebeket szenvedett, hogy sérüléseibe másnap
belehalt.
Sz ibadságos hadifoglyok. A vármegyei
hadifogoly-ügyeleti tiszt közli lapunkkal, hogy a
vörög-kaíholikus. valamint a görög-keleti vallásu
hadifoglyoknak i. hő 6-án délután, 7 én, 8-án,
nem i -nb ■ > 19 en ege<z nap iin lepük volt ami
kor L i i'őbb katonai rendelet fok tán az illetők
részére munkaszünei engedélyezendő.
Kellemet esi ujívi üdvödet. Czár Sándor
örfalui malomtulajdonos malmában újév virradóján
egy eddig ismeretlen betörő járt, aki onnét egy
99."> korona értékű gépszijat ellopott. A csendőrség
a betörőt kei esi.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink
ban ápolt sebesült katonákról!
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tengerikészletéből 50 százalékot vagyis felét min
den körülmények között be kell szolgáltatnia. A
sertéshizlalónak ezentúl csak annyi takarmány
Elrendelték a legszigorúbb rekvirálást. hagyható meg amennyi a hizlalásra még szükséges.
Az árpa állati etetésre való felhasználata nem
A Hivatalos Lap vasárnapi száma közli a
vonatkozó rendeletet és elrendeli, hogy az uj el engedhető meg, kivéve a malacok nevelésénél.
Az átvételi árak maradnak azok amelyek
járás a legsürgősebben már január 3-án megindul
jon. felhatalmazza a törvényhatóságok első tiszt 1917. szeptember hó 1-től állapíttattak meg.
A megbízhatatlan termelőnél a legkisebb
viselőit, hogy elrendelhesse az igénybevételt az
eddig megállapított korlátozásokra való tekintet készletet sem szabad meghagyni. A miniszter a
nélkül, a törvényhatóság egész területén, termelőre rekvirálásokhoz a katonaság igénybevételét ren
és nem termelőre egyaránt, mindazon terményekre deli el, majd kimondja, hogy a H. T. R. T -nek
és őrleményekre, amelyek emberi élelmezésre beszálitott termények métermázsája után egy koro
használhatók, továbbá, hogy szükség esetén a házi nát fog kiutalni a törvényhatóságok közélelmezési
és gazdasági szükségletekre visszatartható és éle alapjába. A január hő 31-ig beszállítottak után az
1 koronán felül 30 fillér külön jutalékot utal ki.
lemre, vagy takarmányozásra szolgáló termények
mennyiségéi, az eddiginél alacsonyabban állapít Végül a kihágásokra vonatkozólag kimondja, hogy
ha
az eljárásnál a főszolgabíró az elkövetett kihá
hassa meg. A rekvirálást a törvényhatóság terüle
tén egyszerre kell elrendelni. Az egyes községek i gás fölött nyomban megtarthatja az eljárást és
raktáraiban csak annyi hagyandó meg, amennyi j ítéletet hozhat.
az el nem látott lakosság élelmezésére szükséges, i
Az állatokkal való üzérkedés. A földmivelésA kettős ellátás mindenképpen megakadályozandó. • ügyi miniszter rendelete szerint az állatokkal való
Mir.den vásárlási igazolvány alapján, lekötött, ki üzérkedés tilos, a katonai vágómarha vásárlások
fizetett gabona, hüvelyes vagy tengerikészlet ha e [ pedig hatósági közvetítéssel fognak végeztetni.
hó 31-ig el nem szállíttatott; rekvirálandó. A Hadi E tekintetben az alispáni hivatal a kellő szak
Termény R. T. határidőn túl is szállíthat. Az javaslatot illetékes helyen meglette, hogy a gaz
dák érdekeit a lehetőségig megvédje. Intézkedés
előbbi átvevésnél sok oly készlet hagyatott vissza tétetett, hogy a katonai vágómarha árak a vár
különböző címeken, (időszaki munkások ellátásánál megye hivatalos lapjában hétröl-hétre a törvény
pedig azok a munkáltató községekből kerüllek ki hatósági állatorvos által közölhetők legyenek,
aratói ész és cséplőrész) nem megfelelő ellen valamint hogy az állatok értékesítésére vonatkozó
őrzés folytan, amelyeket a közfogyasztás céljaira fontosabb közlemények a megyei hivatalos lapban
időről-időre közöltessenek.
bízvást igénybe vehettek volna. A visszamaradt
A vetőmag szükséglet bejelentése. Akik ta
őszi vetőmagok kivétel nélkül igénybe veendők. vaszi árpa, zab, tengeri és kölesből vetőmagot
Az ocsuval igen sok visszaélés történt, miért is akarnak, jelentsék be igényeiket sürgősen a Vas
minden ocsutétel, mely 5 százaléknál több gabonát megyei Gazdasági Egyesület igazgatóságánál.
tartalmaz számbaveendő. A lóbab és takarmány- ; A bejelentéssel egyidejűleg a vetőmag ára is le
borsó készleteknek emberi fogyasztás céljaira való fizetendő. A szükségletet a gabonaátvételi elismer
vény vagy hatósági bizonyítvány felmutatásával
felhasználása elkerülhetetlenné vált, ezért az. ilyen igazolni kell. Ez irányban a Al araszomba (járási
készletek is átveendők. A tengeri-vetőmagul holdan
Gazdaszövetség titkári hivatala szívesen szolgál
ként 15 kg
* -, hagyható meg. A lovak abrakoltatá- útbaigazítással.
Boradó A hivatalos lap hozza a borterme
sához szemes abrak csak akkor hagyandó vissza,
ha máskor is abrakot kaptak a lovak. A szarvas lési adóról szóló 1917. évi I. törvénycikket. A tör
vény
a
belföldön termelt és külföldről behozott
marhák ellátásával, igás ökrök részére tengeri
borokat adó alá veszi. A bortermelési adó a bor
csak akkor adható át, ha eddigi is ezzel etették minden hektolitere után 14 korona. A hivatalos
azokat. Szükség esetén visszahagyandó abraklakar- lap a bortermelési adó végrehajtása tárgyában a
mánv a teheneknek azonban 2 mm.-ig leszállítandó. pénzügyminisztertől is terjedelmes utasítást közöl.
A sertésállományok részére visszatartott tengeri
készlet egy része szintén elvonható. A termelőnek
A szerkesztésért felelős : Scheibner Aladár.
a saját házi és gazdasági szükségletét meghaladó
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megérkeztek.

Kapható: Balkányi Ernő könyvkereske

Balkányi Ernőnél

désében Muraszombat.

Muraszombat.
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egészségére I

A t. Vendéglős uraknak
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figyelmükbe ajánlom, hogy a

Megbízható és jóminőségii nikotinmentes

legjobb minőségű s legszebb

c ig aretta-hüvelyeket

papir-szalvétát

csakis BALKANYI ERNŐ könyv- és papirkereskedésében Muraszombatban szerezhet be.

Rendelje meg levő
lapi,nkat
a 1,arc|éren
_______
férje, fia, testvére,
rokona stb. részére. Nagy örömöt szerez nekik.
Lapunkat a tábori posta rendesen kézbesíti!

Könyv újdonságok a
után
-----azonnal kapha
tók, úgyszintén Olcsó Jókai
Modern Könyv
tár
Magyar Könyvtár füzetei raktáron nagy
választékban.
Balkányi E. Muraszombat.

legolcsóbb árban szállítom.

Balkányi Ernő Muraszombat.
Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

