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Muraszombatés Vidéke
Társadalmi és gazdasági hetilap

EI.ÖriZKTPSI ÁR:

opsz évre 10 kor., félévre ókor., egyes szám 20 fillér, 
••■.lófizclési és hirdetési pénzek és reklamácziók : 

BAI.KANYI l liNt' címére .Muraszombat küldendők.

I.aplulnjdoiios és kiadó :
Muraszombat járási Gazdaszövetség.

MI ÜJEITNIK MINDEN VASARNAP 

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

llirdeiéKi dij: 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 60 fii1. 
A sor duplán számit, ha benne aláhúzott sző van.

Nyilttér sora 80 fillér.

A VlII-ik.
A Viliik hadikölcsön korszakának 

reggeléhez közeledünk. A pénzügyi kor 
niány kibocsátásán most fáradozik. A tér 
vezetek előkészületben vannak. A jegyzés 
idejéül valószínűen a jövő hónapot álla
pítják meg.

Magában egy száraz tény. Mégis je
lentőségében messze felülemelkedik az előző 
hadikölcsönökön. Miért ? Úgy érezzük, azt 
suttogja a harcz- és béketerekről ez a 
tavaszi szellő, mely most a természetben 
bennünket körüllengedez, hogy ez már 
valójában a békekölcsön lesz. Vitéz véreink, 
dicső barátaink keleten rendet és békét 
teremtettek. Északon már nincsenek ellen
ségeink. Délen még lesben a falién , ez 
a perfid nemzet, nyugaton meg az őrült 
entente-had tobzódik vad dühöngésében. 
Hogy a részleges sikert az általános békés 
eredmény követhesse, hogy a párisi, lon
doni, római és washingtoni megőrült 
piaczokről még elő özönlő tébolyos agya
kat kijózaníthassuk, ehhez kell az újabb 
hadikölcsön. És ehhez a siker, a biztos 
eredmény minden előfeltétele meg van. 
A letipratásunk és megsimmisitésünk má
niájában szenvedő entente a nyugati harcz- 
téren megkapta a közel múlt napokban az 
első fejbeütést. Öklünket már érzi, tudja 
és ismeri. Csak kijózanító eszköz kell, a 
fejükre talán egy korsó hideg viz és akkor j 
belátják onnan túlról fáradozásuk hiába
valóságát és leülnek velünk a zöld asztal
hoz, elfogadják béke jobbunkat.

És ehhez kell a mi munkánk, a mi 
fáradozásunk, harczunk és legteljesebb 
áldozatunk. Ez könnyű is. A tér, az itthon, 
hol nem bömbölnek 120 kilométerre ható 
ágyuk, hol a levegő öldöklő gázoktól ment, 
hol tüzcsóvák nem aratnak babérkoszoru- 
zott fejeket, hol böinbölgésektöl nem pa
takzik embervér. Az a hely a hadikölcsön 
tere, melyen mindent megvédtek a határo
kon álló hadfiak, nagy harczosok, kik most 
tőlünk ezt az eszközt kérik. Nemcsak kérik, 
jogosan követelik is. Adjuk meg ezt gon- 
golkozás nélkül is. Ehhez csak pénz kell. 
Bőségben van ez most állandóan és igy 
az uj hadikölcsönnek ez eddigieket mind 
erősen felülmúlnia kell. Ez mindannyiunk 
hazafias kötelessége is. Az eredmény biz
tosításához teljesen és minden energiával 
hozzálátni kell mindenkinek. Mozgósítani 
kell az otthon őrzött pénzösszegeket és 
azokat mindenünr.c.i .. hadikölcsön idejére 
már most összegyűjteni. Ez a mellett a 
legjobb, legjövedelmezőbb, legbiztosabb, 
legreálisabb pénzügyi művelet és befekte
tés is. Különösen azok vannak erre köte
lezve is, kiket a háborús konjukturak tettek 
vagyonossá, kik a legönzőbb hazafiságot 
gyakorolták, kiket a jelen helyzetbe ember
társaik, az önzetlen hazafiak vére és hadi
szolgálata emelt. És ezeknek a névsora 
már nyilvántartva is van és lesz.

Appellálunk járásunk önzetlen haza
fiaira, a járás magyar érzületére és bizton 
reméljük, hogy a Vili ik hadikölcsön itt 
fényes sikerre fog vezetni.

Fel a munkára I s.

Társadalmunk.
Még rövid idő előtt azt hittük, hogy a habom 

tisztító hatással lessz egész közéletünkre. Hittük, 
hogy az emberek megjavulva, az egymás iránti 
kölcsönös becsülés nemesebb érzésétől áthatva 
kerülnek ki a háborúból. Reméltük, hogy az átélt 
rettenetes idők megannyi kínzó kamrája, az ön
megtagadás és lemondások kálváriája jótékonyan 
fog hatni az emberek lelki világára, hogy ezzel 
aztán jobbá, emelkedettebbé tevén önmagukat, 
jobb, kellemesebb és elviselhetőbb lessz egész 
társadalmi berendezkedésünk.

Sajnos az események egészen mást, csak
nem az ellenkezőjét, mutatják mindannak, mit 
pedig annyi reménnyel, az emberek nemesebb 
alapérzésébe vetett hittel reméltünk vártunk.

Ma már ugv találjuk, hogv örülnünk kellene, 
ha e téren is visszasírhatnánk a háború előtti 
állapotokat, pedig bizony azok is de sok kívánni 
valót hagytak fenn !

Különös és talán ezerszeres jelentőséggel 
bírnak az ilyen kérdések egy kis város társadalmi 
életében, hol az egymásra utaltság sokkal nagyobb 
hol még sem kellene olyan álszakithatatlannak 
látszó torlaszokat emelni egymás között, mik vég
eredményben csak a saját magunk életét teszik 
mindinkább elviselhetetlenné.

A folytonos torzsalkodások, a másik gyengéié
nek túlságos kiemelése és hangoztatása azzal a 
nyilvánvaló czélzatíal, hogy ezzel a magunk 
kiválóságát mintegy kierőszakoljuk, rettenetesen 
csúnya emberi vonás ! A tülekedésnek, a kenyér
irigységnek olyan elfajulását, mint amilyenekre 
nálunk bőven akad példa, lehetetlen nem azzal a 
szomorúsággal nézni, mi méltán ejt kétségbe min
den gondolkozó embert.

l’erzervitással párosult beteges hajlam kell 
már ahoz, hogy minden egyéni érdek kizárásával 
is ártsunk másoknak csudán a kártevés, a mások 
kárán való öröm kedvéért ! Retenetesen meg -

TÁRCA.

Öt perc.
Irta : Peterdi Sándor.

Az összeesküvők kimondották a határozatot: 
Csengey Nórát nem fogják meghívni többet se 
u/sonára, se vacsorára, és ha már kikerülhetetlen 
az érintkezés, a találkozás, akkor hűvösen, sőt 
fagyosan fognak vele beszélni.

A fontos és Csengeynére annyira lesújtó 
határozat a tiszti orvosnak. Korong Dénesnek 
lakásán született meg. Korongné hívta meg a 
városka előkelő hölgyeit egy kis bizalmas össze- 1 
jövetelre és ő volt az értekezlet tüzes, szenvedélyes 
szónoka.

Mi, tisztességes asszonyok, nem tűrhetjük 
cl, hogy közöttünk járjon, velünk egyenrangúnak, 
egyenjogunak tartsa magát olyan nő, akinek

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását

restellem kimondani viszonya van, aki özvegy 
asszony létére nem resteli késő este egy fiatal 
ember látogatását fogadni. Ila közöttünk van, 
adja a szendét, a pironkodó!, a nebántsvirágot . .

Az ! Nebántsvirág ! — hallatszott a gúnyos 
közbeszólás.

A csintalan beszédeknél, a kissé talán 
huncutabb tréfáknál kelletlenül húzogatta a száját.

A kis ártatlanság I süvített közbe a 
patikusáé éles hangja.

Aztán ime, kiderül, hogy titokban fiatal 
embert fogad légyotton.

Micsoda kétszínűség! Hallatlan ravaszság! 
zúgták a felingerült hölgyek.

Aki magáról igy meg tud feledkezni, 
folytatta az indulattól reszkető hangon a tiszti 
orvos felesége, azt meg kell büntetnünk.

Úgy van ! Éljen !

A határozatot tehát kimondom és annak 
megtartását remélem mindenki kötelességé
nek fogja ismerni! Csengey Nórát bojkotláljuk.

A szónok leült és önelégülten nézeti körül. 
1:1 nem titkolható örömmel látta, hogy érvei nem 
maradtak hatás nélkül és sikerült a közhangulatot 
Csengey Nóra ellen irányítani.

Az értekezlet véget ért, a hölgyek átmentek 
a másik szobába, ahol már várta őket az illatos 
kávé, az omlós, reszkető habit csokoládé. A nők 
pompás étvággval látták hozzá az uzsonához, de 
mig fogacskáikkal élvezettel rágták a foszlós kalá
csot, még mindig Csengey Nóra esete forgott 
a szőnyegen.

A jövő héten nálam lesz estély, szolt 
a patikusáé, mindannyitikal szívesen látom, de 
természetesen azt az asszonyt nem hívom meg.

I:zt pedig édesem nagyon roszul teszi ! 
csendüli közbe egy gvenge, finom hang. 
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döbbentő, elszomorító, de egyben lealacsonyító is, 
amit ilyen dolgokban felszínre hoz betegesen rom
lott társadalmi életünk.

Hová lesz hát a reményünk, melyet a jobb, 
szebb, emberségesebb jövőben való hit szent tisz
telete, szeretete sugalt ?!

Épp az elmúlt hét folyamán történt, hogy 
egyik járásunkbeli körjegyző ablakán, nyilvánvaló 
gyilkos szándékkal, több ízben belőttek. \ igasz- 
talásul halljuk, hogy az ilyen és hasonló fejlemé
nyeknek eleje lesz véve, ha a csendőrség folya
matban levő szaporítása befejezést nyer. Több 
lesz a csendőr s majd azok örködnek a közbiz
tonság felett.

Hiszen az egyszerű nép elfajult magavisele
tének kérdése megoldást is nyerhet a csendőrség 
intézményének nagyon kívánatos fejlesztésével.

Mi történik azonban a mindennél romlottabb 
középosztály erkölcsi érzékének fékentartására ? ! 
Hol a háború a legnagyobb pusztítást végezte! 
Ahol nem fegyverrel, de mérgezett nyilakkal tör
nek a másik életére ! ? Lesből, orozva támadnak 
támadnak a gyanútlanra, csupán mert kellemet
len, mert kissé útba van.

Bár jönne el a megértés, a megtérés ideje, 
mikor az emberek jobbak, emberhez méltóbbak 
lesznek ! De remél bet iiik-e ? Ha e világrengető 
ezernyi poklok ideje nem tudott megújhodást 
hozni, mi legyen az, mitől a megváltási vár
hatjuk ?! Ha jönne egy uj Messiás!? Kérdés, 
birná-e ? Győzné-e í Valószínűbb, hogy utálattal, 
undorral, félúton visszafordulna .... rr.

Adakozzunk az elesett hösök
özvegyei és árvái javára! 

Hadsegélyzö Hivatal főpénztára, Képviselöház.

Olcsó talpbőrt kaptunk.
12 korona 40 fillér ejfy pár cipőtalpalás.

A Népruházati Bizottság bőriparosztálya 
a vármegye területén levő kisiparosok között 
leendő elosztás céljából 408 kg. mosócroq- 
pontalpat és 216 kg. niosónyaktalpliulladé- 
kot bocsátott az alispán rendelkezésére.

A bőrnek a kisiparosok között leendő 
elosztásánál az alispán az ipartestülelek 
közreműködését óhajtja igénybe venni.

A bőrök körülbelül 21—30 cm. és 
darabokra vannak vágva.

A mosócrupontalp kilója 11 kor. .35 
fillér, a mosónyaktalphuladék kilója 8 kor. 
88 fillérbe kerül, ezenfelül 2 százalék keze

lési költség és fuvarilleték címén kgr.-ként 
mindegyik fajta bőrnél 24 fillér költség 
fizetendő.

A bőrökért járó megfelelő összeg az 
ipartestületek által, vagy az átvétel alkal
mával azonnal fizetendő és pedig a Vas
vármegye Törvényhatóságának a Szombat
helyi Egyházmegyei Takarékpénztárnál levő 
bőrellátási folyószámlája javára, vagy pedig 
ugyan ide az összeg — vasúti fuvarozás 
esetén — előzőleg beküldendő.

A bőröknek a kisiparosok között s 
mily arányban való szétosztására nézve az 
alispán nem kivan befolyást gyakorolni, 
csak azt köti ki, hogy azokat az iparosokat, 
kik katonai szolgálatot teljesítenek, vagy 
teljesítettek s mint rokkantak clbocsátattak, 
vagy azoknak családját, kik az iparos 
hadbavonulása után az ipart tovább folytat
ják, elsősorban kell figyelembe venni.

A kisiparosnak kötelezettséget kell 
vállalnia, hogy férfi cipőtalpalását 12 kor. 
40 fillérért, női cipőtalpalást és fiú cipő- 
talpalást 11 kor. 80 fillérért, leány és gyer
mek cipőtalpalást 10 kor 50 fillérért válal, 
az egyes javításokat pedig az ipartestiilet 
által meghatározandó mérsékelt áron kell 
végezni.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink
ban ápolt sebesült katonákról I

HÍREK

Adományok a járási szegényház 
fenntartási alapjára:

Mihels Ádám áll. tanító gyűjtése
Mura szentes K 14-80

Hári József gyűjtése Uriszék 31-
Bácz Ferencz gyűjtése Vashidegkut 75-80
Ltithár Olga gyűjtése Barkócz 60-40
Reich Kornélia gyűjtése Barkócz 171-40
pancsor János gyűjtése Dombalja 24
Szombatbeivi ÍJéláné Urdomb 8-52
Lázár Jánosná adománya Murasz. 50--
Lázár Ilona óvónő - Barkócz 30- -
Karcsmár Sándor > Uriszék 3-
Korábban már kimutatott adományok

.összege 13.493-40
Összesen K i 3.962-32

— Kitüntetés. A legfelsőbb liad- 
vezetőség Flack Ágoston 83-ik gyezredbeli 
tizedest, mottyoládi lakost, az ellenséggel 
szemben tanúsított különösen bátor maga
tartásáért másodízben tüntette ki a Il-odik 
oszt, ezüst vitézségi éremmel.

— Vörös Kereszt Fiók Egylet 
értesítése. A muraszoinbatjárási Vörös 
Kereszt Fiók Egylet, mint az előző évek
ben, úgy az idén is Péter-Pál napját hasz
nálja fel arra, hogy a háború folytán oly 
erősen igénybevett anyagi erőit növelje. E 
czélból a járásban ezen a napon általános 
gyűjtést rendez, minden községben és min
den község minden helyén és minden lakó
jánál abban a reményben, hogy ez lesz az 
utolsó háborús évi gyűjtés. Erre a gyűjtésre 
és ennek a megszervezésére ez utón kéri 
fel az elnökség az összes körjegyző, lelkész 
és tanító urakat valamint az összes községi 
elöljárókat és a vörös kereszt nemes haza
fiait. És pedig avval a további kérelemmel, 
hogy szíveskedjenek azt a muraszombati 
Elnökséggel tudatni és pedig legkésőbb 
április 16 ig, hogy a gyűjtést kik rendezik, 
gyüjtöivvel, persellyel, ünnepély' rendezésé
vel vagy minő más módon és, hogy van-e 
valahol szükség perselyre, gyűjtői vre, plaká
tokra vagy ünnepi beszédekre és ezekből 
hány példányra ? Egy fényes eredményt 
szeretne az egylet felmutatni, mely méltó 
legyen a muraszombati járás nemes lelkületé- 
hez és hazafiaságához. Tudatja az Egylet 
azt is, hogy a gyűjtőknek egy emlékplaquet- 
tet óhajt juttatni. Ezt az emlékérmet azon
ban önköltségi áron 15 koronáért lehet 
csak átvenni. Mindazok, kik erre a díszes 
és emlékezetes emlékéremre igényt tartanak, 
szíveskedjenek ugyancsak a fenti határidőig 
ebbeii szándékukat az Elnökséggel és pedig 
megrendelő iv formájában tudatni. Horváth 
Pál elnök. Dr. Sőinen Lajos titkár.

Pályázatok főszolgabírói és iródaseged- 
tiszti állásokra. A vármegye alispánja most teszi 
közzé a pályázat; hirdetményeket, amelyek a vár
megye május 21-én tartandó közgyűlésén betöl
tendő állásokról szólnak. Az egyik hirdetmény a 
körmendi foszolgabirói állásra, a másik az árva
széki ülnöki állásra és az igy esetleg megüresendö 
egyéb állásokra vonatkozik, egv harmadik hirdet
mény pedig n úellgönjqlki. muraszombati és német- 
ujvári járási főszolgabírói hivataloknál üresedésben

Általános szörnyülködés kisérte e szavakat. 
A hölgyek tágra nyílt szemekkel nézlek egymásra. 
Alig akartak hinni a füleiknek

Hogy mondta, méltóságos asszonyom ? 
kérdezte lassan, minden szót megnyomva az 

orvosné. Nem jól teszem ?
Nem bizony, leányom felelte csendesen 

Darvas Miklósné, a megye volt főispánjának özvegye; 
azután- nyugodtan hörpintett csokoládéjából.

A méltóságos asszony már a tisztes korú 
hölgyek közé tartozott; régen túl járt már az 
ötvenen, habár élénken, derülten csillogó szemei 

nagyon .szépek lehetlek ezelőtt busz-harminc 
évvel, szinte reácáfoltak hófehér hajára. Amint 
az általános megdöbbenést látta n?eg nem állhatta, 
hogy el ne mosolyogja magát.

No de kérem, méltóságos asszonyom ... . 
hangzott itt is, ott is.

Türelem, fiaim, rögtön kimagyarázom a 
szavaimat, csak megiszom a csokoládémat. Nem 
szeretem, ha hideg . . . azt is mondják, hogy nem 
egészséges . . . már pedig én szeretnék még vagy 
Ihusz-huszonöt évig tini

A hölgyek kíváncsisága kinpadra volt fesziive, 
de iörőztptniók kellett magukat. Csak a szemeik
kel. arcjátékukkal néma yállvonogatással üzenget
nek egymásnak.

Mikor aztán a méltóságos asszony befejezte 
uzsonáját és általános megköny ebit lésre eltolta 
magától az üres csészét, mindenki várakozás
teljesen nézett reá.

Igv ni, fiam, most aztán beszélgethetünk, 
'léhát Csengey Nóra feje felett eltörtétek a pálcát. 
Szabad tudnom miért?

Viszonya van, csattant fel az orvosné; 
már pedig tisztességes asszony ilyesmit nem enged 
meg magának . . nem szabad megengednie . . .

Úgy . . . lun, hm . . . és honnan tudja azt 
maga, édesem, hogy Nóra csakugyan megbotlott? 
Reményiem, Nóra van olyan okos asszony, hogy 
flem mondotta meg, nem vallotta be . . . Ilyen 
csacsiságot ugyanis még a legegyügyübb asszony
ról sem tételezek fel . . . Nóra pedig nem együgyű. 
Tehát hallották, ugy-e . . . mondják . . mindenki
ezt állítja . . .

Biztos, hogy úgy van ! Vannak, akik . . .

Ám jó! Megteszem azt a sziveséget, hogv 
a látszatot, a gyanút elfogadom bizonyosságnak. 
Nóra tehát mint az én kedves barátnőm oly 
ékesen kifejezte: megbotlott, letért a tisztesség 
Htjáról, bűnös asszony lett . . . udvariéin van 
qpki . . gavalléria . . .

Igen . : , Igen . . .
Nos hát, kedves hölgyeim, én ismerek 

egy úri asszonyt, aki évek hosszú során át vezető 
szerepet j itszott önök között, aki mindenféle társa
dalmi és jótikonysági egyletnek az elnöknöje 
egyhangúan szokták öt megválasztani akit, 
mint tisztességes, közbecsülésre méltó nőt, az 
önök szeretete és tisztelete vesz körül és ez a nő 
egyszer, amikor még haja nem volt tél szinti, 
ugyancsak letért a tisztesség útjáról.

Ki az a nő ? kérdezték elfojtott hangon.
Az bizony ón Vagyok, felelte fejét 

ingatva a méltóságos asszony, hl is mondom, 
hogy történt.

Folytatás és vége következik. 
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terjedt, hogy a
17-én, vagyis a

levő egv-egy iroda-segédtiszti 
utóbbiakat a vármegye főispánja 
utján betölteni.

Az iskolai év vége. Ilire 
kormány az iskolai évnek május 
pünkösdi ünnepeket megelőzőleg való befejezését 
határozta el. Illetékes helyről kijelentik, hogy ez 
a híradás nem felel meg a valóságnak. A kultusz
minisztériumban az iskolaév bezárásának kérdése 
mindeddig nem került döntés alá, mihelyt azonban 
ez a döntés megtörtént, erről úgy az illetékes 
hivatalos tényezőket, min! a közönséget is értesí
teni fogják.

Meghívó. A vasi közép ág. liitv. evang. 
egyházmegyei tanitóegylet muraszombati köre 
|"|<S. évi április 25-én délelőtt 8 órakor kezdő- 
doleg Battyándon, az ev. iskola helyiségében ren
des évi közgyűlését tartja, melyre a tagokat és a 
tanügy barátokat ezennel meghívjuk. Tárgysoro
zat : 1. Elnöki jelentés. 2. Gyakorlati tanítás, 
tartja Osválh Sándor. 3. A háborús tanuló és 
tanító közötti viszonyról, értekezik Rúzsa Imre 
I erencz. 4. Indítványok. 5. A jövő gyűlés helyé
nek kitűzése és munkahozó kijelölése. Muraszom
bat, 1918. évi ápr. hő 12-én. Fenyves Károly s. k. 
egyesületi elnök. Rúzsa Imre Ferencz s. k. egye
sületi jegyző.

Az uj záróra életbelépése. A hivatalos 
lap április 8-iki száma közli a zárórának éjjeli 
12 óráig való meghosszabbításáról szóló rendele
tet. Az uj záróra egyidejűleg a nyári idő
számítással április hó 15-én lép életbe.

Meghívó. A battyándi műkedvelő ifjúság 
kéz-folyó hő 21-én délután 3 és este fél 8 órai 

Jellel jótékonycélu előadást rendez. Műsor:
1. Karének.
2. A legjobb barátnőm. Monolog.
3. Mihók meg az ökör. Vígjáték.
4. Duett.
5. Házassági költségvetés. Vígjáték.
(». Náci a hordár. Monolog.

Mári esete. Vígjáték.
8. Karének.

Helyárak: ülőhely 4. állóhely 2 korona. Jegyek 
előre válthatók Kühár János battyándi vendég
lősnél. Felülfizetések, tekintettel a jótékonycélra, 
kös/önettel fogadunk és hirlapilag nyugtázunk. 
A rendezőség.

Köszönetnyilvánítás. A Muraszombati 
Mezőgazdasági Bank r.-t., mint a múlt évben, úgy 
a folyó évben is, 300 koronát juttatott a községi 
elöljáróság kezeihez a város szegényei közt való 
szétosztásra, amiért ez utón 
elöljáróság.

Felvételi pályázat
oktatásügyi m. kir. miniszlér 
értelmében a

/.

mond köszönetét az

A vallás- és köz- 
25441. sz. rendelete 

Csáktornyái m. kir. áll. el. népisk. 
lanitóképző-intézet első osztályába összesen 30 
növendék vétetik fel és pedig teljes fizetéses 
helyre 17, féldijas helyre 6, ingyenes helyre 2, 
segélynélküli bejárónak 5 növendék. A teljes fize
tésesek 50, a féldijasok 25 K-t fizetnek havonként 
kéztartást dij címén az intézet pénztárába. A kér- 
vényhez a következő okmányok csatolandók: 
I születési bizonyítvány, 2. iskolai bizonyítvány a 
megelőző évről s a folyó évi értesítő, 3. a tiszti
orvosi bizonyítvány a folyamodónak a tanítói pá
lyára való alkalmas voltáról, 4. a segélykérés 
esetében hiteles községi bizonyítvány a szülők 
vagyoni állapotáról s a kiskorú gyermekek szá
máról hiteles családi kimutatás. Csak oly éptestii 
és zenei hallással biró tanulók vétetnek fel, akik 
14. életévüket már betöltötték, de 18 évnél nem 
idősebbek, s akik a polgári vagy középiskola 
negyedik osztályát sikerrel elvégezték. A végleges 
felvétel az intézeti orvos véleményétől s az ének 
hallásbeli vizsgálat eredményétől függ. A vallás
éi közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz címzett 

kérvényeket az előirt okmányokkal együtt 1918. 
május 31-ig kell a Csáktornyái m, kir. áll. elemi 
népisk. tanilóképző- intézet igazgatóságához be
nyújtani. a folyamodó lakhelyének, az utolsó 
posta és a vármegyének feltüntetésével. Csáktornya, 
1918. április 7. Zrínyi Károly, igazgató.

Mindenki tűzoltó. A belügyminiszter elren
delte, hogy ezentúl tizenhét éves kortól mindenki 
számára kötelező legyen a községi tűzoltói szalgálat 
s ezenkívül is nagyszabású intézkedéseket telt a 
termés tűzvédelmi biztosítása érdekében. A tűzoltó
tanfolyamok készülő reformján kívül a tűzbizton
ságot szolgálja a belügyminiszternek az az intéz
kedése is, hogy a közigazgatási tanfolyamokon 
kötelező tárgyként tanítsák a tűzoltást.

—- A hadifoglyok kicserélése. A hadügymi
nisztérium közlése szerint képviselői már elutazlak 
Kiewbe, hogy az ukrán kormány illetékes szervei
vel megegyezést létesítsenek a hadifoglyok haza
szállításának megindítása ügyében. A megbízottak
nak Nagyóroszországba való kiküldését ugyan
ebben az ügyben már előkészítették s a lehetőség 
szerint végrehajtják.

Hangszert a hazatérő foglyoknak. Az 
Oroszországból hazatérő foglyok sorában nem 
ritka az olyan, aki hegedül vagy klarinétot szo
rongat a hóna alatt. A hangszer, mint hűséges 
cimbora, elkísérte a katonát a csatába, elkísérte a 
fogságba is, ahol nótázva búsultak a fogoly ma
gyarok. Sok magyar ott maradt, sok negedü 
összetört. Pedig most is kellene a muzsika, hogy 
a hazatérő táborok csöndjét felverje, hogv a 
hazajötteket szórakoztassa. Amikor a táborokat 
jártuk, gyakran hallottuk azt az 
csak volna cimbalmunk, bár csak 
szál hegedünk. A hazatért katonák 
zöljük az itthonlevőkkel: akinek 
hangszere van, küldje el a táborokba, a címükkel 
szívesen szolgálunk a hozzánk fordulóknak. Ne
mesen cselekszik mindenki, aki a sokat szenvedett 
emberek sorsán ilyen módon enyhít. Itt hozzuk 
köztudomásra a muraszombati Vörös Kereszt egy
let azon .akcióját is, mely a tömegesen hazatérő 
foglyokat ünnepélyezen fogadni akarja, a mennyi
ben arról tudomást szerez,

óhajtást : bár 
akadna egy 

kérelmét kő
nél k időzhető

Előfizetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Közgazdaság.

Mezőgazdasági szabadságolások.
A honvédelmi miniszter, mint a midi évben, 

az idén is kiaeta a gazdasági szabadságolásokra 
és a katonai munkásosztagok rendelkezésre bocsátá
sára vonatkozó rendeletét 2770 eln. Mg. A. szám 
alatt.

Az uj rendelet a tavalyihoz képest előnyös 
változtatásokat is tartalmaz, amennyiben a szabad
ságolások nemcsak az őszi munkák befejezéséig, 
hanem az egész év folyamán, indokolt esetben a 
téli hónapok alatt is engedélyezhetök.

A szabadságra igénnyel bírnak : az önálló 
mezőgazdák, (bérlők), azok fiai, vejei, testvérei, 
továbbá a szőlőbirtokosok, vincellérek, kádárok, 
az önálló mezőgazdasági kovácsok, föltéve, hogy 
iparukat a mezőgazdaság érdekében önállóan űzik. 
Minden egyébb foglalkozása legénység munkás
osztagba fog beosztatni.

A bognárok és kovácsok a szántást meg
előzőleg, a kádárok pedig a szüretet megelőzőleg 
öt hétre, a többi, előbb fölsorolt igényjogosultak, 
minden egyes gazdasági munkaidényhen (tavaszi, 
nyári, őszi munkák) 2—3 hétre szabadságolhatok.

A szabadságot az idén is rapporton kell 
kérni, mindenféle kérvényezés mellőzésével, s köz
ségi bizonyítványt sem a jegyzőnek kiállítani, sem 
a katonai parancsnokságnak követelni nem szabad,

Ezek a rendelkezések a mögöttes országrész
ben fekvő póttesteknél szolgáló egyénekre vonat
koznak. A harctéri szolgálatot teljesítők a hadsereg
főparancsnokság rendelete értelmében szintén kap
nak szabadságot, melyet itt is rapporton kell kérni, 
azonban tekintettel arra, hogy a harctéri csapatok 
legénységének egyszerre csak egvbizonvos százaléka 
mehet szabadságra, a főszolgabírók iölhatalmaztat- 
tak, hogy rendkívül méltánylást érdemlő körül
mények esetén, a szabadságolás iránt, a hadszín
téren lévő csapat parancsnokságához közvetlen 
előterjesztést tegyenek. Természetesen ezt csak 
kivételes esetben és akkor tehetik, ha az illető a 
neki járó szabadságot még meg nem kapta.

Katonai munkásosztag kivezénylése iránt, 
mint tavaly, az idén is a községi elöljárósághoz 
kell fordulni, azonban ha a munkaadónak csak 
néhány katonai munkásra van szüksége, ezeket 
közvetlenül a póltestparancsnokságtől is kérhetik, 
azonban csak a póltest állomáshelyéhez közel 
fekvő munkahelyre.

A munkásosztagok 
díjazása, úgy történik, mint 
a közigazgatási hatóságok 
tájékozási kaptak.

A rendelet foglalkozik 
a hadisegély élvezők foglakoztatásával is, 
mentettek, ha a saját sürgős gazdasági munkáikat 
elvégezték, a községi mezőgazdasági intéző-bizott
ságok állal mások földjeinek megnövelésére ki
rendelhetek, épp úgy a segélyezettek is, kiktől, ha 
azt a munkát, melyre képesek és nekik megfelelő, 
megtagadnák, a segély is elvonható. A más föld
jén végzett munkáért természetesen, a szokásos 
napszám jár.

ellátása, élelmezése és 
eddig. Erről különben 
rendeletileg, részletes

még a fölmentettek és
A iol

A gazdasági munkások biztosítása. Az 1912.
Vili. t.-c. 5. jj-a, valamint az 1913. XX. t.-c. 2. 
ij-a értelmében minden gazdasági gép tulajdonosa 
bárminő gazdasági gépek mellett alkalmazott összes 
munkásokat az Országos Gazdasági Munkáspénz
tárnál köteles baleset esetére biztosítani, akár 
saját gazdaságában, akár mint vállalkozó másnak 
gazdaságában végeztet gépével munkát. A gazda
sági gépmunkások - ideértve a képesített (vizs
gázott) fűtőt is, még ha közönségesen gépésznek 
nevezik is a kerületi inunkásbiztositó pénztárak 
által sem baleset, sem betegség esetére való 
biztosítási kötelezettség alá nem vonhatók. A tör
vény kivételt egyedül a képesített (vizsgázott) 
gépésszel szemben tesz, akire nézve kimondja, hogv 
ezt úgy betegség, mint baleset esetére az. illető 
kerületi iniinkásbiztositő pénztárnál kell biztosítani. 
Figyelmeztetjük a gazdasági géptulajdonosokat, 
hogv gazdasági gépmunkásaikat a gépmunka meg
kezdése előtt idejekorán biztosítsák, mert az a 
gazdasági géptulajdonos. aki a biztosítást el
mulasztja. kihágást követ el, s őt a hatóságok 100 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetik és az 
elmulasztott biztosításnak megfelelő biztosítási dijak 
megfizetésére kötelezik.

A nép- és állatösszeíras. A nép- és állat 
összeírást, a vetésterület felvételét, továbbá a 
cséplőgépek és gabona tárolására alkalmas rak 
tárak összeírását elrendelte a kormány. A köz
élelmezési miniszter felhívta Vasmegye alispánját, 
hogy saját hatáskörében a községé elöljáróságokat 
városokat utasítsa, hogy az elrendelt összeírások 
végrehajtása körül az utasításokban foglaltaknak 
megfelelően minél pontosabban járjanak el. f on
tos, hogy az összeírás a kitűzött határidőre meg 
történjék, tekintettel az adatgyűjtésnek a közélel
mezés szempontjából való fontosságára, késedelmek
kel, vagy szabálytalan eljárásokkal szemben 
szigorúan járnak el.

A szerkesztésért felelős : Scheibner Alndár. 
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Magyar felírással ellátott képek, 

lletcnkint szombaton este is lesz előadás.
Muraszombat. 1918 április hó 13 és 14-én.

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Szombati és vasárnapi műsor:
1. Zöld ördög. Dráma 3 felvonásban.
2. San Martino di Castrozza. Termesz, utáni felv.

Szünet
3. A kutyamosó. Vígjáték 2 felvonásban.
4 Ágoston és a raiah kincse. Bohózat.

Az előadást ejfy kitűnő hangú óriási nngy 
gramofon kiséri.

Felsópáholy 2 50 K Alsópáltoly 2 K
HELYARAK : Zártszék 150 K. I. hely I korona.

II hely GO fill III hely 40 fillér

Kezdete délután .» órakor és este 8 órakor.
Tisztelettel

DITTRICH GUSZTÁV

----- 35 dekás =

tábori dobozok
kaphatók

Balkányi Ernőnél
Muraszombat.

Az elesettek hagyatéki 
ügyei. A hadügyminiszter rendelete 
szerint a katonai parancsnokságok
nak a hagyatéki ügyek tárgyalásá
val megbízott előadók mindazon 
esetekben, amikor a háborúban 
elesett egyének személyazonossága 
vagy pedig ezek hozzátartozóinak 
kinyomozása az előadó rendel
kezésére álló adattok hiányában 
pontosan nem eszközölhető, kérdő
íveket küldenek az elhalt illetőségi 
községének vagy utolsó tartózko
dási helyének elöljáróságához. 
Most a belügyminiszter felhívta a 
törvényhatóságot, haladéktalanul 
intézkedjék az iránt, hogy az ille
tékes városi és községi hatóságok 
a szóban forgó kérdőíveket a 
háborúban elesettek és elhaltak 
hátramaradottjaira való tekintettel 
azonnal és pontosan töltség ki és a 
megkereső katonai hatóságokhoz 
lehetőleg postafordultával iuttasák 
el. Eszerint intézkedett az alispán is.

TTJEöHIVÓ.
A Szarvaslakvidéki Takarékpénztár 

Részvénytársaság

X. évi rendes közgyűlését 
1918. évi április hó 28-án délután 3 órakor

Szarvasiakon, az intézet saját helyiségében tartja meg, 
melyre a t. részvényesek azzal hivatnak meg, hogy alap
szabályaink értelmében részvényeiket — illetve meg 

bízásaikat — magukkal hozni szíveskedjenek.

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés tartamára jegyzőkönyvvezető és a jegyző

könyv hitelesítésére két részvényes megválasztása.
2. A közgyűlés határozatképességének megállapítása
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 1917. évi jelentése 

a merleg előterjesztése és a tiszta nyereménv felosztása iránti 
határozat.

4. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság részére I9J7. 
évre a végleges felment vény megadása.

5. Egy felügyelő-bizottsági tag választása.
6. Az alapszabályok 17. jj-a értelmében beérkezett indít

ványok tárgyalása.
Szarvasiak. 1018. március hő 29-én.

Gróf Batthyány Zsigmond, s. k.
elnök.

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

Kivonat az alapszabályokból. 12. J. Minden egyes részvény a 
közgyűlésen egy szavazatra iogosil. A szavazati jog személyesen 
vagy más részvényes, mint meghatalmazott állal gyakorolhat. 
Ölvén szavazatnál többet akár saját részvényei alapján, akár meg
hatalmazás utján senki sem gyakorolhat.

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

jogi személyek, kiskorúak és gondnokság alatt állók csak törvé
nyes képviselőjük állal, habár azok nem részvényesek is, képviseltetnek

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata. Ipar es kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:

ASCHEB B. és FIA fűszer-, festék . csemege-, 
liszt-, velemény-magvak. úgyszintén üveg
es porcellánkereskedése. Férfi és női czipő 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAUER JÓZSEF Lábsütő és mézeskalácsos 

BENKÓ JÓZSEF Szállodája az „Elefántéhoz.

DOBBAI JÁNO : nagy vendéglője

BOBOS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész. 

DICK SÁNDOR sajlgyáros.

1*  ÜBST A. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt , vélemény magvak, úgyszintén (ivrg 

és porcéIIánkei eskedésc.

I llíKIJCS ISTVÁN vas- és füszerkereskedése 
Muraszombat. Lendva utca.

KB. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási fonás. Fő ulcza.

HKIMER 1GNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czemonl- és vegyeskereskedése Lendva-ulcu.

HALBABTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR „Korona*  kávéháza.

HIBSí.llL j NN.i fűszer kereskedése és kész férfi 
ruharaktára a vasul állomás mellett.

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedő, szecskavúgó 
gépek árusítása

NÁDAI JÓZSEF 
bornagykereskedése. Gróf Szápáiv utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipesz.

FL1SZAR JÓZSEF vendéglős. 

K0I1N LIPÓT füszerkereskedő, deszka, mész, 
czement és eternit pala árusítás. 

KOFJACS FEBENCZ épület- és mülakatos 
kerékpár javító.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedő, nagy raktár 
varrógép . kei ékpár és gazdasági gépekben 

POLLAK JÓZSEF pékmester. Templom-ulca. 

FLISZÁR JOZ EF épület- és bútor iszlaios.
Molorcrőre berendezett műhely 

PÉTEBKA FrBENCZ vendéglős 

PÁLH ISTVÁN kovács mester Lendva-ulcza.

BATKOL TIVADAR gőztéglagyára. 

BIILPEB ALAJO, épület- és mülakatos. 
kerékpár-, mérleg és fegyverjaviló miihely.

SIFTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos. 

TUBK JÓZSEF vendéglős Temp'om ulcza 

l’BSZlJLESZKU PÉTER úri és női fodrász.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban

VIDÉKIEK-

BBANDSTEIN ISTVÁN kéinényseprö-mrsler 
Szombathely,

OROSZ SUIU vendéglős ürdomb.

SIFTÁB ISTVÁN vendéglős Pálmafa.

HORVÁTH JVÁN vendéglős Lendvanemexd.

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Kőbidán. 

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Baltyáml. 

KOLTSZ ANTAL vendéglős Bpest VII Sip-u. 5 

KÍ HAB ISTVÁN vendéglős Mezővár. 

KÜHÁR JÁNOS vendéglős B.illyánd.

KÍ'HÁB ISTVÁN vrndég;ős Márkusházán. 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy. 

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

STIVÁN FEBENCZ vendéglős Kőliida. 

SIFT.VR MIHÁLY vendéglős Sürübáz.

SOMMF/4 JÓZSEF vendéglős Felsölendva. 

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.




