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A vidék fejlődése.
Szinte érhetetlennek látszik hogy mig 

a varosok valóságos inérföldes csizmákat 
ö tének, s azzal ugorják a fejlődés évtizedeit, 
addig a községek sehogy sem tudnak ki
kecmeregni abból az állapotból amelyben 

ne túlozzunk vagy száz évvel ezelőtt 
tak. A legelemibb fejlődési törekvésnek 

sincs nyoma a községek egész seregén, 
l'gyanazok a porfedte, esőben nyakik sáros 
:i cák, mint voltak valamikor, ugyanazok a 
tazfészkes zsuptetős házak Ma is éppen- 
ugy a csillagok állása után igazodó emberek, 
akiknek a legeslegtöbb helyen eszükbe sem 
int. hogy a munka kedvéért megpróbálják 
áttörni az esték sötétségét valamelyest 
mesterséges világítással.

Az iskolák jelentik a kultúra valamelyes 
Jelenlétét, de cs k oly iskolaidővel, hogy a 
. muszáj“-nak megfeleljenek. Közegészség
en berendezkedések legtöbb helyen nin

csenek egyáltalán, vagy alig vannak, s ma 
. kultúra, a fölvilágosodás terjedésének dele

li a kulturátlanságnak széles medrében 
élik a községek szerény életüket.

Talán ezen a téren is meghozza az 
egészséges változást a háború. Talán a 
hazatérők friss levegőt visznek a községekbe 
es fölrázzák azok megszokott maradi életét, 
uj irányt szabnak a jövendőnek, hogy 
nemcsak a városoknak kell fejlődniük, ha
nem a községeknek nem kevésbé szükségük 

özegészségi, kulturális, stb. stb intéz- 
••lényekre, amelyeket ma még nélkülözni 
tudnak.

A háború már az itthonmaradottak 
életeben is változást hozott. Ennek első 
magyarázata kétségtelenül az, hogy azelőtt 
soha sem álmodott nagy pénzekhez jutottak 
a termelők, amelyek különösen az első 
iJöben tekintélyes fölöslegeket jelentettek a 
ládafiában. A váratlanul házhoz állt pénz 
felfokozta az igényeket. Nemcsak a tényleg 
szükséges cikkek megszerzéséért adták meg 
minden árát, hanem olyanokért is, amire 
nem volt éppen föltétlenül szükség. Az 

megállapításának módjára hamarosan 
r. ttek. Ahol reális alappal számolták az 
er kmegállapitást, ott úgy beszéltek, hogy 
a" inö árut béke világban pl. egy libáért 
kaptak, annak az árunak az árát vették 
egységül a liba árának meghatározásánál. 
Ez az értékmeghatározás azután megmaradt, 
vagy még emelkedett. A minden vesződség, 
úgyszólván minden munka nélkül kapott 
gyümölcs ára oly haszon volt a községek 
lakossága számára, hogy abból már köny- 
nyen adhattak ki oly cikkekre pénzt, amire 
tulajdonképpen semmi szükségük sem volt, 

adunk esetet, hogy egy falusi asszony az 
íz szerész kirakatába kiállított ezüst cukor
tartót megvette, mert tetszett neki, annélkül, 
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hgyo tudta volna, hogy a különös formájú 
ezüst tárgy minő célra szolgál. Tudunk 
esetet, hogy zongorát vettek, pedig a falusi 
háznál legalább eddig senki sem tudott 
zongorázni. Talán a zongora beviszi a 
zenekultúrát, s akkor nagyon kell örülni az 
ily befektetésnek.

De tessék csak emlékezni a béke 
idején üresen futkározó villamos kocsikra, 
viszont reggelenként a sok kilométer távol
ságban fekvő, vasutmenti falvakból gyalo
gosan besétáló asszonyokra. S tessék végig
nézni most a villamos közlekedést. Öt-hat- 
száz lépésnyire már fölül a falusi asszonyság 
és a fél kilométeres távolságért lefizeti a 
busz fillért, amit béke idején szívesen 
takarított meg hat-nyolc kilométeres járás 
árán . . .

Ha sok tekintetben ez a változás 
egészségtelen is. egy bizonyos, megnyitotta 
az igények fokozódásának útját, amelyet 
azután egészséges mederbe terelni az ille
tékesek kötelessége,

Biztató jelenség a községek modern 
fejlődésére, az a törekvés, a mely a vár
megye több községében észlelhető. A szük
ség kényszerítő hatása nyilvánul meg a 
törekvésben, de véderedményben nagyon 
mindegy, hogy valamelyes fejlődés mily 
alapon indul útjára.

Ha vármegye vidéki községeit vizsgál
juk, úgy azt látjuk, hogy a legtöbb község 
igyekezett a háború erkölcsi és anyagi 
konjunktúráit kedvezően saját javára fordí
tani és a békés idők megkezdett gazdasági 
és kulturális munkáját kiépíteni. Nem rég 
járta be a vármegyei lapokat a hir, hogy a 
kis Vasvár község is villanyvilágítást rendez 
be, legújabban pedig Rohoncz község kép
viselőtestülete tartott közgyűlést amelyen 
nagylelkesedéssel határozták el a villanyos 
köz- és magán világítás létesítését és meg
bízták a községi jegyzőt és bírót, hogy 
ezen müvek létesítése érdekében mindent 
meg tegyen.

Muraszombat a békés idők alkotásai
val a vasúttal és polgári iskolával még 
nem fejezte be kulturális hivatását és nem 
tévedünk abban, ha a mai pillanatot alkal
masnak tartjuk, hogy a község a villany
világítás tervének felejtett fonalát ismét fel
vegye, mert bár tudatában vagyunk annak, 
hogy a villanyos mü létesítéséhez szükséges 
anyagok és eszközök ma nem igen állnak 
rendelkezésre, rendelkezésre áll azonban a 
pénz, mely soha könnyebben össze nem 
gyűjthető, mint ma, amikor a falusi láda
fiókok telve vannak pénzzel. Remélni merjük, 
hogy Muraszombat község képviselőtestü
lete is foglalkozni fog az eszme megvalósí
tásával és a villanyos mü létesítésével le
rakja Muraszombat további fejlődésének 
biztos alapját.

Jön a tél.
Őszre fordul az idő, hidegebb lesz az idő

járás és ezzel aggasztóan megnől a ruházkodás 
gondja. Jó a dolga azoknak, akik előbb pazarul 
öltözködtek és szekrényeikben több rend ruhát és 
több pár cipőt tehettek tartalékba. De aki takaré
koskodott, aki takarékoskodni kénytelen volt, annak 
három keservesen drága háborús esztendő után 
már nincsen tartaléka ruhában. Aki már tavaly 
úgy segített magán, hogy öltönyeit vagy öltönyét 
„megfordittatta,“ — ugyan mit fog csinálni az 
idén ? Alighanem rongyosan fog járni és fázni.

A foltozott ruha nem szégyen viselőjére, — 
mondják csak a rongyos vagy piszkos. De a 
jövőben mégis alig lehet elkerülni, hogy a városi 
ember lukas, vagy pecsétes ruhában járjon, mert 
fogytán vannak a foltozáshoz és tisztításhoz szük
séges kellékek is: gyapjú és cérna, benzin és 
szappan. Sohasem parancsolták reánk a viszonyok 
annyira a takarékoskodást, mint most, de soha
sem volt nehezebb takarékoskodni. Ma, amikor 
egy pár cipő talpalása kétannyiba kerül, mint 
előbb egy pár uj, a munkásnak, a kiskereskedőnek, 
a hivatalnoknak szinte iehetetlen csak félig-meddig 
is ,,tisztességes** cipőt szerezni. Ugyanez áll a 
ruházatra nézve is.

Ha a mai viszonyoknak megfelelően a háború 
tartamára módosítanák a „tisztesség** fogalmát a 
ruházkodásra nézve, az némileg megkönnyítené a 
középosztálybeliek helyzetét. Ha például a puha, 
gallérnélküli ing télen is meg volna engedve, ez 
már magában véve nem kicsinylendő megtakarí
tást jelentene. De akár meg lesz engedve, akár 
nem, a szükség fogja a legtöbbeket kényszeríteni 
arra, hogy nemcsak nem divatosan, hanem rosszul 
öltözködve járjanak. Annyira jutottunk, hogy ma 
már mellékes és napról-napra mellékesebb lesz, 
minő a ruházatunk, tetszetős-e vagy sem, a napi
renden levő ruhakérdés voltaképpen az körül forog, 
honnan veszünk egyáltalán égy öltönyt és egy 
pár cipőt.

Tényleg nem lehet tudni, hogyan jussanak 
szegény, vagy kevésbbé jól fizetett emberek ruhá
hoz és cipőhöz. Az értük követelt ár oly horribilis, 
hogy csak a gazdagok fizethetik meg. Ruha nélkül 
azonban mégsem járhatnak az emberek, különösen 
télen. Hogyan fognak ezen segíteni? Hogyan fog
ják biztosítani a szegény és a szerény javadalma- 
zásu embereknek azt a minimumot, amely ruház
kodásukhoz szükséges? Ezt a problémát okvetlenül 
meg kell oldani! A dolgos és ügyes női kezek 
foltozási művészetének is van határa. Még a 
legigénytelenebb ember részére is elérkezik az a 
nap, amelyen rongyai megtagadják a ruha nevet. 
Mi lesz akkor? Hogyan fog járni a kishivatalnok 
hivatalba, a munkás munkába? Hogyan fogja 
gyermekeit iskolába küldeni ? Otthon fogja-e őket 
tartani a kályha mellett ? Ahhoz nem lesz elég 
fűtőanyaga. És a fázás háromszor olyan fájdalmas, 
ha mellette üres a gyomor.

A ruházkodási kérdéssel eddig még nem 
foglalkoztak behatóan illetékes köreink. Pedig ez
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Kitüntetés. A 83. gyalogezred 
parancsnoksága ismét járásunkbeii vitéz 
katonák díszes névsorát közli velünk, akik 
vitézül állották meg helyüket a harcmezéin 
és az ellenséggel szemben tanúsított vitéz 
magatartásuk elismeréséül kitüntetést kap
tak: Bankó István alsómaráczi szakaszvezető, 
Huber István felsöcsalogányi káplár, Huber 
István felsöcsalogányi szakaszvezető az 
ezüst vitézségi érmet kapták, Boldizsár Ist
ván salamoni szakaszvezető. Donosa József 
muraszombati gyalogos, Dervarics József 
márkusházai gyalogos, Horváth Bálint szar
vaslaki szakaszvezető. Horváth Miklós bor- 
hidai gyalogos, Hajdinyák János vaskorpádi 
gyalogos, Horváth Lajos úriszéki gyalogos 
pedig a bronz vitézségi érmet kapták. Lippai 
Sándor 64. gyalogezredbeli nagytótlaki 
népfelkelő, Godár János vizlendvai népfel
kelő, az ellenséggel szemben tanúsított vitéz 
magatartásuk elismeréséül a bronz vitézségi 
érmet kapták. Kercsmár Gergely úriszéki 
illetőségű segédjegyző 2. osztályú csendőr
őrmester különleges szolgálatainak köteles- 
séghii teljesítéséért a koronás ezüst érmet 
kapta.

Községi gyűlés. Muraszombat község 
képviselőtestülete csütörtökön tartott közgyűlésén 
a község költségvetését tárgyalta meg és a köz
ségi pőtadót a múlt évihez képest 10 százalékkal 
felemelve, 60 százalékban állapította meg. Az adó
emelés az indokolta, hogy a község a 33,796 K-t 
kitevő tartozásait törleszteni óhajtja.

Árvizsgáló bizottságok. A minisztérium a 
házszükségleti cikkek forgalombahozatalánál elő
forduló visszaélések meggátlására átvizsgáló bizott
ságok felállítását rendelte el. A bizottságok 
feladata : I. Működése területén figyelemmel kiseri 
a közszükségleti cikkek árának alakulását és az 
árkérdésekben rendeltetése a következő : a) Tájé
koztató árt állapíthat meg oly közszükségleti cik
kek tekintetében, amelyeknek legmagasabb árát a 
hatóság még nem állapította meg, ha jogszabály 
a tájékoztató ár megállapítására más szervet nem 
jelöl ki. A tájékoztató ár megállapításának hatálya, 
hogy, aki ennél az árnál nem magasabb áron 
árusít vagy vesz, azt nem érhetik az aránytalanul 
magas áron árusítás illetőleg vásárlás magánjogi 
és büntetőjogi következményei. A Tájékoztató árt 
közzé kell tenni és közölni kell a központi árvizs
gáló bizottsággal a szomszédos árvizsgáló bizott
ságokkal a bizottság működésének területére nézve 
illetékes első- és másodfokú közigazgatási ható
ságokkal, végül az illetékes kereskedelmi és ipar
kamarával és a vármegyei gazdasági egyesülettel, 
b) A hatóság megkeresésére véleményt nyilvánít 
a közszükségleti cikkek legmagasabb árának meg
állapítására vonatkozó kérdésekben, c) Amennyi
ben jogszabály e célra más szervet ki nem jelöl, 
árkérdésekben egyebekben is tájékoztatja a köz
igazgatási hatóságokat, valamint a polgári- és 
büntetőbíróságokat. 2. Véleményt nyilvánít a köz
szükségleti cikkekkel kereskedéskez szükséges 
hatósági engedélyek megadásának, korlátozásának 
és megvonásának kérdésében, valamint a közszük
ségleti cikkek forgalombahozatalánál előforduló 
visszaélések megtorlásánál eljáró hatóságok meg
keresésére a termelést ipart és kereskedést érintő 
kérdésekben. 3 A hatóságok tájékoztatásának cél
jára figyelemmel kiséri a sajtótermékekben megjelent 
és egyéb közszükségleti cikkekre vonatkozó üzleti 
hirdetéseket. 4. Támogatja működésűkben a köz
ponti árvizsgáló bizottságot és a többi helyi 
árvizsgálő bizottságot. Árvizsgáló bizottságot min
den törvényhatóság székhelyén kell alakítani. Műkö
dése kiterjed a törvényhatóság egyész területére.

Amikor a tanút elitélik. Horváth Józsefné 
szombathelyi lakos panaszt telt a muraszombati 
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csaknem olyan fontos, mint az élelmezés kérdése. 
Nemcsak a társadalmi, de mindenekelőtt egészség
ügyi tekintetben is.

Idejekorán tenni kellene valamit ebben az 
ügyben!

Ne feledkezzünk meg a kórházaink
ban ápolt sebesült katonákról I

hírek.
— Kitüntetés a halál után. Ö Fel

sége a Király az ellenség előtt elesett gróf 
Széchényi Tivadar 7. honvéd huszár száza
dosnak az ellenség előtt tannsitott kiváló 
vitéz magatartása elismeréséül a harmad 
osztályú vaskorona rendet a hadiékitménnyel 
és a kardokkal adományozta. Felsőlendva 
ura már ott alussza álmát a felsőlcndvai 
ősi vár tövében és a hálás kegyelet fel
újítása és elismerése az emléke iránt most 
megnyilvánult királyi kegy.

— Dr Geiger Ignácz árvaszéki elnök 
csütörtökön hivatalos ügyben Muraszombat
ban tartózkodott.

— Dezső Lipót kir. tanácsos Vas
megye tanfelügyelője a napokban a mura
szombati és a környékbeli iskolákat láto
gatta meg.

— Előléptetés A magyar mérnöki 
kar egy kiváló tagját Oillény Sándor fő
mérnököt ért jól megérdemelt előléptetés. 
Ö Felsége a Király Gillény Sándor főmér
nököt műszaki tanácsossá léptette elő. 
Oillény Sándor ezen kitüntetés előléptetése 
nemcsak kartársai körében kelt őszinte 
örömet, hanem mi akik a Muraszabályozása 
körül kifejtett működését ismerjük és lapunk
ban annyiszor méltattuk is őszinte örömmel 
adunk hirt ez előléptetésről, mely mura
szombati ismerősei és barátai körében 
őszinte örömet vált ki.

- Halálozás. Mély részvéttel adunk 
hirt Hambek Lajos ny. cs. és kir. százados
nak életének 84-ik évében történt elhuny
téról. Az elhunytban Horváth Pál főszolgabíró 
apósát gyászolja. A közbecsülésben álló 
öreg ur korábban Szentgotthárdon tartóz
kodott, honnét gyakran látogatott át család
jához Muraszombatba, és itt időzése alkal
mával megnyerő modorával a jó barátok 
és tisztelők nagy számú körét szerezte meg 
magának. A megboldogultról a család az 
alábbi gyászjelentést adta ki:

Alulírottak úgy a maguk, valamint az 
összes rokonság nevében is szomorú, de Isién 
akaratában megnyugvó szívvel tudatják, hogy 
a forrón szeretett és felejthetetlen jó férj, illetve 
atya, ipa, nagyapa és rokon Hambek Lajos ny. 
cs. és kir. százados, több hadiérem tulajdonosa 
folyó hó 5-én reggel 8 órakor életének 84-ik, 
legboldogabb házasságának 26-ik évében az 
llrban csendesen elhunyt. A boldogult hült teteme 
folyó hó 7-én délután 4 órakor a róm. kath. 
vallás szertartása szerint a Jókai-utca 47-ik 
szám alatti halottas házból fog a kálváriái sir- 
kertben örök nyugalomra helyeztetni. Lelki 
üdvéért az engesztelő szentmise-áldozatot a 
plébániai nagytemplomban folyó hó 8-án d. e. 
9 órakor fogjuk az egek Urának bemutatni. 
Pápa, 1917. évi október hő 6-án. Szeretetünk a 
sírban is veled marad! Az elhunyt neje : özv. 
Hambek Lajosné szül. RóJer Anna. Gyermeke: 
Elvira férjezett Horváth Pálné. Veje: Horváth 
Pál. Unokái: Horváth Palika, Irinuska, Elvirka 
és Annuska.

kir. járásbíróságnál, Fischl János vasúti előmunkás 
ellen, hogy ez tőle egy pír női csizmát ellopott. 
Tanú is akadt Jud Ferenczné muraszombati lakos 
személyében, ki a csendőrség előtt azt vallotta, 
hogy ö látta a csizmát Fischl János házában, 
kinél ő házvezetőnő volt. A tárgyalás során ki
derült, hogy a tanú annál is inkább láthatta az 
ellopott csizmát, mert azt ő maga vitte oda és 
ezért a bíróság Fischl Jánost a lopás miatt ellene 
emelt vád alól felmentette, ellenben Jud Ferenc/ 
nét a lopás miatt 5 napi fogházra Ítélte, s ami 
legérdekesebb a tanú az Ítéletben meg is nyűgödön

Halálozás. Részvéttel értesültünk Pojbi 
Péterné szül. Sándor Erzsébet, Pojbics Péter géni 
házai munkásvállalkozó feleségének október 2-án 
Budapesten történt elhalálozásáról. A halottat 
Pestről hazaszállitolták és Gerőházán temették el. 
hol Darvas Aladár tótkereszturi és Küzma István 
domonkosfai lelkészek mondtak felette gyászbesze
det. Az elhunytban Sándor Mátyás munkásvállalkozó 
Sándor Teréz, Sándor Júlia és Sándor Éva nővérü
ket gyászolják.

— Mennyivel apad a háború kitörése óta az 
ország szarvasmarha állománya. Minden háború 
óriási mértékben emeli nemcsak a liszt- de a hús
fogyasztást is. Hadseregünk jelenlegi husszükségleiét 
azért múlja felül minden eddigi háború husszükség- 
letét, mert ilyen nagyarányú mozgósítás eddig soha 
nem is volt, de persze a hadatviselő felek mező
gazdasága sem volt olyan erőkifejtésre képes mint 
a jelenlegi háború alatt. Hadseregünk havi hus- 
szükséglete jelenleg 600 000 métermázsa, a háború 
kezdetén azonban csak 360'000 métermázsa volt. 
Levágatott tehát a hadsereg részére a háború 
eddigi tartama alatt kb. 3,200.000 drb. szarvas
marha, a melynek kb. fele jut Magyarországra, 
vagyis tehát szarvasmarha állományunk kb. 
1,600.000 drb.-al apadt meg eddig, számításba véve 
azt is, hogy a polgári lakosság húsfogyasztása 
csökkent ugyan, viszont azonban állatállományunk 
szaporodási képessége is csökkentést szenvedett, 
mert igen sok tehén vágóhidra került. Tekintettel 
pedig arra a körülményre, hogy 191 l-ben 7,2000.000 
drb. szarvasmarhánk volt, a csökkenés csak 21" o, 
tehát nem olyan nagymérvű, hogy aggodalomra 
adna okot. Miután azonban a szarvasmarha 
szaporodása igen lassú, a mutatkozó hushiány 
csökkenése érdekében igen kívánatos volna, hogy 
a gazdaközönségnek legalább nagy része a hús
sertések tenyésztésére térjen át, amelyek nagy 
szaporaságuk és gyosfejlödésüknék fogva egyenesen 
hivatottak arra, hogy általuk a mutatkozó hushiány 
rövidesen fedezhető legyen.

Elkobzott üszők. A muraszombati határ
rendőrség szerdán a délutáni órákban jó fogást 
csinált a vasúti állomáson. Több vidéki marha
kereskedő, kiknek nevét a folyamatba tett eljárás 
van hivatva kideríteni, 12 drb. másfél éves leölt 
borjut akart a vasúti állomáson elszállítani, mikor 
őket az éber határrendőrség tetten érte, a borin 
kát elkobozta, és azokat a muraszombati közönség 
nagy örömére csütörtökön 3 koronás árban a 
helybeli mészárosok ki is árusították.

Olaj- és zsirpótlónövények termelése A 
zsirdrágaság és a külföldről jelenleg nem szállít
ható növényi ételzsirok és csemegeolajnemüek 
hiánya nagyon is szükségessé teszi, hogy az ehető 
zsírt és olajat adó növények termesztésére az 
eddiginél sokkalta nagyobb gondot fordítsunk. Az 
alábbiakban elősorolandó termékek olaja, az étel- 
zsir helyetesitésénél igen nagy hézagokat pótolna: 
közülök pedig egyik-másik az iparban felhaszná
lást nyerő olajok és kenőcsök készítésénél tehet 
nagy szolgálatokat. Az olajat tartalmazó ilyen 
növények sorából számításba jöhetnek nálunk a 
napraforgó, a len, kender, repce, tök, mák, a rici
nus ; fák sorából a dió, mogyoró, mandula és 
bükkfa magva. Ezek sorából legolajdusabb a nálunk
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országszerte termő napraforgó, melynek szapora 
magjában 60" o-nyi olajtartalom, s ebből is 
' 40" o-nyi a finom izü ételolaj. Az olaj kisaj-
,i<a után fennmaradó termék is igen tápdus 

[.i! ármányt szolgáltat, minélfogva iparkodniok kel- 
i >e gazdáinknak, hogy parlagon álló területeiket 

nél több napraforgóval ültessék be. Német- 
■izágban a vasutak mentét is mindenütt napra- 
•góval ültették be.

Meztermelésünk fokozása. Méhészkedéssel 
dalkozó gazdáink a háború bekövetkeztével azt 

h lék. hogy a termelt méz jelentősége és kelendő- 
c egészen háttérbe fog most már szorulni. 

\nnál őrvendetesebb jelenség az, hogy a magyar 
eznek hová tovább nagyobb a kelendősége és 

kiégésén emelkedett az ára is. Az élelmicikkek 
... a inos drágasága mellett, a kenyér mellé, kivált 
nag\ családos házaknál igen kitűnő pótlékul kínál
kozik a kiadás és egyáltalán drágának nem mond
ható méz, amelyből a hadvezetőségek közül a 
németek is igen sokat vásárollak tőlünk. Vegyi 
alk.i részeinél és kiválóan tápláló erejénél fogva a 

tápértéke igen közel áll a tojáséhez és a
i. ehez, minélfogva méhészkedéssel foglalkozó 
itthonmarad gazdáinknak és családtagjainak min
denkép csak azt ajánlhatjuk, hogy méhészetüket 
^vekezzenek megnagyobbítani, alkalmas méhlegelő 
növények termesztésével pedig méheik tápellátását 
' biztosítani. Takarmány tadó növényeink legtöbbje 
rendszerint igen jó méhlegelőt is szolgáltat. A méz 
jelentősége annyivá1 is inkább fokozódik napról 
napra, mert a cukorrépa termelés, s igy a cukor
gyártás is folytonosan csökken.

Többtermelés a mezőgazdaságban Nincs 
ma népszerűbb téma az országban a mezőgazda
sági többtermelésnél. A folyamatban levő világ
háború bebizonyitotta, hogy a föld termelőképes
sége minden országnak kincse, amelyet köteles
ege mindenkinek a lehető legjobban ápolyi és 

íok zn'. Fokozni kell s lehet is földünk termő
ke' ' g.-t annyival is inkább, mert Magyarország 
terme- 'agai messze elmaradnak pl. Németország 
termésátlagai mögött s igy kétségtelenül bő tér 
nyílik a többtermelésre, amire a háború után 
annyival is nagyobb szükség lesz, mert a dráguló 
munkabéreket a drnguló szükségleti eikkeket, az 
emeikedö adót, a gazdaságoknak csak fokozódó 
jövedelmezősége bírja el. Meg kell tanulnia tehát 
minden gazdának a jövedelmező gazdálkodás 
elveit s ezért kapóra jön most a »Többtermelés 

i mezőgazdaságban* cimü könyv, amelyet Kovácsy 
B.-I.t n\r gazdasági akadémiai igazgató szer- 

-ben Bársony Istvpn, Czettler Jenő dr., 
Bicontv Dez-ü, Derner Béla, Grabner Emil, Hegyi 
Dezső. Kardos Árpád, Károly Rezső, Kerpely 
Kíhnán, Korányi Frigyes báró, Kovács Imre. 
Landgraf János, Ormándy János, Páter Béla, 
Rubinek Gyula, Sigmond Elek, ifj. Sperzon Pál, 
Újhelyi Imre és Winkler János, mindannyian 
neves és közismert gazdasági irók most Írnak s a 
mely könyv hivatva lesz Magyarország jövő gaz
dálkodási rendszerét irányítani. E könyvet amely 
eg\ gazda asztaláról sem kiányozhat a Pátria 
irodalmi és könyvnyomdái vállalat adja ki Buda- 
pe.i. Üllöi-ut. A 22—25 iv terjedelmű könyv 
bolti ára 10 korona.

Az őszi gazdasági munkálatok. A föld
elésügyi miniszter rendeletet adott ki a vár- 

■gye alispánjához, hogy a vármegyei gazdasági 
éző bizottságok hassanak oda, hogy a háború 
nenetelét olyannyira befolyásoló mezőgazdasági 
mkálatot az itthonmaradottak lelkiismeretesen 
szorgalmasan teljesítsék. Fölhívja a miniszter a 

hatóságot, hogy a gazdasági munkálatokban a 
lakosságnak egymás segítségére kell lenniök úgy 
emberi munkaerővel, mint az igásokkal. Ezt a 
segítséget a gazdák kötelesek a segítségre szoruló, 
elsősorban a hadbavonultak itthon maradt család
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tagjainak fölajánlani s csak azután végezhetik el 
maguknál a kevésbbé sürgős gazdasági munkála
tokat. Ajánlja a rendelet a szakmánybán leendő 
fizetést. Figyelmezteti végül a hatóságot, hogy 
munkásosztagok hadifoglyokon kívül közerő is 
kirendelhető.

- Mindenki vehet 100 kiló burgonyát. Az 
Országos Közélelmezési Hivatal elnöke október
8-án  kelt 88601—917. IX. sz. leiratával döntötte 
el, hogy a burgonyából ez évre a termelők meny
nyit haszrálhatnak fel saját céljaikra és mennyit 
szerezhet be a fogyasztó. A termelő visszatarthat:
1. Saját szükségletére a) nehéz testi munkát végző 
felnőtt családtagok részére az egész idényre 120 
kilogrammot, b) egyéb ellátandók részére 100 
kilót. 2. Gazdasági szükségletre a) vetőmagra hol- 
dankint 9 métermázsát, b) takarmányra semmit, 
c) időszaki és gazdasági munkások részére össze
sen 3 hónapra 13 kilót, d) gazdasági cselédek 
részére a kikötött mennyiséget, de legfeljebb a 
felnőttek részére megállapított fejadagot. A fo
gyasztó. vagy ulyan termelő, akinek termése 
háziszükségletét nem fedezi, vásárolhat kizárólag 
saját házi szükségletére 1. a nehéz testi munkát 
végző felnőttek részére az egész idényre 120 kilót,
2. egyéb ellátandók részére 100 kilót.

Ismét lehet küldeni táviratot Oroszországba. 
A táviratok ciine : Station Bódén Rádió. A tulajdon
képpeni címzett pontos cime a táviratszöveg elejére 
írandó még pedig úgy, hogy e cim utolsó szava a 
címzett tartózkodási helye, illetőleg utolsó távirat
hivatalnak a neve, esetleg a kormányzóság (kerü
let) neve legyen. Aláírásban a feladó nevén kívül 
saját lakóhelyét (felvevő távirathivatal székhelyét) 
is fel kell tüntetni. Egy szó dija I K- 17 fillér. A 
Station Bódén Rádió* szavak dija I K. 24 fillér. 

Sürgős kezelés, válaszfizetés és más mellékmüvelet 
nem köthető ki.

Poézis a lövészárokban Marits Ferencz 
őrvezető, ki fiatalos hévvel aprítja az ellenséget, 
szabad idejébe verset ir, s verseiből küldött nekünk 
mutatóba, melyet itt közlünk :

Hajnalban.
Aknák robbanása
Agyuk bömbölése, 
Fegyver ropogása 
Rakéták világa.

Magyar fiuk rohama 
Csatadal tüzével, 
Halál hörgésel vegyül 
Előre ! Előre !

A magyar nemzet babérkoszorúja. Örö 
kitsük meg a háborúban résztvett hőseinket és 
önmagunkat ! A > Bajtárs « szerkesztőségében (Bu
dapest, II., Fö utcza 7.) megkezdődött >A magyar 
nemzet babérkoszorujá«-nak vármegyénként össze
állítása, hogy mindazok, kik a világháború alatt 
bárminő katonai szolgálatot teljesítettek, az utó
kornak megörökittessenek. Akik (személyesen vagy 
hozzátartozóik utján) a műbe való felvételüket 
óhajtják, küldjék be adataikat, megjelölve azt, 
hogy melyik vármegyénél óhajtanak megörökítve 
lenni. Ezen felvételek díjtalanul történnek s leg
később ez évi december 31-ikéig beküldendők, 
mivel a később érkezeitek a nagy munka rend
szerében csak zavart okoznának.

— Eltűnt az utón. Lukács Iván — Vani 
muraszombati származású, 40 év körüli munkás 
ember, Somogymegyében, Raka pusztán gazdasági 
munkát végzett, melynek elvégeztével haza utazott 
és e közben eltűnt és nyoma veszett. Aggódó 
családja ez utón kéri azokat, akik róla valami 
hirt tudnak, közöljék szerkesztőségünkkel.

Állatetetésre tejet használni tilos. A hiva
talos lap közli, hogy a teljes, valamint a lefölözött 
tehéntejnek állaletetés céljára való mindennemű 
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felhasználása tilos. A törvényhatóság első tiszt
viselője e tilalom alól a gazdasági felügyelő 
meghallgatása után indokolt esetben kivételt tehet 
és a tilalom alól egyeseket, községeket és járáso
kat felmenthet. A tilalom megszegését mint ki
hágást büntetik.

— Ritka gyűjtemény fog megjelenni ez év 
karácsony idejére. A Nádor-féle karácsonyi Album 
10-ik kötete, a legpompásabb, a legszebb dal és 
zongoragyüjtemény lesz, az idei karácsonyi zenemű
piacon. A magyar nótakincsnek szine-javát tartal
mazza, a legismeretebb zeneszerzőktől : Ányos, 
Eröss, Fráter, Kondor, Kárpáthy dr., Révfíy dr. 
és Sas dalai egytől egyig szépek, magyarosak : a 
kabaréirodalom és a könnyebb műfajú muzsika 
számottevő újdonságainak, legismeretebb szerze
ményei méltán sorakoznak az album művészi 
értékének emeléséhez, a kiadó itt is a legjavát 
adja : Buday, Czeglédy, Erbé, Nádor leheletszerű, 
finom dalaiból valóságos kis zenei csokrot találunk, 
van még benne sok magyar bakanóta a legnép
szerűbbek közül, keringők, indulók. Szalondarabok 
és német katonadalok egészítik ki a fényesen 
összeállított gyűjtemény gazdag tartalmát. Az 
albumban megjelent müvek nagy része énnek és 
zongorára jelent meg. s igy azt hegedűsök is 
játszhatják. Előjegyzéseket csak november hó 15-ig 
fogad el a kiadóhivatal, s ajánljuk olvasóinknak, 
hogy minél előbb rendeljék meg, mert tekintettel 
a nagy papirhiányra, az album csak korlátolt 
példányszámban jelenik meg s igy az előbb beér
kező rendelések lesznek előbb elintézve. Az album 
ára fűzve 8 korona, kötve 10 korona, a pénz 
előzetesen is be lehet küldeni, ebben az esetben a 
fűzött albumnál postaköltséggel kor. 8 70 f-t, a 
kötött albumnál pedig 11 koronát kell beküldeni, 
vagy lehet utánvéttel is megrendelni a kiadónál, 
Nádor Kálmán-nál, Budapest IV., Károly király 
ut 8., vagy bármelyik helybeli könyvárusnál is 
megkapható.

87.000 5000 2000! A legszomo-
rubb aktuálitásu számok, melyek a háború véres 
és gyászos számtengeréből is borzalommal emel
kednek ki. 87.000 a magyarországi hadiárva. Nem 
kerek szám, egyre nő és még nőni fog. Ez a 
hivatalosan megállapított szám is nem öleli még 
fel a teljes auyagot, amelynek összegyűjtése még 
folyik, de már elérte igy is a szomorú, rettenetes 
magasságot. 87.000 elhagyatott, síró gyermekarc. 
Keresve hiába tekint vissza. Rajtuk segíteni kell 
mindenkinek. Akik átélik a viharos idők rettene
tességeit, teljes, forrón lüktető szívvel, teli marok
kal kell hogy feléjük forduljanak, elébük siessenek. 
A haza árvái ők. Nem szabad és nem lehet el- 
pusztulniok. 5000 azoknak a harcosoknak a 
száma, akiknek nincs lába és 2000, akiknek 
nincs keze. Tehetetlen, szerencsétlen emberek, a 
munka, a megélhetés békés mezejéről a háború 
örökre elűzte őket. Haláluk napjáig viselni fogják 
a háborút. Az államnak, a társadalomnak kell 
puha, meleg szeretettel felkarolni őket és áttámo
gatni. ha csak a puszta megélhetésig is. Otthont 
kell nekik teremtenünk, akik örökre vérző sebbel 
támolyogtak vissza közénk a feldúlt csataterekről.

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 szóbaníorgó 
táblázatot megszerzi. Kapható Balkányi Ernő pa- 
pirkereskedésében Muraszombat és Alsólendva. 
Ára 20 fillér.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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Dunántúli Helyi Érdekű Vasút Részvénytársaság

621 1917. szám.

Meghívó
a ..Dunántúli Helyi Érdekű Vasút Részvénytársasági
nak 1917. október hó 22-én (huszonkettedikén) hét 
tón délelőtt II (tizenegy) órakor Budapesten, II.. 
Szilágyi Dezsö-tér I. szám alatt (II- emelet) tartandó 
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE.

Napirend:
1. Felhatalmazás a m. kir. államvasutakkal 

az üzemkezelési szerződés egyes pontjai ügyében 
folytatandó tárgyalásokra és megegyezés léte
sítésére.

2. Határozathozatal a társasági alapszabá
lyok 28. £-ának módosítása és az ezzel kapcso
latos intézkedések megtétele tárgyában.

Budapest, 1917. évi október hó 4-én.
Az igazgatóság.

Kivonat az alapszabályokból. Azon részvényesek, 
akik a közgyűlésen részt venni kívánnak, kötelesek részvé
nyeiket a le nem járt szelvényekkel együtt Budapesten : a 
Magyar leszámítoló és pénzváltó bank -nál (V., Doroltya- 
utcza 6.), vagy a Magyar Általános Hitelbank*-nál (V 
Józsei-tér 2.), vagy Berlinben : a Dresdner Bank -nál vagy 
Dahlem bei Berlin ben: Centralbank fúr Eisenbahnwerte* 
cégnél, vagy Münchenben : a Baverische Vereinsbank -nál, 
vagy Mm Frankfurtban: a -Dresdner Bankinál leg
későbben a közgyűlés megtartása előtt 8 nappal letenni.

Az államkincstár, a megyék, városok és községek, 
valamint Ő cs. és kir. Fensége Albrecht főherceg örökösei 
és a herczeg Eszterházy javainak kormányzósága ezen köte
lezettség alól fel van mentve.

Minden szabályszerűen letett egy részvény 
egy szavazatra jogosit.

Könyvu időnságok
- - - azonnal kapha

tók, úgyszintén Olcsó Jókai - Modern Könyv
tár — Magyar Könyvtár füzetei raktáron nagy 
választékban. Balkányi E. Muraszombat.
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Hornyolt cserép 
lapos cserép 

faltégla
kapható

BILL1SICS J. UTÓDA

KOVÁCS FERENCZ
gőztéglagyárában

Zalaegerszeg-Ola.
Interurban telefon . . 41. szám.
Táviratcím : Kovács göztéglagyár.

Szállítás bármely állomásra.

== 35 dekás --------

tábori dobozok
kaphatók

Balkányi Ernőnél
Muraszombat.

Pergamentpapir 
befőtt bekötéséhez, elsőrendű minőség. 
Kapható: BALKÁNYI ERNŐ könyv- és 
papirkereskedésében MURASZÓMBAT.

Tyuk, pulyka és lúd. 

toll 
fosztott és fosztatlan 
állapotban, osztályozva 
különböző és jutányos áron kapható 

Pollák Zsigmondnál 
VASHIDEGKUT. Vasmegye.

A t. Vendéglős uraknak 
figyelmükbe ajánlom, hogy a 

legjobb minőségű s legszebb 

papir-szal vétát 
legolcsóbb árban szállítom.

Balkányi Ernő Muraszombat.

= VASVÁRMEGYE = 
LEÍRÁSA = 

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

kereskedésében, Muraszombatban.

Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata. Ipar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék , csemege-, 
liszt-, velemény-magvak. úgyszintén üveg- 
és porcellánkereskedése. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.
ANTAL) ER JÓZSEF báhsülő és mézeskalácsos

BENKÓ JÓZSEF Szállodája az „Elefántéhoz.

I OBRAI JA.NO ' nagy vendéglője

BOROS BENŐ kávéhaza.

CZIPOTT MIKLÓS l'url’i- és női czipész,

D1C.K SÁNDOR sajtgyáros.

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

és poi cellán kereskedése.

FLISZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 
Moloreröre berendezett műhely.

KR. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fö ulcza.

HEIMER 1GNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-ulca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR „Korona" kávézza.

HIRSCHL ANNA fiiszer kereskedése és kész férfi 
ruharaktára a vasút állomás mellett.

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

NÁDAI JÓZSEF 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

FLISZÁR JÓZSEF vendéglős
KOHN LIPÓT füszerkereskedő, deszka, mész, 

czement és eternit pala árusítás. 
KOFJÁCS FERENCZ épület- és mülakatos 

kerékpár javító.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép-, kei ékpár és mindennemű gazda

sági gépekben

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-ulca.

PÉTERKA FERENCZ vendéglős
PÁLFI IoTVÁN kovácsmester Lendva-utcza.

RATKOL TIVADAR gözléglagyara.

RITUPER ALAJOS épület- és mülakatos, 
kerékpár-, mérleg és fegyverjaviló műhely.’ 

Kerékpár raktár.
SIFTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

1URK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza.

URSZULESZKU PETER úri és női fodrász. 

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely.

GROSZ S\MU vendéglős Uidoinb.

SIFTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa. 

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köliidán. 

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Balty. 

KOl SZ ANTAL vendéglős Bpest VII Sip

KIJHÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.

KI HÁR JÁNOS vendéglős Battyand.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán. 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy. 

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombal. 

STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida. 

SIFTÁR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOM M Éli JÓZSEF vendéglős Felsölendva.

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.


