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A protestáns egyházak 
ünnepe.

Ezekben a vérzivataros napokban nagy 
idők nagy eseményéről emlékezünk meg 
halas szívvel mi protestánsok, sőt a magyar 
hazának minden fia, a felvilágosodásnak, 
az emberméltóság diadalának minden 
barátja. A reformációnak emlék ünnepét 
ünnepeljük. Folyó október hó 31-én ugyanis 
a 400 ik év merül el a múlt tengerébe a 
reformáció születésének napja óta. A refor
máció negyedik évszázadának alkonyán, s 
az ötödik évszázadnak küszöbén tekinte
tünk visszaszáll a négyszázados múltba s 
képzeletünk elénk állítja annak változatos 
képeit.

A múlt könyvének, a világtörténelem 
lapjait forgatjuk, alig akadunk oly helyre, 
hol az élet különböző visszásságai, a rom
lások oly élesen tűnnének szemünkbe, mint 
éppen abban az időben, amikor a refomáció 
utat tört magának.

A verőfényes Itália földje a legromlot- 
tabb Az egy igaz Isten tiszteletére épült 
templomokba bevonulnak és otthonossá 
lesznek a pogányistenek. Az egyház látható 
feje, a Krisztus föidi helytartója a pogány 
képekben találja főgyönyörüségét. A tudo
mányt ugyanez a pogány szellem ejti 
hatalmába Nemcsak egyesek, hanem egész 
társadalmi osztályok állnak egymással szem
ben, harcban. A felsöbbség csak elnyomni, 
sanyargatni, zsarolni tud, védeni az alatt
valókat nincsen ereje Az elnyomottak, a 
lélekben szegények hiába keresnek békét, 
megnyugvást, nem találják azt még a vallás
ban sem. Az istentisztelet merő külsőséggé, 
puszta léleknélküli üres szertartássá fajul. 
Maga a bünbocsánat is árucikké válik; 
Isten szolgái kufárokká lesznek Mindenütt 
a romlás, mindenütt a visszaélés, mindenütt 
a meghasonlás, a nyugtalanság, de leg
inkább az egyházban és az egyházzal szem
ben. Általános a vágyakozás valami uj, 
valami jobb után. Reformáció az üdvözítő 
szabaditós jelszó mindenfelé!

Csodálkozhatunk e ily viszonyok között 
ha azon kalapácsütések hatásai, melyekkel 
l)r. Luther Márton 1517. október 31-en 
95 tételét a wittembergi vártemplom ajta
jára kiszegezte, ezrek és ezrek szivében 
Iaialtak visszhangot, hogy meghallottak azt 
pár napmulva az egész Németországban 
s pár hétmulva az egész keresztény világban

Luthernek már ezen első fellépésénél 
határozottan kifejezésre jut a reformáció
nak alapgondolata, már a 95 tételben benne 
foglaltatnak a reformáció alapelvei. Kiolvas
hatjuk belőlük, hogy az ember onerdem 
nélkül, egyedül a hit által igazul meg Isten 
kegyelméből, hogy a vallás Istenben való 
élet, s az embernek személyes benső ugye. 

szabaditós jelszó mindenfelé!

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását

amit kiki maga intéz, függetlenül minden- 
kitől, és hogy az egyháznak igazi, valódi 
kincse Krisztusnak szilárd evangéliuma. Ez 
a szilárd fundamentum, amelyen a refor
máció hatalmas épülete felemelkedett, ez 
az a pont, amelyen Luther kimozdította az 
akkori világot. És minél inkább tornyosul
tak előtte az akadályok, annál szilárdabb 
lett hite, annál erősebben verte vissza a 
támadásokat. Az előbb gyötrődő önmagával 
küzdő egyszerű szerzetes a hit harcosává 
lett, vevén az egyik kezébe az ige fegyve
rét, a másik kezében a hit köreivel épité 
a keresztény anyaszentegyházat.

Hirdeti, hogy az igazság kutatásának 
joga közös kincs, hogy mindenki olvashatja 
a szentirást és keresheti abban az igazsá
got. A jó cselekedetek helyett a hitet 
követeli, amely nem egyéb, mint az Isten 
kegyelmének kinyilatkoztatása a mi szivünk
ben, a amelynek a jó cselekedetek termé
szetes következmények. Hirdeti, hogy hite 
által a keresztény emb< , mindennek szabad 
ura, s nincsen senkinek alávetve, de a 
szeretet által mindenkinek készséges szol
gája, s mindenkinek alá van vetve

Nem mondott uj igazságokat, hiszen a 
szentirásban ez mind meg van. Az igazság 
ősi forrásából merítette mind azt, amit 
tanított. A keresztyénség ős tiszta alapjá
hoz akarta elvezetni az emberiséget Meg
döntötte a hierarchia uralmát; az egyház
kormányzatát megosztotta az összes tagok
kal. Ami ma közkeletű szólásmód. emberi 
méltóság, Isten előtt, törvényelött, egyen 
löség, szabadság, a gondolat vámmentes
sége mind-mind a reformáció gyümölcse.

A lelkiismeret szabadsága lett az elő 
készítőjévé a népek szabadságának.

Magyar hazánk történetében elég egy 
pillanatig Bocskay, Bethlen, Rákóczy küz
delmeire tekintenünk s meggyőződünk 
arról, hogy a reformáció nélkül, a protes- 
tántizmus nélkül alkotmányunkat is elvesz
tettük volna.

Az általános népnevelést a reformáció 
hirdette és valósította meg. Irodalmi téren 
a mi hazánkban a reformáció volt nagy 
hatással éppen a török rémuralom idején.

És ha mi protestánsok számra nézve 
még ma kisebbségben vagyunk is, nem 
szabad felednünk, hogy igen nagy az a tér, 
amit a reformáció a különböző népek szivé
ben elfoglal.

És ha napjainkban is még elmondhat
juk, hogy .a régi ellenünk erő s csel ezre 
tör ellenünk- s uj ellenségek közös oltáro
kat döngetnek, ugyancsak elmondhatjuk az 
Igét hagyják békével, mert úgy sem bír
nak vele. Bátran s emelt fővel lépjük át 
az ötödik évszázad küszöbét, abban a biz
tos hitben s boldogító reményben, hogy 
az evangélium igazságain épült egyházunk 

a négyszázéves küzdelemben megedzve és 
megerősödve újabb fényben és ragyogás
ban fogja folytatni diadalmas útját, újabb 
és újabb négyszáz év felé, az idők vég
telenségéig. mert van bériünk élni hit, jog 
és erő, s mert erős várunk nekünk az 
Isten!

Irta : Luthár Ádám,
ev. lelkész.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink
ban ápolt sebesült katonákról I

A hadisegélyek felemelése.
A hadbavonultak családjainak segélyezéséről 

szóló uj törvényjavaslat, amely most kerül a par
lament elé, felemeli ugyan az eddigi segélyezések 
összegét, de nem olyan mértékben, mint az a 
lehetőséghez képest is kívánatos volna. Hogy még 
ez a megemelt összeg is csekélynek mutatkozik, 
annak oka nem egyedül a más háborús országok 
ilynemű intézkedésével való összehasonlítása, hanem 
a magyarországi példátlan drágaság, amit torony
magasságra engedtek megnőni. Egyebekben úgy 
tudjuk, hogy a rendeletek alkalmat adnak a kivé
teles helyzetek mérlegelésére is. Tehát minden 
attól függ, hogy hogyan kezelik majd a hatóságok 
ezeket a lehetőségeket.

Az ni törvényjavaslat a segélyezéseket két 
részre osztja : kis- és nagyközségekre és városi 
segélyekre. És a városoknál is kiilömbséget tesz, 
mert Budapest, Pozsony, Fiume magasabb össze
geket kap, mint a többi városok. A kis- és nagy
községekben az. uj hadisegély a következő :
Az első családtag (feleség) részére havi K 36
Két családtag részére együtt > > 60
Három családtag részére együtt » - 80
Négy családiak részére együtt > > 100
Öl családtag részére együtt » 115
Hat családiak részére együtt » » 130
1 lél családtag részére együtt > 145
Nyolc családtag részére együtt ' 160
Kilenc családtag részére együtt > » 175
Tiz családtag részére együtt 190

A városokban a következő :
Az első családtag részére havi K 42.
Két családtag részére együtt 71.
Három családtag részére együtt » 95.
Négy családtag részére együtt 118.—
Öt családtag részére együtt » 135.—
Hat családtag részére együtt > > 150.
Hét családtag részére együtt > > 165.—
Nyolc csalálag részére együtt > 1X0.
Kilenc családtag részére együtt > > 195.
liz családtag részére együtt > > 210.—

Budapesten. Fiúméban, Pozsonyban :
Az első családtag részére havi K 48 —
Két családtag részére együtt » » 82.

1 Három családtag részére együtt > > 110.-
Négy családtag részére együtt > > 136.—
öl családtag részére együtt » • 155.—
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Ez a lakbér-
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Hat családtag részére együtt 
Hét családtag részére együtt 
Nyolc családtag részére együtt 
Kilenc családtag részére együtt 
Tíz családtag részére együtt

Lakbérsegélyt ezentúl csak 
akik bérelt lakásokat használnak, 
segély a községekben a hadisegély 15. városok
ban 25, Budapesti Fiume és Pozsonyban pedig 
40 százaléka.

A hadisegélyek megállapítását, ott ahol lehet, 
bizottságok fogják elvégezni. A segélyezésről 
szóló törvényjavaslat a parlamentben sürgős tár- 
gyalás alá kerül.

Adakozzunk az elesett hősök 
özvegyei és árvái javára I 

Hadsegélyzö Hivatal főpénztára. Képviselöház.

HÍREK

Kitüntetés. A legfelsőbb hadvezető
ség Gorza Antal battyánfalvai lakos főhidász
nak az ellenség előtt tanúsított bátor 
magatartásáért a bronz vitézségi érmet ado
mányozta. Skrilecz István mátyásdombi 
népfölkelö tüzér a bronz vitézségi érmet 
kapta. Horváth Iván murahalmosi népföl
kelő tüzér az ellenséggel szemben tanúsított 
vitéz magatartása elismeréséül az ezüst 
vitézségi érmet kapta.

— Helyettesítés. Luthárné, Fiiszár 
Sári polgári iskolai tanárnő egészségi okok
ból szabadságra ment, helyettesítésével a 
tanfelügyelőség Gábris Mária polgári iskolai 
tanárnőt bízta meg.

— Haza orosz fogságból. Október 
hó 3-án Sasnitzból elindult kórházvonattal 
36 kicserélt rokkant magyar hadifogoly 
érkezett meg Leitmeritzbe. Köztük van 
járásunkból jalsovecz András 20. honvéd 
és Szmodics Ferencz szic.cn 20. honvéd 
gyalogosok, akik már közelednek a rég 
nem látott szülőföldjük felé, ahol oly rég
óta értük aggódó családjuk már oly nehezen 
várja őket.

— Kinevezés. A postaigazgatóság Titán János 
kisszombati lakost a ferenclaki postához posta
mesterré nevezte ki.

— Lesz zsír és olcsó hús. A mai 
nehéz időkben aligha adhattunk volna 
sorainknak hangzatosabb címet ennél, mert 
ez a citn ma mindnyájunk érdeklődésére 
számíthat és amit e rovat alatt a közön
ségnek írni tudunk, meg vagyunk győződve 
azt a közönség elismeréssel is fogadja. 
Horváth Pál főszolgabíró nagy igyekezet
tel látott hozzá, hogy a muraszombati 
lakosság zsir és bús szükségletét kielégít
hesse és e végből hosszas tárgyalások után 
sikerült a helybeli mészárosokkal és a 
marhakereskedőkkel oly előnyös megállapo
dást létesítenie, hogy nyugodtan állapíthat
juk meg, hogy a közönségről a Inis és 
zsir beszerzés gondjai eltűntek és a fószolga 
biró ur közbenjárása folytán ez a kérdés 
az adott viszonyokhoz képest igazán mél
tányosan rendezettnek tekinthető. A tárgya
lások eredménye az, hogy november 1 -tői 
fogva a szegényebb lakosság Fiiszar mészá
rosnál a borjúhús és marhahús kilóját 6 
koronáért fogja megkapni, viszont ugyan
ezen időponttól kezdve Dókáinál a sertéshús 
kilónkint 8 korona árban lesz bárki által 
vásárolható. Mindazok, akik sertést nem 
hizlalnak, zsirszükségletüket is beszerezhetik, j
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amennyiben jegy ellenében maximális áron 
november 1-től fogva ki-ki kaphat szalo- 
nát Dobrai mészárszékében. Mindazok, akik 
tehát szalonnára igényt tarthatnak, feltéve, 
hogy sertés hizlalással nem foglalkoznak, 
jelentkezzenek tehát a körjegyzőnél, ahol 
a szükséges szalona jegyek a rendelkezésre 
álló szalona mennyiséghez képest turnuson- 
kint kilesznek adva, úgy hogy megfelelő 
sorrendben mindenki zsírhoz tud majd jutni. 
Jelentkezni már most lehet a jegyzőségnél. 
Itt jegyezzük meg, hogy a főszolgabíró 
urnák sikerült a muraszombati járás lakos
ságának burgonya szükségletét is a járásban 
biztosítani és a burgonya szétosztás már 
a muraszombati körjegyzőségnél meg is 
történt, ahol mindenki, kinek burgonyára 
csak szüksége volt, igazán szép válogatott 
burgonyát kapott humánus árban. A káposzta 
érkezése is jelezve van, úgy hogy ha ezen 
felül a szükséges szén mennyiség is kellő 
időben megérkezik, akkor igazán megnyug
vással nézhet Muraszombat lakossága a 
nehéz téli napok elé, mert más községek
ben bizony még a lakosság nagy és nehéz 
gondok előtt áll az ellátás tekintetében, 
addig most már Muraszombaton az első
rendű szükségleti ezikkek oly mértekben 
vannak biztosítva, hogy hiányt itt aligha 
fog valaki szenvedni.

Meghosszabbított vasúti elő 
munkálati engedély A kereskedelmi 
minisztérium leiratban értesítette a vár
megyét, hogy a dunántúli helyiérdekű vasút 
igazgatóságának Alsólendva, Muraszombat. 
Radkersburg szakaszra kiadott előmunkálati 
engedély idejét egy esztendővel meghosszab
bította. Ezzel egyedül a vasút építés ügye 
mint jól tudjuk tym megy előre, itt volna 
tehát az ideje annak, hogy a vasút építése 
érdekében a szükséges előmunkálatok meg
tétessenek, nevezetesen a részvénytőke 
lejegyzésére gondolunk, mert soha alkal
masabb idő nem volt arra, hogy a nagy 
pénzzel rendelkező népet és vidéket ezen 
igazan elsőrendű közgazdasági ügy érde
kében ’ adakozásra és áldozatkészségre 
lehesen bírni. Kitudja nem szalajtjuk-e el 
most az e szempontból mindenesetre leg
jobb alkalmat, amelynél jobb és alkalmasabb 
tőkegyűjtésre sohsein volt és nem is lesz. 
Az építés dolga természetesen a békés 
időkre tartozik, most csak az anyagi erők 
előteremtéséről lenne szó, erre pedig itt 
van a legkinálkozóbb alkalom.

Vadaszok a közönségért. A szombathelyi 
vadásztársaság legutóbb egyhangú határozattal 
kimondotta, hogy vadászzsákmányát nem fogja a 
városból, elszállítani, hanem a szombathelyi piacon 
fogja értékesíteni. Elhatározták, hogy a vadat 
maximális áron fogiák értékesíteni és a befolyó 
jövedelem 5 százalékát jótékonycélra fogják adni. 
Remélhető, hogy Muraszombat vadászai is első
sorban a község lakosságának ellátására fognak 
gondolni és ezzel a közélelmezés bajait enyhí
teni fogják

Az allamvasutak uj szemslydijszabasa. 
November elsején lép életbe az államvasutakon az 
uj felemelt személydijszabás. amellyel egyidejűleg 
felemelik a podgyász-szállitási dijakat is. A tarifa
emelés általában százhúsz és hetven százalék 
között mozog, a nagyobb mérvű emelkedés az 
előkelőbb kocsiosztályoknak jutva. A drágulás 
legjobban a párnázott kocsiosztályokat érinti. Az 
elsöosztályu menetjegyek ára a gyors- és személy 
vonaloknál egyaránt százhúsz százalékkal lett 
drágább. A mosódik osztály gyorsvonatoknál száz, 
személyvonatoknál pedig nyolcvan százalékkal
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drágult meg. A jövőben szélesebb keretekben be
vezetni szándékolt gyorsvonata harmadik osztály 
utazási dija nyolcvan-kilencven százalékkal emel
kedett. Viszonylag a legkíméletesebben a személy- 
vonatu harmadik osztállyal bántak el, melynek 
árát az összes relációkban kereken hetven száza
lékkal emelték fel. Megdrágullak természetesen az 
éves és féléves bérletjegyek árai is. Ezentúl az 
egészéves bérletjegyek ára: első osztály 32110, 
második osztály 1X00, harmadik osztály pedig 
1000 korona; a féléves jegyek ára 2300, 1300 és 
720 korona. A havi bérletjegyek ára az általános 
menetdijemelés arányában emelkedett. Változatlanul 
csak a közigazgatási lieztviselök, állami alkalma
zottak és katonai havidíjasok 30 lapos kedvez
ményes áru jegyfüzetei, továbbít a vasúti alkalma
zottak számára kiszolgáltatni szokott önköltségi 
jegyek, valamint a havi tanulóbérletjegyek és a 
munkás heti bérletjegyek árai maradlak Amint 
látható, a kereskedelmi kormány a menetáríeleme 
lesnél bizonyos szociális figyelemmel igyekezeti az 
utazás megdrágításának hatását ellensúlyozni. 
Megfelelően megdrágult a személyszállító vonatok
hoz feladott podgyász és expesszáru szállítása is. 
Ezek drágulása 30 és 50 százalék között mozog

Fehérneműt a hadseregnek. A hadvezetö- 
ség ismét a magyar társadalomhoz fordul még 
pedig fontos kérdőkben, a hadseregnek fehérneműre 
van szüksége. A készletek fogyóban vannak, az 
anyagok feldolgozása a munkáshiány következté
ben meg vannak nehezítve úgy, hogy a fehér
nemű szükséglet gyors kielégítését csak az ország 
lakossága biztosíthatja. A honvédelmi minisztérium 
Hadsegélyzö Hivatala országos akciót indít a 
iehérnemüek gyűjtésére. Színre és minőségre való 
tekintet nélkül minden texilterméket szívesen fogad, 
a fösulyt azonban a vászonnemüekre fekteti. A 
gyűjtés módozatait a Hadsegélyzö Hivatal fal
ragaszok és hírlapok utján legközelebb közölni 
fogiá. Addig is mindenki gondoljon a fronton 
küzdő hősökre, a kórházak betegeire és készítse 
elő szeretettel nélkülözhető fehérneműit.

Kiszúrta a felesége udvarlojának szemet 
A véghelyi uradalomban, vasárnap véres bőszül 
állt egy öregember fiatal feleségének udvarlóján. 
Andricsek Károly gazdasági felügyelő fiatal fele
ségének Küzma József uradalmi gazda udvarolt. 
Az asszony szívesen látta udvarlását, ami nagyon 
bántotta Andricseket. Az elmúlt vasárnap délután 
az asszony elment udvarlójával a korcsmába. A 
férj hívta haza az asszonyt, de az nem hallgatott 
rá. Ejfél tájt ment csak haza a mulatságból. Ijazáig 
kísérte az udvarló. A lakás ablaka alatt kihívóan 
beszélgettek, viháncoltak, hangosan kacaglak. A 
férj felébredt a zajra s mikor ezt észrevették, 
énekelni kezdtek. A felbőszült férj kirohant s az 
udvarlóra támadt. Szóváltás keletkezett köztük, 
melynek hevében e férj késsel kiszúrta Kfizura 
József szemét. A póruljárt udvarlót beszáli tolták 
a muraszombati kórházba. Andricseket pedig 
feljelentette a csendörség súlyos testisértés bün
tette miatt.

Őrlési tanúsítványi hamisított. Czipoth 
János vaspolonyi lakos júniusban öröltetni akart, 
de többet mint amennyi gabonára az őrlési tanú
sítvány neki ki volt állítva. Előadása szerint kereste 
a bírót, hogy az őrlési tanúsítványt több gabonára 
helyesbítse, de mivel azt nem találta otthon, fogta 
magát s az őrlési tanúsítvány számait maga igazí
totta ki, még pedig többre, mint amennyi neki járt 
volna. E javítgatás közokirathamisitást képez s a 
törvényszék Czipothot e miatt egy havi fogházra 
ítélte. Az ítélet jogerős.

Felhívás. Mártonhely községben Sinkécz 
Mátyás és Hochhoffer Ágnes szülőktől 1881. év
ben született, ugyanottani illetőségű Sinkécz 
Árpád, Zsidahegy községaen Krányecz János 
és Eliszzír Zsuzsa szülőktől 1881. évben született
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ugyanottani illetőségű Kozár Alajos, Karlovac 
községben Berger Albert és Kapfinger Franciská
iéi 1881. évben születtett muraszombati illetőségű 
Berger Vilmos távollevő hadköteleseket felhívom, 
hogy utósorozásuk végett személyesen vagy írás
ban különbeni következmények terhe mellett mi
előbb jelentkezzenek. Muraszombat, 1917. október 
ho 25-én, Horváth Pál főszolgabíró.

Segelyezes Özv. Bagdry Ferenczné mu- 
raszombati (Bokor-utca) lakos, nagy nyomorá
ban lapunk utján kéri az irgalmas emberek 
támogatását.

Benkó sorsjegye . . . . ? Köztudomású, 
hogy a nagyközönségnek sok millió koronát fize
tett ki eddig a hírneves Benkő Bank és való
színű, hogy az uj m. kir. osztálysorsjátékban is 
kedvezni fog a népszerű bankház vevőinek a 
szerencse. A november 10-én kezdődő sorsjátékra 
a sorsjegykészlet kevés, miért is kérjük a n. é. 
közönséget, hogy a megrendeléseket postafordul
tával szíveskedjenek beküldeni Benkő Bank rész
vénytársaságnak Budapest. Andrássy-ut 60.

Őrizzük meg hősi halait halt kedveseink 
emlékét A hosszú háború, sajnos, maid minden 
családból kiragadott egy-egy hősi halált hall ked
ves hozzátartozót, kinek emlékére szívesen áldoz 
mindenki. Hősi halált halt hozzátartozója arcz- 
képét mindenki kegyelettel őrzi s annál szíveseb
ben teszi ezt, ha egy alkalmas, díszes, a lakást is 
díszítő fényképtartó keretbe helyezheti a dicső 
halált halt hős arczképét. E keretbe bármilyen 
meglevő arczkep elhelyezhető, s díszes, szép kivi
telével (fekete moiret alapon, ezüst nyomással) a 
megható gyász ünnepélyes jellegét viseli magán. 
Kapható: Balkányi Ernő papirkereskedésében Mura
szombat.

Olvassa „AZ EST“-et, ha mindenről infor
málódni akar. AZ EST riportjai mindig kimerítik 
a nap esményeit, mert AZ EST mindent megir és 
mindenről tud, ami közérdekű. AZ EST munka
társai mindenütt ott vannak, ahol esemény történik, 
hogy a lehető leggyorsabban és a személyes meg
győződésen alapuló pontossággal írhassák meg 
tudósításaikat, az ország minden részében és a 
külföldön pedig olyan szervezett tudósitógárda látja 
el a hírszolgálatát, amelylyel szemben a világ leg
első lapjai is elismeréssel vannak. Ez a magyará
zata annak, hogy az egész világ sajtója naponta 
sokszor hivatkozik AZ EST-re, mint forrásra, közli 
índósitásait és táviratait, azzal a biztos tudat'al. 
hog\ AZ EST citálásával már a hitelesség bélye
get h rányomta a közleményre.

Eltűnt katonák nyomozása: A cs. és kir. 
közös hadügyminisztérium, a magy. kir. honvédelmi 
minisztérium és a Magyar Vörös Kereszt Egylet 
hozzájárulásával ás támogatásával a budapesti 
Tudósító Iroda, múlt év december óta Katona- 

nyomozó-Jegyzék* címmel lapot ad ki. amely ki
zárólag az eltűnt katonák felkutatását célozza s a 
kutatás sikerességének előmozdítására sok keresett 
katona arcképét is közli. A lap melynek élén 
gróf Batthyány Lajos és gróf Hadik-Barkóczy Endre 
főmegbizottak állanak havonként kétszer jelenik 
meg legalább IŐ.000 példányban és az összes 
csapattesteknek a harctérre és a front mögött, az 
összes kórházaknak Magyarországon és Ausztriá
ban valamint a hadifogságból hazatért rokkant 
katonáknak hivatalból ingyen küldetik meg. A lap 
felelős szerkesztője B. Virágh Géza. A kutatások 
közlési feltételei megtudhatok a „Katonanyomozó- 
Jegyaék“ szerkesztőségében és kiadóhivatalában 
(Budapest, IV., Váczi-utca 38. I. emelet.)

Uj könyv. Szentmártoni Darnay Kálmán: 
Gisimár a magyar könyvpiac legérdekesebb regénye. 
A Gisimár az első magyar nyelven irt őskori 
regény, mely oktatja és kedvesen szórakoztatja 
olvasóját. Ára fizve 3 korona, díszes vászonkötés
ben 4 korona. Kapható Balkányi Ernő könyv
kereskedésében Muraszombat.

MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*

Közgazdaság.

Repalevél, venyige és törköly.

v „Ci'nbe.n emlÍ'etl szükséK'al«annányokról 
most kell gondoskodni. A répalevelet akár a evő- 
kerrel egy,dobén, akár valamivel előbb szedhettük 

nssen is lehet etetni, de nagyobb részét el kell 
tenni telre. A szőlővenyigét lombjával együtt most 
keli levágni es vagy megszántam, vagy elvermelni 
A szolőtörkölyt kár volna azon frissen föleletni. 
Abból előbb pálinkát főzünk, azután etetjük föl ; 
illetve eltartjuk etetési célokra.

A repalevelet megszántam bajos. Kisebb 
mennyiséget frissiben feletetünk valami száraz 
takarmánnyal (polyva, szecska) keverve. Elvermelni 
csak nagyobb, legalább 10 15 holdas terület
termését érdemes. Verem helyett külömben még 
inkább lehet ajánlani a kazalozást, mint ahogyan 
a cukorrépafejet is szokás. A kazal szélessége 

mintegy két méter magasra rakjuk, azután 60 - 70 
centiméter vastagon beföldeljülk. Ha mégis verem
ben akarjuk eltartani, ásunk lehetőleg meredekfalu 
2 fél 3 méter széles és I fél méter mély vermet. 
Annak fenekére szalmát, szecskázott vagy tépett 
kukoricaszárat terítünk 25 30 centiméter vastagon. 
Ez a levélből kiszivárgó nedveket fölszivja. A ver
met nemcsak színig töltjük, hanem 50 60 centi
méterrel azon felül. Ezután 60 -70 centiméter 
vastagon beföldeljük. Természetesen erősen kell 
tipratni, különösen a széleket, a verem falainál. 
Legjobb a terhes szekereket a rakáson keresztül
járatni. A levelet magában is el lehet tenni, még 
jobb azonban más takarmánnyal, például tépett 
kukoricaszárral rétegezni.

A répalevél sok o\álsav^s sót tartalmaz, ezek 
pedig egyrészt hasmenést okoznak, másrészt meg
támadják az állati szervezet csontanyagát ős csont- 
porhanyóságot idézhetnek elő. Ennek ellensúlyo
zására némelyek azt ajánlják, hogy hintsünk rá 
krétát. Ezt azonban ne tegyük, mert a kréta csak 
fokozná a hashajtó-hatást és a csontporhanyóság 
ellen sem nyújt kellő védelmet. Ellenben igen 
ajánlható foszforsavas mész (takarmány-csontliszt) 
etetése. Ebből egy számos szarvasmarhára. 40 
grammot lehet adni. Ezzel a fenti bajokat minden
esetre enyhíteni fogjuk.

A szőlővenyigét legjobb most hamarosan 
lombbal együtt levágni úgy, hogy a tőkéken csak 
mintegy 30 40 centiméteres csonkok maradjanak.
A levágott lombos venyigét kis csomókba 
kötve megszántam is lehel, de szecskává 
vágva, akár magában, akár répalevéllel vágy
más takarmánnyal rétegezve, elvermelni is lehet. 
Megjegyzendő, hogy az elvermelésnél igen erős 
tipratást kíván. Sem ezt, sem a répalevelet nem 
szükséges és nem is tanácsos sózni, mert a le- 
szivárgó lével együtt sok só veszendőbe megy.

A szőlőtörkölyből elébb pálinkát főzünk. 
A kazánból kivett forró törkölyt közönséges szőlő
présen kissé kisajtoljuk hogy a hashajtó hatású 
borkő egy részét eltávolitsuk belőle. A kihűlt 
törkölyt részben azonnal lehet etetni, részben 
pedig újból kádakba tiporva és iesározva, eltesz- 
sziik. Föletetésével azonban sokáig ne késleked
jünk. A törkölynek legtáplálóbb része a magvak. 
Ezeket azonban csak úgy emészti meg az állat 
gyomra, ha megdaráljuk. Ezért a törkölyt taná
csos oly daráló hengerek között átereszteni, ame
lyek a magvakat összeroppantják A mai súlyos 
körülmények között különben érdemes volna a 
kisajtolt törkölyből a magvakat kirostálni, ezeket 
darálva föletetni, a törköly egyéb részeit pedig 
elvermelni.

6 méter lehet és egyenletes, erős tipratás mellett ■ zásával büntetik.

A takarmányrépa lefoglalása és maximálása. 
A hivatalos lap október 18-iki számában jelent 
meg a kormány rendelete, mely a takarmányrépa-

OKTÓBER 28.

mány forgalmi Részvény társaságnak
A földmivelési 
elrendelheti a

lermesl z.-ir alá veszi. A lermelö a saját gazda
sági szükségletére való készletet szabadon föl
használhatja a terméséből, de a többivel nem ren
delkezhetik szabadon, hanem azt csak a Takar- 

adhatja el. 
vagy a közélelmezési miniszter 
termésfölösleg zár alá vételét. 

A takarmányrépa adásvételére a rendelet meg- 
jelenése elölt kötött szerződéseket csak a Takar- 
mányforgalmi Részvénytársaság jóváhagyásával 
maradnak érvényben. A takarmányrépa maximális 
ára tiszta súlyra métermázsánkint 12 korona, fiz 
ár magában foglalja a rakodóállomáshoz való 
szállítás diját is. A magrépa árát a földmivelés
ügyi miniszter külön állapilja meg. A rendelet 
október 18-án lépett éleibe s e naptól kezdve 
csak a 1 akarmányforgalmi Részvénytársaság bi
zományosai vásárolhatnak takarmányrépát. Á ren
delet áthágását a szokásos hat hónapi s 2000 
koronáig terjedhető büntetéssel s az áru elkob-

A fuvardíjak megtérítése a beszállított 
törköly és cefre után. Minden központi szeszfőzde 
vállalkozója tartozik a szilva, szilvacefre, szőlő
törköly, borseprő vagy egyéb termék beszolgálta
tása alkalmából, melyre a központi szeszfőzdének 
kizárólagos főzési joga van a felmerült fuvarkölt
séget is az elhozott termék árával együtt megüzeni. 
A fuvarköltséget, külön megállapítandó kivételes 
esetektől eltekintve, mindig az illető község köz
pontjától (községházától) a központi szeszfőzdéig, 
vagy a legközelebbi be váltó-állomásig, illetve a 
feladási hajó- vagy vasútállomásig kell a központi 
szeszfőzdének megtérítenie. A szállítási költséget 
kilométerenként és métermázsánkint kell arányosan 
az egész szeszfőzdéi körzetre megállapítani. Ha 
erre nézve a hatóságnak megfelelő fuvardij-rende- 
lete még nem intézkedett volna, úgy a termelők 
és a központi szeszfőzde vezetősége együttesen 
kérhetik a pénzügyigazgatóságnál a fuvarköltségek
nek az egész főzési idényre való megállapítását.

Egy lentit gépész praktikus találmánya. 
A modern földmivelés kérdésének megoldására igen 
elmés és praktikus s a gyakorlatban teljesen be
vált egygéprendszerü gőzszántógépet készített a 
leníii (Zalamegye) uradalom főgépésze, Bojtor 
Lajos. A talaiiniivelés terén különösen a háború 
óta felmerült nehézségek, igy az emberi és iga
vonó erő hiánya adták meg Bojtornak az impul
zust ahhoz, hogy egy olyan találmányt létesítsen, 
amely a talajmivelést megkönnyíti és jóval gyor
sabbá teszi A találmány abból áll, hogy Bojtor 
a gazdasági cséplőlokomobilt úgy alakította át, 
hogy azzal a gazda nemcsak csépelhet, hanem ha 
a cséplést elvégezte, a gépet mint kitűnő szántó
gépet állíthatja munkába. A gép, mint egygép- 
rendszerü szántógép működik s a megmunkálandó 
területen csak a talajművelő eszköz jár, éppen 
úgy. mint a kétgéprendszerü szántógépnél, minél
fogva egy második gőzgép beszerzése feleslegessé 
válik s ezzel nemcsak horribilis összeget takarít 
meg a gazda, hanem fele annyi személyzet és 
szén kell hozzá. Bojtor találmánya a lenti ura
dalomban állandóan működésben van s akik lát
ták, nem győzik a praktikusságát eléggé dicsérni. 
A találmányi Bojtor szabadalmaztatja s ez irány
ban már meg is telte a szükséges lépéseket. 
Szakértő körökben Bojtor találmányának nagy 
jelentőséget tulajdonítanak s annak szép jövőt 
jósolnak

Rendelje meg laPunkal a har<^™
...........■ ■ , . ° levő férje, fia, testvére, 

rokona stb. részére. Nagy örömöt szerez nekik. 
Lapunkat a tábori posta rendesen kézbesíti!

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor. 
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Üzlethelyiség 
lakással együtt azonnal is 

bérbeadó Felsölendván.
Bővebb felvilágosítást ad a felső- 

lendvai Szécheny-uradalom 
intézősége Felsölendván Vasni.

VIGYÁZZON
- egészségére I -

Megbízható és jóminőségü nikotinmentes 

c igfarett a-hüvely eket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

Tagdíj befizetés A magyarországi mun
kások rokkant és nvugdijegyesülete muraszombati 
fiókjának vezetősége ez utón kéri fel tagjait, 
hogy nyugdíj járulékaikat minden hónap

első vasárnapján délután 2 3 óra között
az állami elemi népiskola osztálytermében 
fizessék be. Minden tagnak felebaráti kötelessége 
ösmerösei körében ezen humánus egyletnek messze 
kiható jótékony működését ismertetni.

Könyvit jdonságok “ iii'w|enesulfin 
u — ■ ----- ---- azonnal kapha

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

-MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE.

Hornyolt cserép 
lapos cserép 

faltégla
kapható

B1LL1SICS J. UTÓDA

KOVÁCS FEKENCZ
göztéglagyárában

Zalaegerszeg- Óla.
Interurban telefon . . 41. szám.
Táviratcím : Kovács góztéglagyár.

Szállítás bármely állomásra.

-------- 35 dekás —

tábori dobozok
kaphatók

í Balkányi Ernőnél
Muraszombat.

Pergamentpapir 
befőtt bekötéséhez, elsőrendű minőség. 
Kapható: BALKÁNYI ERNŐ könyv és 
papirkereskedésébeyt MURASZOMBAT.

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 minőségi: s legszebb 

papir-szal vétát 
legolcsóbb árban szállítom.

Balkányi Ernő Muraszombat. 

= VASVÁRMEGYE ~ 
= LEÍRÁSA = 
népszerű fíizetecske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola III. osztályába 
bevezetett tantárgya, ára 20 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papír

kereskedésében, Muraszombatban.

E15n„16nk tn^enes I gg R Q E Ü S K 6 Ó 6 Í 6 ITI .
hirdetés-rovata. I I

Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:

ASCHER B. és FIA fűszer-, fe.-lék . csemege-, 
liszt-, velemény-magvak. úgyszintén üveg* 
és porcellánkeieskcdésu. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.
ANTAUER JÓZSEF bábsütö és mézeskalácsos

BENKÓ JÓZSI- F Szállodája az „Elefántéhoz.

LÓBRAI JÁNO nagy vendéglője

BOROS BENŐ kávéhaza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész.

DICK SÁNDOR sajlgyáros.

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

és porcellánkeieskedése.

FLISZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 
Moloreröre bérendezelt műhely.

KR. H1RSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fő ufcza.

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

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR „Korona** kávéháza.

IIIRSCHL ANNA fiiszer kereskedése és kész férfi 
ruharaktára a vasút állomás mellett

Pl.ACSEK VENCEL órás és aranyműves 
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedő, szecskavágó 
gépek árusítása

NÁDA1 JÓZSEF 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry utca.

Kolossá János férfi- és női czipész.

FLISZÁR JÓZSEF vendéglős.
KOIIN L1PÓT füszerkereskedö. deszka, mész, 

czeinent és eternit pala árusítás.

KOFJACS FERENCZ épület- és mülakatos 
kerékpár javító.

NEMF.CZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép-, kei ékpár és mindennemű gazda

sági gépekben

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

PÉTERKA FeRENCZ vendéglős
PÁLFI IöTVÁN kovácsmesler Lendva-ulcza. 

RA1KOL TIVADAR gőzléglagyára.

RITLJPER ALAJOS épület- és mülakatos, 
kerékpár-, mérleg és fegyverjavitó műhely’ 

Kerékpár raktár.
S1FTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

It’liK JÓZSEF vendéglős Teniplom-ulcza. 

URSZULESZKU PÉTER mi és női fodrász.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

VIDÉKIEK:

BRANDS1 EIN IS I \ ÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

GP.OSZ S'MF vendéglős Utdoinb.

S1FTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa.

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 

HIKSCHL L1POT vegyeskereskedő Köliidáii. 

KÜZM1CS MÁTYÁS vendéglős Hattyúiul. 

KOPSZ ANTAL vendéglős Bpest VII Sip-n. 5.

KÍ HÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Batlvánd.

KÍJHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán. 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy. 

SAVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida.

SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sürübáz.

SOMME't JÓZSEF vendéglős Felsölendv.i. 

\ EZER JÓZSEF vendéglős Martonhely.

NEMF.CZ

