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A hadigondozás célja.
A hadigondozásnak nem csak az a 

ét i. hogy a most élő nemzedéknek háború 
■■ :ta nyomorán enyhítsen, hanem feladata 

.híj veszteségnek úgy mennyiségi, mint 
: segi pótlása is, melyet a magyar nép 

eg-.sze a habom alatt szenvedett. Mivel a 
/et szine-java elesett vagy nyomorékká 

vált, oda kell hatni, hogy a megmaradottak 
cs ezek közül ismét a legjobbaknak minél 
nagyobb részük legyen a jövő nemzedék 
felnevelésében. A kellő számú és kívánatos 
minőségű utódokra való tekintet tehát fon
tos kelléke az előrelátó hadigondozóknak

Eme népességpolitikai és fajegégzség- 
iigvi szempont érvényesítésére a magyar 
táj erősbödése érdekében bő alkalom nyílik 
a hadigondozás terén. Első sorban a rok
kantakkal érintkező szervek kötelessége, 
hogy a fajegészségügyi követelményeket 
minden adott alkalommal kidomborítsak és 
,i iukkantban egészséges nézetet keltesse
nek. Ez az elismerésreméltó módon eddig 
is megtörtént, egyöntetű és beható eljárás 
kedvéért hívom fel ezúttal az intézetek 
figyelmét a kapcsolatos szempontokra

A falusi lakosságnak a nagy városokba 
való i zőnlése egyike azon veszedelmeknek 
melyek országunk ipariasodásával karöltve 
járnak, mert a városi cselédség a statisztika 
tanús,iga szerint hamarosan korlátozza 
gyermekeinek számát, sőt átlagban véve 
neh.inv nemzedéken belül rendszerint ki is 
hal. Rokkantjajnkkal szemben már csak 
azért is különösen szükséges a városba 
való kivánkozásnak ellensúlyozása, mert 
azt a háborúval kapcsolatos hányt-vetett 
etetés a nagyvárosokban való huzamos 
tartiizl.udás bennük mesterségesen felcsi
gázta. Iparkodnunk kell tehát a falusi élet 
előny inek és a nagyváros hátrányainak 
ínymior, lakásínség, időnkénti munkanél
küliség, családi élet meglazulása stb. ki- 
tlmnboritásával a falu szeretetét a rokkantban 
felkelteni vagy ébrentartani.

Arra is lehet utalni, hogy a rendes 
nagyvárosi élettel korántsem jár az a gon- 
da lanság, mely a laktanyában, lábadozó
otthonban stb. eltöltött időt esetleg kísérte, 
hogy a háború lilán előreláthatólag nagy 
drágasággal, lakáshiánnyal és előbb utóbb 
munkanélküliséggel is kell számolni, míg a 
mezőgazdaságra különösen, ha a termelést 
kellően fokozzuk, nagy jövő vár. Minden
keppen ellene kell dolgoznunk a sok egyén
ben felébredt kóborlási vágynak, elsősorban 
a családi élet, a házi tűzhely megkedvel- 
tetésévei.

Az előbbivel rokon az a jelenség, mely 
a szellemi foglalkozás vagy ehhez hasonló 
Pályák utáni vágyakozásban nyilvánul. A 
máris túltengő szellemi proletáriátus bizony-
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saga annak, hogy társadalmi rétegünk eme 
gyarapítására jelenleg semmi szükség nin
csen. Népességpolitikai szempontból ez 
jelenleg különösen káros, mert az átlagon 
ya amivel felülemelkedő egyének lassú ki
halasat jelenti, lévén a család alapítása és 
fenntartása ezen a társadalmi fokon a le<r- 
nehezebb. Az ily pályákra (vagy p. 0.% 
polgári iskolai kiképzésre) való hajlandóság 
ellen, elsősorban annak hangsúlyozásával, 
hogy a kézi, különösen a szakképzett vagy 
mezőgazdasági munka, a látszat dacára is 
jobb megélhetést nyújt a szellemi mun
kánál.

A rokkanttal való érintkezésben min
őén előmozdítandó ami a családi élet benső- 
seget fokozni alkalmas. A rokkant családi 
viszonyai iránti meleg érdeklődés, azoknak 
figyelembe vétele a pályaválasztásnál, 
szabadságolásnál, áthelyezésnél stb., a sok 
gyermekkkel bíró rokkantak előnyben való 
részesítése minden alkalommal : ezek oly 
körülmények, melyek a családi életet szilár
dítják és a rokkantban annak tudatát érlelik 
meg, hogy gyermekeiknek fehieveltetésével 
közelismerésre számíthat. A gyermekek 
szánjával egyaránt fontos azoknak testi-lelki 
fejlődése, tehát érdeklődésünknek ki kell 
terjednie a gyermekek egészségi állapotára 
is. A gyermekek számának megítélésénél 
figyelembe veendő természetesen a szülők 
életkora is.

Alkalom keresendő annak magyarázá
sára, mennyire veszedelmes a nemi baj és 
a szeszes italnak mértéktelen élvezése nem
csak az egyén szervezetére, hanem az 
utódok minőségére is. Ezzel az utalás
sal lehet leghatásosabban az erkölcsök 
kívánatos tisztaságát elérni.

Azt a néhol elterjedt hamis nézetet, 
hogy a rokkant sebesülése hátrányosan 
befolyásolja az utódok minőségét, el kell 
oszlatni, mert az élet folyamán szerzett 
tulajdonság, mint p. 0. a sebesülés, a szüle 
tendő gyermekre nem öröklődik át. Ellen
ben lehetnek belső betegségek, melyek 
hibás átöröklött szervezetnek (amijeiéi (p.
o. a tüdővész, elmebaj) amikor a házasság
kötéstől való óvásnak van helye, nehogy 
satnya utód szülessék; de ily tanácsadásra 
csupán szakképzett orvos hivatott a körül
mények lelkiismeretes megfontolása után.

Gróf Teleki Pál, 
az Jrszágos l|*ligondozó 

Hivatal elnöke.

A szegénység veszekszik.
A hosszú háború szükséget teremtett. Az 

ínség Európaszerte felütötte hydrafejét. A nélkülö
zés orgiákat ül. A szenvedők elkedvtelenednek, 
boszusokká, válnak, a tűrés némaságát itt is, ott 
is megszakítja az igaztalan vádaskodás, mely nem 
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a rendkívüli viszonyokat, hanem az együtt sínylődő 
embertársak gyarlóságát okolja a bajokért. Rá
nehezedett a tudat az emberekre, hogy nem áll 
hatalmukban a viszonyokat megváltoztatni és ha 
k .-n\telen-kelletlen meg is adják magukat sorsuk
nak. mégis néha önkéntelenül kitör belőlük a 
jajszó s ki csodálkozhatik azon, hogy a pana
szok közé vádak is vegyülnek? Hiszen a vádak 
közt vannak bizonyára alaposak is és alapos vádak 
ellen nem is volna kifogásunk, ha újabban nem 
kapott volna lábra oly vádaskodási düh. mely 
minden válogatás nélkül nekiront bűnösnek, ártat
lannak.

Ausztriával egy sorban harezoltink a sok. 
bennünket elpusztítani akaró ellenség ellen. Mi 
voltunk az elsők, akik közös érdekeink megóvása 
végett háborúba indultunk. Még élénken emlék
szünk a bécsi lapoknak a háború első napjaiban 
közölt czikkeire, melyeknek cziine: ^Üdvözlet 
Budapestnek* volt. Bezeg akkor, amikor a jólét 
napjaiban fegyvert ragadtunk a közös czél érdeké
ben. kifogyhatatlanok voltak az osztrákok meg
dicsérésünkben. Azóta sohasem szegtük meg szövet
séges! hűségűnket. Folyt és folyik még ma is 
patakokban a drága magyar vér és élelmezzük az 
egész közös ármádiát; s ami élelmiszert csak 
nélkülözhetünk, hogy magunk ne vesszünk éhhalá
lon, azt mind átküldjük a Lajtán, az átcsempészett- 
röl nem is szólva. Belátjuk, hogy ez mind Ausztria 
élelmezésére tényleg kevés. De adhatunk-e többet, 
amikor nekünk is aiig van? Zsirt, szalonnát, ser
téshúst kövekInek tőlünk rettenetes fenyegetések
kel, mi meg örülünk, ha zsir helyett nagynehezen 
és nagyritkán egy kis margarinhoz juthatunk. Nem 
adhatunk többet, mint amennyit tényleg adunk. 
Mégis a szegénység veszekszik.

De nemcsak Ausztriában. Itthon is alig múlik 
el nap, hogy valakit meg ne támadnának, meg ne 
vádolnának. Hová lett az igazságszolgáltatásnak 
az az elve, melyei békében mindig tiszteletben 
tartottunk, hogy inkább kilenczvenkilencz bűnöst 
futni engedjünk, mintsem hogy egy ártatlant el
ítéljünk !

A vád rohamosan fut, meg nem áll. Köz
életünk oszlopainál sem, olyanoknál sem, kikhez 
még a gyanú árnyéka sem férhet. Mindenkit 
gyanúsítanak, már azért is, hogy igy egyik-másik 
bűnöst kiugratlassák a bokorból.

Ezt nem szabad folytatni. Szenved alatta a 
közélet tisztasága. Az idő mostohasága nem lehet 
ok arra, hogy ártatlanokat gyanúsítsanak, ami 
csak arra jó, hogy a most annyira szükséges 
egyetértést megbomlassza.

Ne veszekedjék tovább a szegénység! Ne 
gyanúsítsunk, ne vádoljunk, mig vádjaink igazáról 
teljes meggyőződést nem szereztünk ! Csak ha a 
bizonyítékokhoz kétség nem férhet, vádoljunk és 
vágjuk oda keményen a biró Ítélkezzék, a tár
sadalom pedig büntessen közmegvetéssel !

Ne feledkezzünk meg a kórházaink
ban ápolt sebesült katonákról I
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Olasz végzet.

Megmozdult a Karszt és megindultak 
az erdők, Olaszország felett beteljesedett a 
sliakespearei végzet. A boszuálló istenre 
hivatkozzanak az istentelenek, mi a porig 
alázott ellenségben is a tragikus sors fen
ségét keressük az ősz túlérett szépségében 
oly megejtő olasz síkságon előrenyomuló 
német, magyar és ausztriai hadosztályok 
talán Itália megváltását viszik a laglia- 
mentoig, az olasz köztársaságot, amely 
büszkén és babonásan támad életre a pusz
tulásból. Az ágyuk dübörgéséből, a tenger
től a hegyekig, a német csizmák és magyar 
bakancsok ütemes dobogásából még csak 
a nagy debacle bábeli zűrzavara harsog ki. 
de Torino, Firenze és Milano már felszed
ték az utcák kövezetét és a polgárháború 
szelindekei már vonyitanak.

Több, mint százezer fogoly, kileczszáz 
ágyú, Görz, Monfalcone, Cividale, és 
tizenegy irgalmatlan véres isonzoi csata 
minden eredménye elveszett ötször huszon
négy óra alatt. Ebbe tébolyodik az olasz, 
a kétségbeesés vitus-táncát járja, a zord 
hegyekből a napfényes síkságra, mint a 
tűzhányó lávája ömlik az ellenség a két 
szétvert, megtaposott talián hadsereg 
nyomában.

A németeket a kék olasz ég. Dél 
mámora és szinpontpája vonzotta, bennün
ket a hideg Karszt után a végtelen rónaság 
melancholiája. Az északi germánt sokszáza
dos ösztönök, vágyak hajtják délre, most 
aztán újra nekivághat Lombardiának, szőlős
kertek között, babérfák utján, a tengerek 
sós illatában. Oh részegitőbb lehetett min
den asszonyszerelemnél, millió aranyak 
csengésénél, amikor a Boroevics sereg, a 
birnámi erdő megindult a Karsztról, ahol 
a kövekbe temetkezve az emberiség min
den bűnéért vezekelt két esztendő örökké
valósága óta. Tizenegy isonzói csata mögöt
tük, előttük a magyar temetők, Doberdó, 
San Martinó, San Michele, Podgora. a 
velonei völgy sok ezer fehér fakeresztje, 
ahol a régi csaták büszke és szomorú 
vezére, a honvédek fenséges atyja, József 
főherceg könnyezett. Nincs földi hatalom, 
ami Útjukat állhatná.

Óriáscsizmák tapossák az olasz síkság 
áldott, porhanyós kertjeit. Újból recseg egy 
trón, újból a monarchia gerince a meg- 
csufolt magyarság, újból a mi vérünkből 
sarjad ki az elámított testvérnép szabadsága. 
Csodálatos időket élünk, e napok fénye és 
reménye mindent túlragyog, mint a szivár
vány az égboltozaton . ..

-- Kitüntetés. A legfelsőbb hadvezető
ség Koszedr.ár Lipót lead vakirály fai, Ber- 
talanics Ferencz vizlendvai, Hári Alajos, 
lendvakirályfai. Kernosz Antal mottyoládi 
Malacsics János barkóczi, Fuisz János, 
radófai, Sükár Imre alsócsalogányi földmives 
népfölkelőknek vitéz magatartásuk elismeré
séül a Károly csapatkerezstet adományozta

— Kitüntetés A legfelsőbb hadvezető
ség Závecz Ferencz seregházai földmives 
tisztiszolgának az ezüst szolgálati keresztet 
a vitézségi érem szalagján és a Károly 
csapatkeresztet adományozta, az ellenség 
előtt tanúsított vitéz magatartása elismeréséül.

— Előléptetés. Jól megérdemelt elő
léptetésben részesült Rutkai Ignácz mura
szombati állomásfőnök, aki a Vilik fizetési 
osztály lll-ik fizetési fokozatából a Vll-ik 
fizetési oszt. II. fokozatába lépett elő. A mura
szombati állomás érdemes főnökének jól 
megérdemelt előléptetése őszinte örömet 
váltott ki a közönségből, amely az ő ered
ményes munkásságát községünkben való 
működése alatt mindenkor kellően értékelni 
és megbecsülni tanulta. A felettes hatóság 
elismerése nyilvánult meg Sárkány Ferencz 
ellenőrnek előléptetésében is, aki a VII ik 
fizetési osztály II ik fizetési fokozatából a
Vll-ik fizetési osztály első fizetési fokozatába 
lépett elő

A reformáció emlékünnepe 
A muraszombati evangélikus egyházközség 
a reformáció négyszázéves évfordulóját 
november 4-én ünnepli meg. E nagy ese
mény emlékére vasárnap délelőtt 10 óra
kor hála isteniliszteletet tart, amelyre a 
helybeli hatóságokat is meghívta. Az isteni 
tisztelet végeztével közgyűlés leend, amelyen 
Junkuncz Sándor egyházközségi felügyelő 
megnyitó beszéde után, a közgyűlés az 
évforduló alkalmából, háláját jegyzőkönyvi
leg is megörökíti. Azonkívül a nagy nap 
emlékére örök alapítványokat létesít.

Hatottak napja. Nem a virágdíszei és az 
emlékezés mécseivel ragyogó temetők felé szól 
most a hatottakért való gyász áhítata, hanem 
messze hegvek közé, ahol mar embernyi mély 
hólepel takarja a temetőket s talán újra életek 
omlanak Halál ur örök ölelésében e fehér lepelbe 
rejtőző sírdombok felett. Fájdalmasan s milliók 
veszteségének pótolhatallanságát sirató gyásszal 
avatja most az egész világ halottak napját a 
vallás és szertartás keretein tnl egy egész világ 
gyászünnepévé. S úgy érezzük, hogy óteslamen- 
lumi rituáléknak, a megszaggatott ruháknak s a 
hamuval hintett fejeknek ezen a napon volna igaz 
jelentősége, mert mindnyájan északról délig s 
kelettől nyugatig a gyász és megbánás e külső 
jeleit méltán viselnök mindazért, amivel mind 
nyáján részesek vagyunk milliók életének véres 
elmúlásában.

Tiszti értekezlet. Horváth Pál főszolgabíró 
a járásbeli jegyzőkkel pénteken tiszti értekezletet 
tartott, melyen a rekvirálási, hadigondozási ügye
ket tárgyalták meg.

Eljegyzés. Mezihradszky Lajos 
szolgabiró tart. Itonvédfőhaduagy, akit a 
honvédelmi miniszter Dttrazzóba, a tábori 
vasutparancsnokságlioz vezényelt, eljegyezte 
Rátskay István soproni felsőkereskedelmi 
iskolai tanár leányát, Etát.

- Takáts László emlékezete. A 
nagy emberek nem csak életükben mutatnak 
követendő példát a késő utódoknak, hanem, 
haláluk is az utókor részére egy nagy 
tanulság és örökre szóló erkölcsi útmutatás. 
Takáts László élete az alkotó művész, a 
nagy tehetség, a vas szorgalom és a pél
dátlan kötelességtudás mintaképe volt, halá
lával pedig e halhatatlanságot váltotta meg 
magának, mikor az ellenség golyója nemes 
életét kioltotta. Érdemes életének alkotásai 
azok az építészeti műremekek, melyek nevét 
örökre feledhetlenné teszik, hősi halála 
pedig szomorú nagy tanulsága a háborús 
rém iszonyú pusztításainak. Égy megkapó 
epizóddal összefüggésben meghatódottan 
Írjuk e sorokat, olvasva a hősi halott édes 
atyjának Takats R. István volt muraszom
bati igazgató tanítónak barátjához Vértes 
Sándorhoz Írott levelét, melyben közli, hogy 
feleségével együtt boldogult gyermekük 

Takáts László emlékére két alapítványt 
tettek, az egyiket a budapesti Műegyetem
nél 25,000 koronával, a másodikat pedig 
a Tanitókházában 500O koronával Ezen 
alapítványok évi kamatai jó tanulók javáia 
osztandók ki. A pénzt, mint a levél Írja 
hadikölcsönkötvényekben mar le is tették, 
és most készülnek az alapitó levelek, 
melyekben kiköttetik az is, hogy az alapit 
ványok odaítélése tekintetében a Muraszom
bat járási tanitóegycsületet ajánlási jog 
illeti meg. Nem haladhatunk el meghatott
ság nélkül Takáts R. István és feleségének 
ezen nemes gesztusu ténye mellett, mert 
tettükkel igazán példát adnak a vagyonosok
nak és tehetőseknek, mert iinc az egyszerű 
nyugalmazott tanító és felesége, kik igazán 
keserves munkával szerezték össze vagyon
kájukat és akik mindenüket, egyetlen gyer
meküket odaadták a hazának, most vagyonu
kat is a haza oltárára teszik le. Ezt a nemes 
elhatározást, megilletődéssel lehet fogadni, 
és a nemes tett, melynek dicséretére a 
szó, az írás kevés, és nem megfelelő, leg
szebb Itatását abban fogja elérni, ha példára 
kap a nemes lelkű elhatározás és az egy 
szerű tanitócsalád példáját követni fogjak 
azok is, akiket a sors kegye gazdagon 
ruházott föl és akik talán nem mondhatják 
el magukról, amit Takáts R. István és 
családja fájdalmasan, de büszkén mondhat 
Mindenünket oda adtuk a hazának.

— Takáts László emléke. Lapunk
ban indult meg a gyűjtés Takáts László 
emlékére a róni. kaih. templomban fel
állítandó emlékmű javara. A gyűjtés eddigi 
eredménye 595 korona 72 fillér. Ismétel
ten és reményteljesen fordulunk e járás 
közönségéhez, mint akik Takáts László 
kiváló tehetségét megbecsülni tudják, járul
janak hozzá adományaikkal lapunk által 
megindított mozgalomhoz, hogy a gyűjtés 
befejezhető legyen és a gyűjtött összeg és 
a felállítandó emlékmű méltó legyen Takáts 
László nevéhez,

A muraszombati járás legtöbb adotfizetöi : 
A vármegyén most állították összes a legtöbb 
adólljzetök megyebizottsági tagok névjegyzékét, 
akik között járásunkból a következők szerepelnek : 
(írói Szápáry László 6167, gróf Batthyány Zsig- 
rnond 4130. dr. Lamin Antal 3299, dr. Czifrák 
János 3248, Árvái Henrik 2142, Dobrai János 
1294 korona adóval,

Hirdetmény. Az 1911, évben megválasz
tott községi képviselőtestület, szintúgy az 1914 
évben megválasztott községi elöljáróság mandá
tum 1917. év végével lejárván, ezen állásoknak 
nyilvános választás utjáni betöltésére az általános 
líszuijilás 1917. évi november hó 17-én déleiül! 
9 órájára Muraszombat községben a község há
zához ezennel kitüzetik s arra a képviselőtestület 
és a váiasztöközönség ezennel meghivatik. Ezen 
hirdetmény a választást megelőzőleg legalább 8 
nappal a községben a legelterjedtebb módon közzé
teendő és kifüggesztendő. Kelt Muraszombat, 1'117- 
évi november hó 1 -én. Kováts István válasz 
tási elnök.

Elégett kisleány. Petrovics Ferencz radó
fai lakos négy éves Irina nevű kisleánya több 
gyermekkel a mezőn legeltetett folyó hó 26-án. 
A hideg miatt tüzet raklak, mitől a kis Petrovics 
Irma ruhája tüzet fogott s oly súlyos égési sebe
ket szenvedett, hogy 27-én meghalt. Az esetet a 
kir. ügyészségnek jelentették s az eljárás a gon
datlanság miatt megindult.

- A hetedik liadikölcsön. A hetedik hadiköl- 
csön e Int közepén bocsátlatik aláírásra s az aláírási 
határidő december hó közepéig fog tartani. Ezúttal 
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kétféle járadék kerül kibocsátásra, a korábi 6%-os 
járadekkölcsönökkel azonos 6%-os járadékkölcsön 
és ezenkívül az állami kötvények piacának 
kej. e/ö helyzetére való tekintettel - 5%%-os 
jár. kkölcsön is. A kibocsátandó kötvények adó- 
és elékmentesség, a gyámi pénzek elhelyezése s 
. ’ ubardirozási lehetőség szempontjából hasonló 
led' ezményekben fognak részesülni, mint a korábbi 
|1;U kölcsönök kötvényei s ezenfelül felhasználhatók 
les ack a közeli törvényhozási intézkedések alap- 
;.i kivetendő hadinyereségadó fizetésére. A hetedik
!i (kölcsön kötvényeire történő jegyzések egyéni- 

nvilván fognak tartani, hogy a magasabb 
onadó behozatalánál mérsékeltebb adókulcs 

legven rájuk alkalmazható.

A Mezőgazdasági Bank tőke 
emelese. Lapzártakor vettük a hirt Mura
szombat egyik erősen nekilendülő, hatal
mas arányokban fejlődő pénzintézetének 
alaplnkeemeléséről. Az intézet múltja, az 
'ivatott vezetőség agilitása az akció teljes 
sikerei eleve biztosítja, a járás gazdasági 
fejlődésének pedig biztos fokmérője az a 
nas'- érdeklődés, mely a részvényjegyzés 
iránt megnyilvánul. A ..Muraszombati Mező
gazdasági Bank Részvénytársaság' -nak 
llH2. évi márczius hó 17-én tartott rend
kívüli közgyűlésén hozott határozatából ki
folyólag és az ott nyert meghatalmazás 
alapján az. alaptőkének 600000 koronáról 
lóOOOOO koronára való felemelhetése czél- 
iából az Igazgatóság 1017. évi október 
20 án hozott határozatának megfelelöleg 
2000 darab 200 korona névértékű uj rész
vényt ajánl fel átvételre a régi részvények 
birtokosainak. A részvénykibocsátás részle
tes ismertetését mai számunk tartalmazza,

Győzelmi örömmámor. Határtalan lelkese- 
keltenek mindenfelé az olasz harctérről érke

zeit legújabb nagyszerű győzelmi hírek: Hatvan
ezer olasz letette a fegyvert. Bekerítettünk három 

: hadtestet 11(0.000 fogoly, 1500 ágyú a 
haJizsrikinánv. A Tagliamento hatalmas hídfőit el

ünk. Velence felé kergetjük a megvert ellen- 
■ei'cL Budapesten olyan az utca hangulata, mint 
:i li.íbortl első időszakának lázas, túláradó éiénk- 

> napjaiban. Ma már ilyen az egész ország 
hangulata. Az emberek nem győznek eleget be- 
'/v a Tagliamento mentén aratott fényes diadal
fii Különös nagy elégtételként fogadták a győ- 
zv ... híreket Ausztriában is. Becsben az utcákon 

árú e sportok alakultak, amelyek jóleső megelége- 
Közéltek a ielentőségeseseményekről. Német

országban fellobogözták a városokat, a császári 
parancsra megkondullak a harangok és eldördül
lek az üdv lövések. A császárt és a legfőbb had- 
vezel<»égel mindenfelől elhalmozzák üdvözlő és 
hálálkodó táviratokkal. Dr. Kaempf, a birodalmi 
gyiik-< elnöke, is küldött a császárnak és Hinden 
hni; vezértábornagynak üdvözlő táviratot.

Őrizzük meg hősi halait halt kedveseink 
emlékét: A hosszú háború, sajnos, majd minden 

' iából kiragadott cgy-egy hősi halált halt ked- 
■ hozzátartozót, kinek emlékére szívesen áldoz 

"i'i kaki. Hősi halált hall hozzátartozója arcz- 
kv.mindenki kegyelettel őrzi s annál szíveseb
bel) tv ,/.i ezt, ha egy alkalmas, díszes, a lakást is 
di-Miö fényképtartó keretbe helyezheti a dicső 

ált halt hős arczképét. E keretbe bármilyen 
•ii' Jevö arczkep elhelyezhető, s díszes, szép kivi
telével (fekete moiret alapon, ezüst nyomással) a 

gható gyász ünnepélyes jellegét viseli magan. 
Kapható: Balkányi Ernő papirkereskedésében Mura
szombat.

Uj könyv. Szentmártoni Darnay Kálmán: 
fii-imára magvar könyvpiac legérdekesebb regénye. 
A Vlisimár az első magyar nyelven irt oskort 
regény, mely oktatja és kedvesen szórakoztatja 
olvasóját Ára fizve 3 korona, díszes vászonkóles- 
Nn 4 korona. Kapható Balkányi Ernő könyv- 
kereskedésében Muraszombat.

A szálas takarmány árának 
maximálása.

A hivatalos lap közli a szálas takarmány 
árának maximálását. A gazdákat érdeklő rendelet 
a következő :

Az állatállomány szükségletének megállapí
tásánál csak a birtokos rendes állatlétszáma ve
hető számba, vagyis az, mely az illető gazdasági 
vagy egyéb üzeme méreteinek és a békeidőben 
tartott állatlétszámnak lényeges eltérés nélkül 
megfelel. Kivételt képeznek azok a tehenészetek, 
melyek tejterméküket a közfogyasztás céljaira le
kötötték.

A kiteleltetésre minden számos állatra 12 
métermázsa szálas takarmány (tehát széna, mes
terséges takarmány vagy tavasszalma) és 6 mé
termázsa alomszalma* vehető számításba, illetve 
oldható fel.

Számos állat alatt értendő egy darab 4 éves 
szarvasmarha, vagy egv darab 4 éves nyu- 
goti szarvasmarha, egy drb 4 éves ló, továbbá 
két drb 2 éves magyar és két drb I éves nyugoti 
szarvasmarha, két darab 2 éves ló, négy darab 
I éven aluli szarvasmarha. négy drb i éven 
aluli ló. végül 10 drb juh és kecske.

2 éven felüli magyar. 1 éven felüli nyugoti 
szarvasmarha s 2 éven felüli ló egy számos állat
nak számítandó.

Amennyiben az állattartó takarmánykészlete 
saját állatainak teleltefési szükségletét sem fedezi, 
ebben az esetben az igénybevételnél eljáró ható
ság községenként az állatállomány számának meg
állapítása mellett a szükségletet felveszi s erre 
vonatkozó kimutatást a vármegyei takarmányozást 
intéző bizottsághoz, ez viszont összegyűjtve, a 
földmi velésügyi miniszterhez terjeszti fel.

1. A szálastakarmányéi t, mely elnevezés alá 
tartozik a széna és pedig az anyaszéna, sarju és 
mindenféle mesterséges takarmány (lóhere, lucerna, 
bükköny, mohar stb. széna);

<3. a tavasszalmáért, mely elnevezés alá tar
tozik : árpa, zab, köles és ezekkel egyenértékű 
tavaszszaluia. ezek töreke és polyvája;

3. alomszalmáérl, mely elnevezés alá tarto
zik az őszi gombafélék szalmája, ezek töreke és 
polyvdja:

I. ísupszalmáért:
5. tengeriszár és foszlásért;
6. nádért, igénybevétel őseiében a következő 

átvételi árat (térítést} kell fizetni :
í. anyaszéna, sarju és mester

séges takarmány laza álla
potban 30 préselve 36 K

2. tavaszi szalma lazán IX > 24 -
4, őszt szalma » 12 • l<S
4. zsupszalma 20
5. tengeri és fosztds, cirokszár 14 »
6. nád 14
val amennyi 100 kilogrammonként, száraz és 
egészséges állapotban.

Ezek az árak akár laza, akár préselt álla
potra vonatkoznak, mindkét esetben magukban 
foglalják a legközelebb eső vasúti vagy hajó
állomásig való szállítás költségét is.

Olyan esetben, amidőn az átvétel nem a 
vasúti vagy hajóállomáson történik, hanem a ter
melőnél vagy a Takarmányforgalmi Részvény
társaság bizományosának gyűjtő- vagy hajóállo
másig való szállítás tényleges költsége a fizetendő 
árból levonásba hozatik. A szóban forgó levoná
soknak azonban csak akkor van helye, ha a 
raktár vagy az álvétel helye a termelőhöz a leg
közelebbi vasúti vagy hajóállomásnál közelebb 
fekszik. A levonásba hozott összeg semmi esetre 
sem lehet több mint amennyi megfelel annak a 
távolságnak, a mennyivel a raktár, illetőleg az 
átvétel helye a termelőhöz közelebb fekszik, mint 
a legközelebbi államás.
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Ha a l'akarmányforgalmi Részvénytársaság 
az Igénybe vett cikkek átvételénél a jelen rende
letben körülirt rendes kötelezettségeken felüli szol
gáltatásokat is vesz igénybe, azokat a jelen ren
deletben megállapított átvételi áron (térítésen) 
felül köteles díjazni,

A jelen rendeletben megállapított árak a 
lakarmány forgalmi Részvénytársaság állal tör
tént eladásokra nem vonatkoznak.

Mire ügyeljünk a földforgatásnál* Mélyen 
porhanyiloll földei kivánó növények alá (például 
szőlő, gyümölcsfák, spárga, torma stb) meg keli 
a földet 60- S0 cm. mélyen forgatnunk. A forga
tásnak itt az ideje. Későre halasztani azért nem 
tanácsos, mert a fagyos földet nehezebb forgatni, 
meg a mélyre kerülő fagyos rögök tavasszal 
csak későn engednek ki és igy a föld alsó rétegei 
csak későn melegedhetnek át. Az idén az őszi 
forgatás kétségtelenül nagy nehézséggel jár, mert 
a szárazság miatt a föld sok helyen olyan ke
mény. hogy az ásót alig lehet belebökni. Ilyen 
helyeken már a ielsö réteget is csákányozni kell 
és a munka csak lassan haladhat. Mindamellett 
azt tanácsoljuk, hogy a földforgatást ne halogas
suk későre, mert esetleg végképpen kifogyunk az 
időből, a forgatás tavaszra marad, ez pedig meg 
sem közelitheti az őszi forgatást. A forgatásnál 
arra ügyeljünk, hogy a föld átfordítása rétegröl- 
rétegre. Msőnyomról ásónyomra történjék. Ne en
gedjük az árkok széleit egyszerűen bedönteni. Ez 
a gyors munka nagyon is tökéletlen. A legfelső 
réteget, amely az árok fenekébe kerül, különösen 
mely forgatásnál lehetőleg porhanyitva hányjuk át. 
Ez azért szükséges, mert ezt a mélyre kerülő föl
det a téli fagy nem járja ál, nem porhanyitja meg. 
A többi réteget már lehet nagy darabokban, han
tosán átforgatni, mert ezeket a rögöket a tél fagya 
átjárja és tökéletesen porhanyitani fogja. Nem 
szükséges a földet a kívánt mélységig teljesen át
fordítani, a legtöbb esetben, különösen ha a felső 
jó talajréteg sekély, elegendő lesz a földet fél 
háromnegyed rész mélységig átfordítani, a többit 
pedig megporhanyitva, az árok fenekén hagyni. 
Például 60 cm. mély porhanyitás mellett csak 
40 45 cm. földréteget forgatunk át, az árkok
fenekét pedig 15 20 cm. mélyen ásóval vagy
csákánnyal íölporhanyitjuk. Az árok partját alul, 
mintegy arasznyi szélességben mindig ássuk alá, 
különben az árkok szélein mindenhol forgatatlan 
csikók maradnak a fenéken. Ha forgatás közben 
a földet trágyázni akarjuk, ehhez mindig csak jól 
érett, korhadt trágyát használjunk és mindenkor 
csak a felső 25 30 cm. rétegbe keverjük a trá
gyát. Az ennél mélyebben bekebelezett trágya 
lassan vagy egyáltalában nem korhad, inkább 
megszenesedik és a növények semmi használ sem 
veszik.

Papok és tanítók párbére. A papok, felekezeti 
tanítók és kántorok tudvalévőén gabonában és 
más terményekben szokták megkapni a hívektől 
fizetésük egy részét' E párbérre vonatkozólag nem 
intézkedett a Közélelmezési Hivatal s több lelkész, 
tanító és kántor most azzal a kéréssel fordullak 
Hadik gróf közélelmezési miniszterhez, hogy oldja 
fel a nekik járó terményeket a zár alól. Most a 
miniszter úgy döntött ez ügyben, hogy a prirbér 
gabona mennyiséget ki kell szolgáltatni, de a meg
engedett mennyiség többletet be kell jelenteni a 
Haditerménynek.

A dió zár alá vétele. A Közélelmező Hivatalt 
vezető miniszter 102. 100. számú rendelele értel
mében a termelők, valamint azok, akik diót, illetően 
dióbélt raktáron tartanak, az 50 kilónál nagyobb 
készletet bejelenteni tartoznak.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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700 darab
akácfa oszlop (öt és fél méter 
hosszú) eladó, egyben vagy 
kisebb részletekben is, Barkóc- 
korongi gazdaságban Vasm.

VIGYÁZZON
----- egészségére I -----
Megbízható és jóminőségü nikotinmentes 

c igfaretta-liüvelyeket 
csakis BALKANYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

Tagdíj befizetés A magyarországi mun
kások rokkant és nyugdijegyesülete 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.

Könyvu jdonságok » megjelenés urán
---- ------- - azonnal kapha

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

Hornyolt cserép 
lapos cserép 

faltégla
kapható 

BILLISICS J. UTÓDA

KOVÁCS FERENCZ 
gőztéglagyárában 

Zalaegerszeg-Óla. 
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 M U R ASZÓMBAT.

Tyuk, pulyka és lúd 

toli 
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-szalvétát 
legolcsóbb árban szállítom.

Balkányi Ernő Muraszombat.

= VASVÁRMEGYE -
LEÍRÁSA E=

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

kereskedésében, Muraszombatban.

Ipar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:

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

raktár. Vesz mindenféle gabonái.
ANTAÜER JÓZSEF báhsülö és mézeskalácson 

BENKÓ JÓZSEF Száliódája az „Elefántéhoz.

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedő, szecskavágó 
gépek árusítása

NÁDAI JÓZSEF 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry utca, 

Kolossá János férfi- és női czipész.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely.

GROSZ S\MtJ vendéglős F domb. 

SIFTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa. 

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd.
LOBRAI JÁNOS nagy vendéglője FLISZÁR JÓZSEF vendéglős.

BOROS BENŐ kávéhaza. KOHN LIPÓT füszerkereskedö, deszka, mész, 
czement és eternit pala árusítás.

KOFJACS FERENCZ épület- és mülakatos 
kerékpár javító.

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész. HIR>(.IIL Lll’OT vegyeskereskedő Köhidím.

DICK SÁNDOR sajtgyáros. KÜZM1CS MÁTYÁS vendéglős Balhúiid.

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

és porcellánkereskedése.

NE.MLCZ JÁNOS vaskereskedő, nagy raktár 
varrógép-, keiékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

PÉTERKA FtRENCZ vendéglős

KOUSZ AN1AL vendéglős Bpest VII Sip-u. 5 

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mrzövár.

FLISZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 
Motoreröre berendezett műhely.

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd. 

KÜHÁR IbTVÁN vendéglős Márkusházán.
KB. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be- ; l’ÁLFl ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza

vásárlási forrás. Fő ulcza. RAIKOL 1IVADAR gőz téglagyára OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegv.
HEIMER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-ulca. RltlJl’ER ALAJOS épület- é.s mülakatos 

kerékpár-, mérleg és fegvverjavitó műhelyt 
________ Kerékpár raktár.

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat.

HALBARTH HENRIK vendéglős. ST1VÁN FERENCZ vendéglős Köbida.

KEMÉNY MÓR „Korona* kávéháza. S1F1AR LAJOS gőzmalom tulajdonos. SIFTÁR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

HIRSCHL ANNA fűszer kereskedése és kész férfi
1URK JÓZSEF vendéglős Templom utcza. SOMMElt JÓZSEF vendéglős Felsölendva.

ruharaktára a vasul állomás mellett. UliSZULESZKU PETER úri és mii fodrta VEZÉR JÓZSEF vendéglős Martonhely.
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


