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Példák?!
A háborít vihara immár négy eszten

deje dúl és pusziit, nem kiméivé semmi
féle javakat. Városokat, országrészeket, sőt 
egész országokat tesz tönkre. A máskor bé
késen munkálkodó népek, mint a pokol 
elszabadult fúriái, egymásnak estek, verse
nyezve a vérontásban és pusztításban. 
Ellenségeink vezetői nem tudják, vagy 
inkább nem akarják megérteni népeik béke 
után epedő hő vágyát, hanem újabb és 
újabb százezreket küldenek a romlás és 
pusztulás szinterére. Eredeti terveikről nem 
tudnak lemondani s igy a sokszor einle- , 
gctett és oly nagyon óhajtott békeszó ' 
érzés nélkül hagyja el fülüket. Azonban az 
idő hatalmas kerekét — bármennyire eről
ködjenek is — nem képesek megállítani s ' 
még kevésbé tetszésük szerinti irányba for
dítani. Hiszen leghatalmasabb támaszuk, a 
mely félelmetes volt az egész kontinensre 
nézve, a cár birodalma, bomlásnak indult 
s véreink, akik éveken keresztül sínylőd
tek idegen rabigában, ették a hontalanság 
keserű kenyerét, tömegesen sietnek az 
álmaikban oly sokszor visszavarázsolt édes 
otthonba. Mennyi bánat és keserűség nyer 
feledést hazatérő foglyaink szivében s 
mennyi újabb remény és öröm fakad azok 
lelkében, akik ismét élvezhetik az édes 
haza szabad levegőjét s övéik szeretetét

A világégés e borzalmai okvetlen ha
tással lesznek az emberiség lelki világára, 
mert a közös sors, a kölcsönös szeren
csétlenség közelebb hozza az embereket. 
Csak azokra nem hat, akikből kiveszett 
minden jó és nemes iránti érzés Sajnos, 
mint az alábbi eset bizonyítja, Muraszom
batban is vannak olyanok, akik fukarsá
gukban megfeledkeztek emberi mivoltukról 
és arról, hogy mily óriási szerencse érte 
őket azzal, hogy távol a harci zajtól, él
vezhetik az élet nyugalmát. Saját maguk, 
vagy hozzátartozóik felmentve, mit érdekli 
őket a mások baja és fájdalma.

A Magyar Szent Korona Vöröskereszt 
Egyletének Hadifoglyokat Oyámolitó Bizott
sága azzal a kérelemmel fordult a vallás- 
és közoktatási miniszterhez, hogy a hazatért 
hadifoglyaink anyagi helyzetének enyhíté
sére megindított országos akciójához biz
tosítsa a hazai tanuló ifjúság hathatós 
részvételét. „Nem kell külön rámutatnom 
arra módja a miniszter — milyen fon
tos nemzeti és társadalmi érdekek fűződ
nek ahhoz, hogy a messze idegenből, a | 
hosszú és sanyarú rabságból visszatérő 
véreink már hazavándorlásuk közben is 
érezzék az otthon-kéz nyújtotta segítséget, 
hogy hazaérkezve, mindent megtaláljanak, 
mire testi és lelki épségüknek annyi meg

próbáltatás után szükségük van. “ A minisz
ter és a tanári testület közvetlen meleg 
szavaitól áthatva, keresték fel a mura
szombati áll. polg. iskola kis diákjai isme
rőseiket, hogy a nemes és szent célra 
gyűjtsenek. És ime, mi történt? Amig a 
szegényebbek és a tisztviselők, akikre a leg
jobban ránehezedett a háború nyomasztó 
terhe, utolsó koronájukat, sőt 3-5 koro
nájukat is szívesen adták a számkivetésből 
visszatérők fájdalmának enyhítésére, addig 
azok egyike-másika, akik duslakodnak az 
anyagiakban, formálisan kidobták a kis 
diákokat.

Érthetetlen ezen eljárásuk, mert hiszen 
azok a kis fiuk nem koldultak, nem erő 
szakoskodtak, csak kértek, hozzá még nem 
is a saját céljaikra, Ha pedig úgy gondol
ták, hogy anyagi romlásuk nélkül nem ad
hatnak egy pár fillért,, úgy más módja is 
van az elutasításnak És kik voltak azok? 
Az egyik urnák békében is megért az évi 
jövedelme 10 -15.000 K-t, a másik a há
ború alatt százezret szerzett s olyan 
állást tölt be, melyre az eddigiek után 
aligha lenne érdemes, a harmadik házról 
csak annyit, hogy százezreik vannak, de 
jótékonycélra a háborús 4 év alatt nem 
hiszem, hogy 10 K-t adtak volna.

Ime igy fest az anyagiakban első tízez
rek egynémelyike, akiknek házát, mint a bél- 
poklosokét, mindenesetre elkerüli a kis 
diáksereg, nehogy felköltse mélyen alvó 
lelkiismeretüket.

Z.

Közéleti tünetek.
Muraszombatról van sző. Kétségtelenül meg

állapítani és leszögezni kell azt a tényt, hogy a 
haladás vagy legalább a haladni, tökéletesebbülni 
való vágyás erősen munkába fogott. Ime előttünk 
az az örvendetes tény, hogy a május 21-én tar
tandó megyei törvényhatósági közgyűlésen nagy
községi átalakulásunk már törvényes formát nyer.

Azonban sajnálatosak azok a tünetek, melyek 
itthon mégis oly bántóan hívják ki mindenkinek 
és mindeneknek az ellenszenvét. A községi kép
viselőtestület, az elöljáróság, de első fokon és 
legalább is kezdeményező módon a szolgabiróság. 
főleg annak érdemes és rendkívül agilis vezetője, 
de minden városi pardon, nagyközségi pol
gár azon van, hogy a kisközség külsőleg és bel
sőleg is a nemes nagyközség képét és tartalmát 
adja. Hozatnak határozatok, papiroson igen szép 
tartalommal, de a végrehajtás mindig valahogy 
megakadt.

így a nagyközségi keretben működik egy 
szépítő egyesület. Ez a szépítő egylet egykor a 
község és a közönség támogatásával a közkórház 
előtti nagy teret és a gróf Szápáry-park előtti

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását

i gesztenyés teret ligetté varázsolta át, mely gon
dozva volt, szépen befásitva, kellemes padokkal 
felszerelve, úgy, hogy kellemes és egészséges volt 
az ott tartózkodás. Egyenesen üdülés. Egy másik 
áramlat a régi Eő- most gróf Szápáry-utczának 
azt a keleti részét, mely a Kardos háztól dr. 
Geiger házig terjed és remek platánfákkal van 
diszitve, szintén üdülő padokkal akarta kellemes 
sétánnyá átvarázolni. Volt mozgalom, melynek 

, czélja volt a Eötérnek díszes parkká berendezése 
olyaténképen, hogy a Dobrai-ház előtti rész és a 
gesztenyés liget déli része kioszk-szerüen rendez- 
tetnének be. Mindezek most oly kellemes helyek 
lettek volna, melyeket ép a háborús időkben itt 
időző sebesült, beteg és üdülő katonáink is mesé
sen egészségük javára tudtak volna értékesíteni. 
A végrehajtási fokozatnál azonban ezek a szépi- 
tési tervek meghiúsultak, mert mindenkinek vannak 
ellenészrevételei és főleg az indolentia volt az, 
mely a szép és komoly terveket megvalósításuk 
előtt a légbe röpítette.

De a legbántóbb az, a mire már itt is rá 
mulatnunk kell. Évekkel ezelőtt Hartner Géza orsz. 
képviselőnk a város szivében gőzmalmot akart 
építeni. Az engedély kinyerése végett akkor min
dent megtett és meg is ígért. A gőzmalom meg is 
lelt. Pont a város szivében. Miután már meg van, 
ma már csak legfeljebb kitelepítéséről lehet beszélni. 
Helytelen, hogy ott leit felállítva, a hol áll és 
nagyon-nagyon jó lett volna az mindenkép vala
hol a város - nagyközség ■ külső perifériáján. 
Az engedélyezési tárgyalás alatt akkor a kisközség 
területéből egy részt engedett át nevezettnek a 
Kirbisch-féle ház előtt. Ennek az volt a feltétele 
és igy kapta meg nevezett a szomszédok és a 
hatóságok beleegyezésével a hozzájárulást és enge
délyt, hogy azt a kis részt remek módon beépíti 
és parkká alakítja át. Azóta évek tellek el. Ismétel
ten lett a gőzmalomtulajdonos képviselő a 
vállalt kötelezettség teljesítésére felhiva és fel
szólítva a hatóságok által, mindez semmit nem 

! használt. Mintha csak senki volna az a hatóság !
A hatóságnak ilyen negligálását és ezt a példa
adást tovább bekötött kezekkel és szemmel nem 
nézhetjük.

Más példával kell előljárni. Es főleg a kép
viselőnek.

A hatóságokat pedig arra kérjük, hogy 
végezzék el a munkálatokat a maguk hatáskörében 
és ne tűrjék tovább ezt, hogy ez a hely az legyen, 
a mi most már évek óta. Leírni sem akarjuk. Az 
minden volt, csak nem egészséges és nem szép, 

, nem az, aminek szánva, rendelve és lekötelezve 
volt. Ezeknek a munkálatoknak már a háború előtt 
meglennie kellett volna. Azok a háborít alatt is 
szokszor és bármikor megalkothatok lettek volna 

, és ma is elvégezhetők.
A rendet és pontoságot meg kell teremteni, 

gazdaggal- szegénnyel, képviselővel szemben egy
aránt. A jog és igazság terén nincsen kivétel.

S
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hírek.
- Pünkösd. A keresztényvilág ün

nepe, egyuttal hivatalos ünnep is lévén, az 
egész dolgozó társadalom munkaszünetét 
jelenti. Az ilyen kettős ünnepek bő alkal
mat adnak az elmélkedésre. Eszünkbe jut. 
elvonul előttünk a múlt, melynek tengernyi 
értékét, mig megvolt, becsülni nem tudtuk, 
ma meg már minden áldozat sem lenne 
sok, csakhogy visszaidézzük! Immár a 
negyedik háborús pünkösd ! Lesz-e ötödik 
is!?? Bár tőlünk függne!!! S ha volt 
már részünk megpróbáltatásokban, mik 
inkább csak személyünkre, szükebb kör
nyezetünkre vonatkoztak, úgy nem kell e 
meg több férfias kitartással viselnünk ezt 
a förgeteget, mely bármily megrendítő is, 
kell hogy utánna derűs napok következ
zenek. Higyjiik, reméljük, hogy hogy mi
előbb ! Szívből kívánjuk ezt olvasóinknak, 
valamennyiünknek ! S az öröintüzek messze 
világitó lángoszlopai egy minden izében uj 
világ kezdetét fogják jelenteni ....

Pályázati hirdetmény A magyar királyi 
honvéd főreáliskolában és a honvéd Ludovíca- 
Akadémiában az 1918—19. tanév kezdetén betöl
tendő államköltséges (teljesen díjmentes), továbbá 
alapitványos és fizetéses helyekre. Az üresedésben 
levő helyek közvetlenül a polgári nevelésben 
részesülő ifjakkal töltendők be. Felvétel kivétel 
nélkül csak az első évfolyamba eszközölhető. 
A felvétel feltételei: 1. A pályázó magyar állam
polgársága. 2. A katonai nevelésre való testi 
alkalmasság. 3. Kifogástalan erkölcsi magaviselet.
4. Valamely középiskola negyedik osztályának, 
illetőleg a Ludovica-Akadémiába való felvételre 
gimnázium vagy reáliskola hatodik osztályának 
sikeres elvégzése. A kérvényben felemlítendő, hogy 
abban az esetben, ha az említett intézetekben hely 
már nem volna, beleagyezik a pályázó abba is, 
hogy fia, gyámoltja valamelyik császári és királyi 
katonai főreáliskolába vagy akadémiába vétessék 
fel. Áll ez különösen akkor, ha a pályázó ifjú a

«

német nyelvet bírja és a honvéd főreálban vagy a 
Ludovica-Akadémiában a felvételi vizsgát sikerrel 
letette. Folyamodványok folyó évi május 31-ikéig 
a honvéd főreáliskola parancsnokságához Sop
ronba, illetőleg a honvéd Ludovica-Akanémia pa
rancsnokságához Budapestre nyújtandók be. Rész
letes pályázati hirdetmények közvetlenül az emlí
tett parancsnokságoknál kaphatók.

Meghalt a németujvárí főszolga
bíró. Részvéttel értesülünk, hogy Dömötör 
Lajos, a németujvárí járás érdemes fő- 
szolgabirája a szerdára virradó hajnalban 
4 órakor meghalt. Halálát nem előzte meg 
hosszadalmas betegség, amely ágyhoz kö
tötte volna. Kedden délután rosszul érezte 
magát, régi gyomorfájdalmai jelentkeztek, 
lefeküdt s hajnalban meghalt. Dömötör 
Lajos 1854-ben született s 1890. januártól 
volt a németujvárí járás főbírája. Halálát 
feleségén és öt gyermekén kívül kiterjedt 
rokonsága gyászolja Holttestét valószínűleg 
Szombathelyre szállíttatja a család s ott 
helyezik örök nyugalomra.

Marharekviralás. Nem csekély izgalmat 
váltott ki a járás gazdaközönségéből a rnarlia- 
rekvirálás. Gazdáink sérelmei látlak a napi árhoz 
viszonyított alacsony átvételi árak megállapításá
ban. de minthogy sikerült ezt akként megoldani, 
hogy az árkülönbözetet az illető község meg
térítette, az izgalom is elmúlt s végül a gazdák 
teljesen megvoltak elégedve. Különös elismerés 
illeti járásunk főbíróját, ki az átvételnél szemé 
Ívesen ügyelt fel arra, hogy minden keletkezhető 
differenciáknak eleje vétessek. Ennek tulajdonítható, 
hogy az átvételre felhajtott 141 darab marha 
főleg első és csak részben másodosztályúnak lett 
minősítve és hogy az átvevő bizottság egy drbot 
sem minősített harmadosztályúnak. Ez alkalommal 
az átvevő bizottság a 141 darab marháért 274 
ezer koronát fizetett ki a gazdáknak.

— Trafikosztás. A háborús szükség 
és nélkülözések között nem utolsó helyen 
áll a dohánynemüekben észlelhető hiány. 
Úgy halljuk, hogy ez főleg annak tulajdonit- 
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ható, hogy a termelés csaknem 30 százalék
kal kevesebb a békeidőben termelésnél, 
viszont a szükséglet éppen a kétszerese a 
háború előtti fogyasztásnak. Ezt a trafik 
Ínséget sulyosan érezte eddig is a dohányos 
közönség, mit a szükségesnél is jobban 
növelt még az. hogy nagyon sokan, kik 
nem dohányoztak azelőtt, most már csak a 
látszat kedvéért is elfüstölnek naponta egy 
félszivart, hogy ezen a czimen aztán végig 
pumpolhassák az összes dohányelárusitókat. 
s az igy szerzett dohányfélékkel egyszerűen 
üzérkednek. Mindezek ellenére nálunk - 
az Árvái cég figyelmes előzékenységéből 

lehetséges volt, - habár redukált 
mértékben - hogy hozzájusson a közép
osztály is heti trafikszükségletéhez. Történt 
ez pedig egyszerűen akként, hogy állandó 
és régi vevői részére egy bizonyos mennyi
séget félretett. Jött aztán, hogy a helybeli 
pénzügyőrség vezetésében változás állott 
be s ezzel kapcsolatban a pénzügyőrség 
jelenlegi vezetője, mint halljuk, megtiltotta, 
hogy a készletből bármit is félretegyenek. 
Képzelhető a nagy meglepetés, mikor a 
délutáni órákban jelentkező dohányosok már 
alig valamit, vagy éppenséggel semmit sem 
kaphattak, mert időközben katonák és orosz 
foglyok elhordták mindenféle rendű és 
rangú trafikot. A pénzügyőrség ilyen önké
nyes eljárása ellen a legnyomatékosabban 
tiltakozunk, mert ez egyszerűen szabály
ellenes I Ha a pénzügyminister van annyi 
belátással a középosztály iránt, hogy nem 
kiv.mja tőle, hogy a trafikok előtt párosával 
álljon órák hosszat, úgy ezt a szetnlész 
urnák megváltoztatni s ezzel szembe helyez
kedni legalább is nagy-nagy szerénytelenség! 
Mindenesetre módját ejtjük, hogy ilyen el
kalandozásnak a jövőben eleje vétessék I

Czipörendelet. Az országos czipőrendelet 
leérkezett. A szolgabiróság a járási ipartestületnek 
kiadta záros határidőre tanulmányozás végett s a 
mint az iparosok bevonásával alakitandó helyi 
bizottság megalakul no meg ha anyag is ér-

TÁRCA.

Egy kis leány naplójából.
Én, a büszke : alázatos vagyok,
En, az erős: gyenge levék nagyon. 
A mit le akarsz, csak azt akarom. 
Ki hideg voltam, most úgy lángolok. 
Mint kigyult csóva barna éjszakába : . . . 
A szivem kattog . . . agyam oly kába, 
lia reám nézel, remegek, 
a hogy kívánod, úgy teszek.
Mondd édes, mondd, mi történt velem ? 
Igaz-e, hogy ez a . .. Szerelem ? ’

De jó hogy jöttél, de jó hogy jöttél! 
Hogy kellettem neked, hogy akartál, 
hogy tetszett a szemem, nézted a számat. 
Csókodra kicsi foltocska támadt 
arezomnak puha, fehér bársonyán, 
piros tüzfolt égő ajkad nyomán.
Én boldogan és büszkén viselem 
ezt az áruló bűnös kis jelet.
Hogy adtad édes, köszönöm Neked!

üalambos Margit

Párbeszéd a bögöinéri ivóban.
Hallotta-e, hogy a közélelmezési miniszter 

a főzelékek forgalomba hozatalát szabályozó ren
delettel vadfőzelék központ«-ot állít fel.

Hát ez mi a csoda?
Persze, maga, mint afféle muraszomati, 

az Isten hála mögött, mit törődik a vas- és réz
korszak összes borzalmaival. Úgy él. mint egv 
Goszpon Nagyságos. Lelke nem szárnyal a ma
gasba, szive husdarab, amely tágul és szűkül, 
mint valami őskori szörnyhüllőé.

Mit tart nekem előadást a paleontológiá
ból a plezioszauruszokról, adjon inkább felvilágo
sítást arról a legújabb »központ' -ról. amely oly 
kellemesen csiklandozza fülem dobhártyáját és a 
mely mögött tengéleti szerveink áldásos műkö
déséhez egy nem sejtett perspektívát látok kábító 
színekben kibontakozni. Ex oriente lux !

Ez a diák citátum nem egészen vág 
ugyan, de azért mondhatom, hogy a dóig amilyen 
egyszerű, olyan nagyszerű. A magas kormány a 
- négy elemi és hal elemi kellékek nemes hevü
letül harcában nem feledkezik meg rólunk s atyai 
gondoskodásával a közélelmezési kérdést a leg
célravezetőbb módon úgy véli közmegelégedésre 
megoldani, ha a növényvilágban a főzelékekre 
fordítja élesen látó szemeit.

Kérem, ne ilyen terjengősen és ne képek
ben beszéljen, ez nekem valóságos • fovii-habohu*.  
Röviden a tárgyhoz. Nevezetesen azzal a svad*  

| ornausz jelentőségével szeretnek tisztába jönni, 

mert mint lelkes vegetáriánust, rendkívüli módon 
izgat ez a csuzpáiz-kérdés.

Csak türelem és hidegvér. Sorra kerül 
minden. Azonban még egy kis kitérésre van 
szükségem. Miután a kultúrnövények közül - 
különösen a répa a H. T. R. T. megbízottja 
Sötét zsebeibe bujt és itthoni szerepkörét, mint 

bújta répa*  nem tölthette be, a kertészet pro
duktumai oly rohamosan fogytak el, hogy ezeknek 
pótlására a lázadozó gyomor jónak látta a termé
szet ölén pompázó lóhere, sóska, papsaláta, fiatal 
csalamádé, oroszlántasak stb. élvezetéhez fordulni.

-- Isteni dolog ! Hisz ezzel a háború sorsa 
reánk nézve még van pecsételve, amelynek sze
rencsés befejezéséhez Hindenburg papa sze
rint csak erős idegekre van szükség. Már 
pedig, az életvegytan tanítása szerint, a növényi 
szervezetekben foglalt kalcium Phosfor és 
nem tudom én milyen egyéb sók, az idegrendszert 
kiválóan zsongitó. erősítő alkatrészek.

No, no, ne gyulladjon be oly nagyon. 
Nincsen fény árnyék nélkül. Most jön súlyos lép
tekkel a maga, atyai érzéssel megáldott, nagy 
látókörű gondozója, a -vadfőzelek központ és 
ráteszi a mancsait a rétre, a berekre, a paperdőre, 
a Lendva partjára a nagytermészet eme virá
gos, madárdallos veteményes kertjére - ahol 
ezután mélahangu kolomppal a nyakán, előre 
megváltott 'jeggyel*  « zsebében szabad csak 
legelésznie. Megérteit ? !

(Behunyt szemmel sebtiben egy spriccert 
gurit le a torkán.) —tn.
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kezik reméljük, hogy a gyakorlati kivitel sem 
fog magára sokáig váratni! ?

Májusi eső. A földműves életében a május 
a legkritikusabb hónap. Egy jótékony májusi zá
por többet ér, mintha aranyeső hullana az égből. 
Az idei május a reménység legszebb színeit bon
togatja a jótékony eső következtében, amely 
országszerte s nálunk is még idejében megeredt. 
A fagyos szentek nevenapjain szokott meglátogatni 
bennünket a májusi fagy, de ezek a napok is 
szerencsésen elmúltak felettünk, a kilátás az, hogy 
az idén bőséggel és talán jó kedvvel is megfogja 
áldani az Isten a magyar népet!

Élelmiszart kell vinni a fürdőkre. Az 
országos Balneológiái Egyesület értesíti a közön
séget. hogy a Közélelmezési Hivatal rendelete 
értelmében a fürdőzők kötelesek magukkal vinni 
a fürdőkre összes élelmiszereiket, különösen lisztet 
és cukrot. A Közélelmezési Hivatal utasitotta az 
elsőfokú hatóságokat, hogy a közönség élelmi
szereit a fürdőzés egész tartamára szolgáltassák 
ki. jegyeik bevonása ellenébe és hogy lássák el 
okét szállítási igazolvánnyal. Akik nem vezetnek 
háztartást, élelmiszereket a fürdőigazgatóságnál 
adják be és kapnak ott érvényes élelmiszerjegyeket 
vagy teljes ellátásra szóló utalványt. A fürdő- 
k lírákra szoruló betegek érdekében szobákat leg
feljebb csak négy hétre lehet lefoglalni.

Közgazdaság.

Készül az uj termésrendelet.

Az Országos Közélelmezési Hivatal
ban készül az uj terinésrendelet. A kormány 
egyik legelső feladata lesz kibocsájtani e 
fontos rendeletet, amely az eddigi intéz
kedésektől sok tekintetben különbözik.

Az uj rendelet lényege szintén az, 
hogy a termést már cséplésnél zár alá 
veszik, de ezúttal ez a zár alá vétel sokkal 
szigorúbb lesz és a rendelet egyes intéz
kedései módot nyújtanak a hatóságnak arra, 
hogy a legszigorúbb ellenőrzést gyakorolják. 
Kimondja a rendelet, hogy a cséplőgépből 
kihulló mag már közszükségleti célokra 
igénybe vétetik és kötelezi a cséplőgép
tulajdonosokat arra, hogy időről-időre ők 
is pontosan jelentsék be a községi előjáró- 
s igoknak, hogy mely gazda részére, milyen 
mennyiségű gabonát csépeltek.

Szabad vásárlás nem lesz. A termelő
nél senki sem vásárolhat. A rendelet 
határozottan kimondja, hogy még a köz
élelmezési minisztérium sem állíthat ki vásár
lási igazolványt. Erre az intézkedésre azért 
van szükség, hogy megakadályozzák a múlt 
évihez hasonló viszaéléseket. Ellenben meg
engedi a rendelet azt. hogy a község 
területén termelt gabonából a község el
látatlan lakosai egész évi szükségletüket 
megvásárolhassák, de e szükségletet nem a 
termelőnél szerezhetik be, hanem a Hadi
termény bizományosainál. Tehát az ilyen 
szükségleteket a Haditerménytöl már átvett 
mennyiségekből fedezik. Ez az intézkedés 
egyrészt lehetővé teszi a legteljesebb ellen
őrzést. másrészt azonban megakadályozza 
azt, hogy az ellátatlan fogyasztók a maximá
lis árnál többet fizessenek a gabonáért.

Uj intézkedése a rendeletnek az a rész, 
amely megengedi, hogy azon községek, 
ahol a lakosság szükségletének ellátására 
elegendő gabona termett, beszerezhessék a 
szükségletet ama ellátatlanok részére is, 
akik nincsenek olyan anyagi helyzetben, 
hogy egész évi szükségletüket egyszerre 
megvásárolhatják. A községek előlegezhetik
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ilyen esetben a vételárat, a megvásárolt 
gabonát raktárakban helyezik el és a keze
lésért^ egy százalék jutalékot számíthatnak.

Mind eme intézkedések azonban csak 
a község területén lakó fogyasztókra és a 
község területén termett gabonára vonatkoz
nak. Még ugyanegy törvényhatóság területén 
belül sem lehet más községbe menni 
vásárolni. Ez alól kivétel nincs.

Az uj rendelet megváltoztatja a fej
adagokat is és ugyanazokat a fejkvótákat 
lépteti életbe, amelyek 1916. augusztusában 
érvényben voltak Eszerint a havonkint 
igényelhető lisztmennyiség mindenki részére 
7.20 kg. őstermelő férfi munkásoknál 12.— 
kg., őstermelő női munkásoknál 10.50 kg., 
őstermelő gyermekeknél 9.— kg., ipari 
férfi munkásoknál 10.50 kg., ipari női 
munkásoknál 9.-— kg., az utóbbiak hozzá
tartozóinál 8.40 kg.

Az uj rendelet abban is lényegesen 
eltér a régi rendelkezéstől, hogy ezúttal ez 
a rendelet magában foglalja a termésre 
vonatkozó összes intézkedéseket és külön 
rendelkezések nem történtek semiféle irány
ban. E rendelet magában foglalja a tavalyi 
termés zár alá vételről szóló 2292. M. E 
a tengeri vásárlásáról szóló 3443. M. E., 
a házi és gazdasági szükségletről szóló 
67700. F. M„ az átvételi bizottságok műkö
déséről szóló 100000 számú rendeleteket, 
a rendelet szövege könnyen megérthető és 
világos, egyszerű stílusban készült és nin
csenek benne félreérthető kifejezések.

Külön intézkedés szól majd az átvételi 
bizottságokról, amelyek röviddel a cséplés 
után megkezdik már működésűket. Meg
engedi a rendelet, hogy azok a gazdák 
akiknek augusztus 16-ika előtt szükségük 
van már az uj termésről származó gabonára, 
és bizonyos menyiséget a községi elöljáró
ság engedélye alapján visszatarlatnak, ez 
a mennyiség azonban be fog számíttatni az 
illetők részére visszahagyandó mennyiségbe.

A rendelet kiegészíti a végrehajtási 
utasítás, amely több irányban tartalmaz 
majd intézkedést, az intézkedések közül a 
legfontosabb kétségkívül az lesz, amely 
megengedi, hogy az egyes beszerzési csopor
tok saját tagjaik évi szükségletét a Hadi
terménynél beszerezhessék.

A muraszombati központi szeszfőzde 
ismételten felkéri a tisztelt tulajdonosokat, ltotry 
borseprii, szőllőlörköly és szilvaczeíre készletüket 
legkésőbb inájns bő végéig a központi szeszfőzdébe 
beszállítani szíveskedjenek, ltol az minőség szerint 
maximális árban és a fuvarköltségek megtérítése 
mellett készpénz fizetés ellenében át fog vétetni, 
azon időn túl már ezen anyagok nem fogadtatnak 
el, a romlottak pedig egyáltalában nem.

Késni szőlőmetszés. Egyedül a metszésnek 
későre való halasztásával a tavaszi fagyok elten 
nem védekezhetünk a szőlőkben. A későn tnelszell 
tőke n. i. még mindig a legveszedelmesebb idő
szakban, május elején, derekán fog fakadni, köny- 
nyezni és az ilyenkor beálló fagy sokkal több kárt 
tesz, a nemrég metszett tőkéken, mint a régebben 
ineginetszetteken. Olyan későre halasztani a met
szést, hogy ezeket íl veszedelmes májusi fagyokat 
kivárjuk vele, egyéb tekintetekből nem tanácsos. 
Az ilyen metszést a tőke nagyon megsinviené. 
Hanem igen is ajánlatos, a tőkéket korán, illetve 
a rendes időben niegmet.sz.eni, a teljesen eltávoii- 
tandó csapokat, venyigéket levágni, a csapnak 
valókat pedig a rendesnél hosszabbra hagyni. 
Például, ahol a tőkéken 2 3 szentes csapokat
akarunk hagyni, ott a korábbi metszésnél 5—6
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szemes csapokat metszünk. Ezeknek csak a felső 
rügyei lógnak kihajtani és ha ezek lefagynak, az 
alsókra még mindig leltet számítani, ha pedig nem 
fagynak le. egy május végén alkalmazandó met
széssel eltávolítjuk a fölösleges csaprészeket. A 
kései tavaszi fagyok ellen szőlőben igy lehet leg
sikeresebben védekezni.

Paradicsom ültetés. Különösen a magasra 
felnyúlt paradicsompalánták ültetésénél, de egy
általában is igen ajánlatos a paradicsomnak alábbi 
fektetve való ültetési módját alkalmazni. A palán
tákat szokott módon, lehetőleg sok földdel a 
gyökerükön szedjük ki. Ültetés előtt levágjuk a 
palántának alsó 6 -7 levelét, a kijelölt helyen 
40 50 cm. hosszú gödröt ásunk számára és abba
elfektetve úgy ültetjük el a palántát, hogy gyökeres 
vége és alsó leveleitől megfosztott szára az árok
ban fekszik, meghagyott leveles vége pedig, karó 
mellett, az árokból kiáll. A palántának elfektetett 
részére jó földet húzunk és erősen beöntjük, kiálló, 
leveles részét pedig karóhoz kötjük. Az igy ültetett 
paradicsompalánta gyorsan és biztosan megered, 
dús gyökérzetet fejleszt, gyümölcseit a földhöz 
közel hozza, ezérl tökéletesebben és hamarabb be
érnek. Az sem utolsó előny, ha az alacsonyabb lomb 
kötözésével, gondozásával kevesebb a vesződség.

A szerkesztésért felelős : Scheihner Aladár.

Adakozzunk az elesett hösök 
özvegyei és árvái javárai 

Hadsngélyzó Hivatal főpénztára, Képviselőház

HIRDETÉSEK.

MEGHÍVÁS.
A

Tótkereszturi Takarékpénztár R.-t.
HARMADIK

rendes évi közgyűlését
1918. évi junius hó 2-án délután 3 órakor 
fogja Tótkeres zturon, az iskola helyiségé
ben megtartani, melyre a társulat részvé
nyesei azon figyelmeztetéssel hivatnak meg, 
miként a közgyűlésre részvényeiket 
illetve megbízásaikat magukkal hozni 

szíveskedjenek.

A közgyűlés tárgyai:

1. A közgyűlés határozatképességének meg
állapítása.

2. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 
2 tag választása.

3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 
évi jelentése, a mérleg előterjesztése és az osztalék 
megállapítása.

•1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottságnak 
az 1917. évről adandó végleges felmentés.

5. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 
választása.

0. Az alaptőke felemelése iránti javaslat 
előterjesztése.

7. Az alapszabályok 7-ik és 8-ik §-ainak 
módosítása.
• 8. Esetleges indítványok tárgyalása.

Tótkeresztur, 1918. május hó 13-án.

DARVAS ALADÁR, 
elnök-igazgató.

Az igazgatósági jelentés és zárszámadás a közgyűlést 
megelőzőleg 8 nappal az intézet helyiségében betekinthető.

Előfizetések a kiadóhivatal czimére küldendők.
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MEGHÍVÁS.
A

Felsölendvai Takarékpénztár R.-t.
Ötödik

rendes évi közgyűlését
1918. évi junius hó 2-án délután 3 órakor 
fogja Felsölendván, az intézet helyiségé
ben megtartani, melyre a társulat részvé
nyesei azon figyelmeztetéssel hivatnak meg, 
miként a közgyűlésre részvényeiket — 
illetve megbízásaikat — magukkal hozni 

szíveskedjenek.

A közgyűlés tárgyai:

1. A közgyűlés határozatképességének meg
állapítása.

2. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 
2 tag választása.

3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 
évi jelentése, a mérleg előterjesztése és az osztalék 
megállapítása.

4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottságnak 
az 1917. évről adandó végleges felmentés.

5. Egy igazgatósági és egy felügyelő
bizottsági tag választása.

6. Esetleges indítványok tárgyalása. 

Felsőlendva, 1918. május hó 13-án.

SINKOVICH DÉNES, 
igazgató.

Az igazgatósági jelentés és zárszámadás a közgyűlést 
megelőzőleg X nappal az intézet helyiségében betekinthető.

gty Magyar felírással ellátott képek.

Muraszombat, 1918 vasárnap, mijus hó 19-én

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Vasárnapi műsor:
1. Az élet viharában. A főszerepben: Ermete

Novelli. Dráma 3 felvonásban.
Szünet

2. Vízesések Alstí-Normandiában. Természet utáni
felvétel.

3. Oobetrottli Péter élete. Vígjáték 2 felvonásban.
4. Két szőke fej. Bohózat.

Az előadást egy kitűnő hangú óriási nagy 
gramofon kiséri.

Felsöpáholy 2.50 K Alsópáholy 2 K.
HELYARAK : Zártszék 1.50 K. I. hely I korona.

II hely 60 fill. Ili hely 40 fillér.

Kezdete délután 3 órakor és este '/a9 órakor.

Tisztelettel 
0ITTRICH GUSZTÁV 

tulajdonos.

V I G YÁZZON 

----- egészségére I = 

Megbízható és jóminőségii nikotinmentes 

c igaretta-hiivelyeket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.
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37./I918. végrh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. illetőleg az 1908. évi 41. tcz. 19. ij-a 
értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a mura
szombati kir. járásbíróságnak 1918. évi Pk. 90/1918. 
számú végzése következtében dr. Vályi Sándor 
ügyvéd által képviselt Ciombőcz István alsócsalo
gány i lakos javára 58 kor. 50 fill. s jár. erejéig 1918. 
évi január hó 21. napján foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 1200 koronára 
becsült következő ingóságok, u. m.: lovak, malaczok 
és sertésből álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1918-ik évi Pk. 90./5. számú végzése foly
tán 58 kor. 50 fill. ügyvédi költségtőke, 20 korona 
utánjárási költség és eddig összesen 70 kor. 92 
fillérben biróilag már megállapított köitségek erejéig. 
Alsócsalogány községben, végrehajtást szenvedeti 
lakásán leendő megtartására

1918. évi május hó 28-ik napjának

délelőtti 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg. hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. íj-ai értelmében kész
pénzfizetés inellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén hecsáron alul is el fognak adatni.

Kelt Muraszombat, 1918. május hő 13.

SZABADFY JÓZSEF, 
kir. bir. végrehajtó.

VIZSGALAPOK
magyar, egyvonalas és németvonalu 

Kapható: Balkányi Ernő könyv
es papirkereskedésében Muraszombat.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

Ipar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, veteniény-niagvak. úgyszintén üveg- 
és porcellánkereskedése. Férfi és női czipő 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.
ANTAL)EB JÓZSEF bábsütő és mézeskalácson

BENKÓ JÓZSEF Szállódája az „Elefántéhoz.

DOBRAI JÁNOS nagy vendéglője

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész.

D1CK SÁNDOR sajtgyáros.

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

és porcé11án kereskedése.

IIEKLICS ISTVÁN vas- és füszerkereskedésc 
Muraszombat. Lendva utca.

KB. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fő utcza.

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

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR .Korona*  kávéháza.

HIRSCHL ANNA fűszer kereskedése és kész férfi 
ruharaktára a vasul állomás mellett.

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedő, szecskavágó 
gépek árusítása

NÁDAl JÓZSEF 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry-utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

FLISZÁR JÓZSEF vendéglős.

KOHN Ll PÓT füszerkereskedő, deszka, mész, i 
czement és eternit pala árusítás.

KOFJACS FERENCZ épület- és mülakatos 
kerékpár javító.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedő, nagy raktár 
varrógép-, kerékpár és gazdasági gépekben 

POLI.ÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca. 

FLISZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos.
Molorerőre berendezett műhely.
PÉTERKA FtRENCZ vendéglős.

PÁLFI ISTVÁN kovácsmesler Lendva-ulcza.

RATKOL TIVADAR gőzléglagyára.

RITUPER ALAJOS épület- és mülakatos, 
kerekpár-, mérleg és fegyverjavitó műhely.

SIFTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza.

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely.

GROSZ SAMU vendéglős Urdomb.

SIFTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa.

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán. 

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Batlyánd. 

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpest VII. Sip-u. 5.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán. 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat.

STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida.

SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOMMEH JÓZSEF vendéglős Felsőlendva.

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhelv.




