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Aratás.
Péter-Pál napja köszöntött bennünket. 

Az az illő, mikor a természet aranysárga 
mezőségei disziik-pompájuk teljében meg
hajolnak előttünk, lábaink : az ember lábai 
elé borulnak, avval a kérelemmel, felkíná
lással: .Ember, vegyél magadhoz".

Beértek az aranyak. A nagy Isten ál
dása lehullott, a gabona megérett és ara
tása most kezdődik.

Nem oly időben és nem oly körül
mények között, hogy ne kelljen ennek a 
jelenségnek különösen fontosságot tulajdo
nítani. Máskor mint mindennapi természe
tes ténykedés mellett tovább siklottunk és 
a munkát a nagy mezöségek szorgalmas 
hangyáira: a mezőgazdákra és azoknak 
seregére, a mezőgazdasági munkásokra 
bíztuk. Ma mások és nehezek, nagyon 
nehezek az idők. Sok minden gondosko
dásunk tárgya és különösen a magas kor
mánynak és hatóságainknak a gondjai 
súlyosak e téren. Ezeknek mindnyájunkról 
és mindenünkről kell gondoskodnia. Oly 
nagy munka ez, melynek bölcs és prakti
kus. czélszerü megoldásához minden mun
kásnak, minden embernek dolgos kezére, 
tiszta lelkiismeretre és nyílt eszére van 
szüksége A kenyér, a mindennapi kenyér 
egy évre, legalább egy egész további évre 
való biztosítása és a jövőnek ehhez való 
berendezése az a gond és gondoskodás, 
mely most mindnyájunkat a hatósági gon
doskodás és munka táborába beállít. Mert 

azokról kell, hogy gondoskodjunk, kik a 
határokon érettünk vérzenek és nélkülöz
nek, mert ezek után a mögöttes országrész 
mindennemű munkásai is már abba a kör
zetbe tartoznak, meg kell tenni mindent, 
amit a kormány és a hatóságok az adott 
viszonyok és helyzet gondos mérlegelése 
mellett elrendelnek, meghagynak és tőlünk 
kérnek vagy akár követelnek is. A haza 
mindenek előtt! Ez legyen jelszó. És ebben 
benne vagyunk mindnyájan.

A kormány ugy határozott, hogy az 
összes termést zár alá vette. Ez a rendelet 
már meg jelent, ki is hjrdettetett, nálunk a 
járásban külön ki is doboltatott, szinte 
házról-házra. Tehát többé a terméssel ön- 
kényüleg senki nem rendelkezhetik és ne 
is rendelkezzék. A termés mennyisége és 
a cséplés bejelentendő a hatóságoknak, 
melyek aztán gondoskodnak bölcsen arról, 
miképen történjék az, miképen eszközöl
tessék el az ugy, hogy mindenkinek kellő 
és elégséges mértékben és mennyiségben 
jusson minden czélra ej a jövő termésre is. 
Még csak külön birálgatás és neheztelés 
fulánkjai se támadjanak aztán senkiben I 
A mit csak az adott helyzetben az egye
seknek teljesíteni lehet, az figyelembe véve 
lészen, de viszont mindent: kényelmi és 
előnyös szempontokat a teljes jóllakásig, 
ugy hogy mindenki abban dnskálódjék, 
röviden a legfelsőbb fokig elmenni ebben 
nem lehet, mert minden gondoskodásunk 
— és ezt hangsúlyoznunk kell — elsősor
ban azok körül összpontosuljon, kik mind

nyájunkat védenek: minden dicséret felül
múló, babérkoszoruzott hős katonáinké, 
aztán jöhetünk csak a mérleg serpenyőjébe 
magunk és a mellettünk és velünk együtt 
a közös érdekekért küzdő nemes és dicső 
harczos és szövetséges társak. Ez az a 
közkép, melyről szemünket levenni és a 
melytől eltérni nem szabad és a melyért 
ha kell, itthon minden nélkülözést elszen
vedni kell. A haza, a jövő, mindnyájunk 
élete és boldogsága függ attól, hogy ez a 
kép mélységes tartalmával mily nyomokat 
és hatást vált ki bennünk. A magyar, ez a 
nemes és dicsőséges nemzet messze vissza 
nyúló évezredekben ennél nehezebb csatá
kat is megvívott és most is ép oly fenn- 
költ módon fog és kell viselkedni minden 
itt élő egyeditek, a ki szívja ennek az 
annyi vértől áztatott szép magyar földnek 
a levegőjét.

Ezért kérve kérjük járásunk minden 
lakosát, fogadja megadással és béketüre
lemmel, teljes megnyugvással a hatósági 
intézkedéseket és gondoskodást és minde
nével siessen segítségére. A köznek és 
önmagának tesz szolgálatot ezekkel az ál
dozatokkal. Elmaradnak a rekvirálások, el
maradnak az összes egyébfullánkok. Nem 
lesznek aztán kihágási eljárások, nem sza
badiak ki egyéb súlyos büntetések. Persze 
ha elkövetkezik az az állapot, hogy minden 
simán megyen előre ugy, a mint az kon- 
tempjálva van.

Viszont a törvény teljes szigorával 
kell eljárni azokkal szemben, a kik nem az

TÁRCA.

Egy nő, aki vérszegény.
Irta : Pakots József.

(Folyt, és vége.)

Látja, nagyságos asszonyom, nekünk, 
orvosoknak mégis csak jobb dolgunk van maguk
kal, asszonyokkal szemben, mint bármely másfajta 
frfinak. A költők azt mondják önökről, hogy 
komplikált lények, tele vannak rejtelmekkel, meg
oldhatatlanságokkal. titokkal: lehet. De mi, orvo
sok ezekből nagyon sokat megfejtünk. Azzal, hogy 
jogunk van megbontani az önök blouse-át, mert 
csak igy kopogtathatjuk ki a szivük ütemét, önök 
sok rejtelmüket levetkezik előttünk.

Az én oktondi asszonyom öntudatlanul rá- 
siklott a kényes térre, amelyre csalogattam.

Ön. doktor ur, mondta vitatkozva, 
túlozza a helyzetük jelentőségét, sőt a rólunk való 
tudásuk mértékét is.

Oh, a világért sem. Én például e perc
ben az előbbi vallomásoknál fogva, amelyeket 
nagyságos asszony nekem, az orvosnak tett, jobban 
ismerem önt, mint az ura. Holott . . .

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását

Az asszonyka elpirult és védekező mozdu
latot tett.

Nem tud ön sem semmit! mondta tompán. 
No, no. Hiszen semmi roszra nem gon

doltam. Sőt ellenkezőleg. Ön egyike a legasszonyibb 
asszonyoknak, akikkel élelemben találkoztam, ön 
érzékeny, mély lelkű, odaadó, szerelmében felolvadó. 
A férje a szemében a legtökéletesebb férfi, a leg- 
bölcsebb ember, a legnemesebb lélek. Maga meg- 
eszményiti elképzelésében az élet körülményeit, 
szebbnek lát mindent, hogy ugy mondjam, olyan 
prizmán nézi a saját külön érzelmi és egyéni 
világát, hogy a prizma sugártörése aureolát von 
minden tárgyra, eseményre, jelenségre. Boldog az 
a férfi, akinek ilyen asszonya van. Az ön férje i 
tehát boldog. S ha én nem volnék orvos, akinek 
most nem szabad férfiúnak lennem, teljes szivem- , 
bői megirigyelném a férjél . . .

Az asszony különös ellágyulással hallgatta 
a szavaimat. A fejét az ülés hátsó támláján nyug
tatta, még a szemét is lehunyta és ugy hallgatott. .

A javamra magyaráztam ezt a bágyadt néma
ságot. amely azt árulta el, hogy e gyöngéd és 
törékeny asszonyi lélek teljesen átengedte magát 
szavaim hatásának és mohón folytattam:

Irigylem a férjét, irigylem a boldogságát. 
Én megfigyeltem magát, még mielőtt belépett volna 
e fülkébe. Láttam a bucsuzását az ismerőseitől és 
a férjétől is. Csak a házasélet legelső hónapjaiban 
lehet két ifjú test egymásra fonódása olyan mámor
tól átszellemüli, olyan lélektől felmagasztosult. 
Amikor még teljes illúzióval vagyunk eltelve egy
más iránt. Amikor egymásnak álmodjuk az álmain
kat, egymásnak gondoljuk a gondolatainkat. Amikor 
olyanok vagyunk, mint a virágos almafa, tele friss, 
kacagó, illatos virágérzésekkel. Meg kell rázni a 
fát és egész permeteg hull le róla. Ahogy én 
magukat néztem, ugy éreztem, mintha a maguk 
szerelmi tavaszának almafavirág-permetege hullott 
volna le rám . . .

Éreztem, hogy tulcikornyásan beszélek. Igy 
nem társalog egy orvos. Hirtelen ijedtséggel néz
tem az én asszonykámat. Nem fog-e gyanút?

Nem. Épenséggel nem. Sőt. Lehunyt szemeit 
nem nyitotta rám. Ugy rémlet: álomitasan ön
magába merült.

S én feltartózhatatlanul tovább beszéltem. És 
amikor már szavaimban egyre közelebb merész
kedtem kitűzött célomhoz és már drámai erejű 
érzéskilöréssekkel próbálkoztam, egyszerre csak 
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egyenes utón, akik nem a köz érdekében, 
akik tiltott utakon küzdenek önös és tilos 
czélokért. Reméljük és hisszük, hogy erre 
járásunkban a sor nem fog kerülni. Egész
ben talán jobb is helyzetünk az előző 
évnél és bizonyos irányú bőségesebb levegő 
vesz körül bennünket annyira, hogy a nél
külözés kisebb fokán, érezhető hatások 
nélkül nyugodtan várhatjuk aztán a leg
dicsőségesebb békét.

Támogatni egymást teljes mértékben 
kell és különös segítségére lenni a ható
ságoknak és a hatóságok közegeinek, azok 
irányában a legteljesebb bizalommal lenni, 
akkor a káborus helyzetben is alig lehet 
rossz sorsunk a magyar nemes harczi és 
önfeláldozó erények mellett De pocsékolni, 
elrejteni és más czélokra fordítani az anya
got, mint aminöre az hatóságilag kijelölte
tik és engedélyeztetik, a jelen időkben nem 
szabad, mert a közgazdasági tevékenység
ben egyéni tevékenységet csak az előbbi 
ezéljainak niegfelelőleg szabad kifejteni és 
viszont az egyéni gazdagodást alá kell 
rendelni a magasabb közérdek rendelkezé
seinek. Ezeket pedig a mai háborús hely
zetben kivételes intézkedések szabják meg, 
melytől eltérésnek helye nincsen

így jönnek a jobb idők. Adja a ma 
gyarok Istene, hogy mielőbb! S

Magyarország és Franciaország.
A nyolcadik hadikölcsön.

Mikor a nyolcadik hadikölcsön aláírása folyik 
országszerte, önkéntelenül is az az ellentét int 
eszünkbe, mely Magyarország és Franciaország 
helyzetté között van. Hazánk határaitól messze 
távozott az ágyuzaj s tűzhelyeink körül nvugodl 
biztonságban végezzük napi munkánkat. Francia
ország azonban a legnagyobb harcok szintere s 
az ország szivében naponta sűrűn csapkodnak le 
a robbanó gránátok. El ne felejtsük, hogy mennyi
vel roszabb lenne, ha az ellenség perzselné föl 
házainkat s menekülni kellene a betörő csapatok
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elöl. A franciák csodás türelemmel és kitartással j 
készülnek hazájuk végső védelmére. Még az 58 
éves embereket is besorozzák Páris védelmére s I 
versengve sietnek használni a franciák hazájuk 
ügyének.

Mi nem érezzük a puskaporszagot, családain- 
kat nem fenyegeti az ellenség s még azokat az 
idősebb polgárokat is elbocsátják a katonai szol
gálatból, akik 48 éven felül vannak. Ott megszűnt 
a pártok viszálya, ott nem szidja senki a szövet- , 
ségeseket, hanem azt keresi, hol állhat helyt. Ne i 
tévesztik szem elől ezt a különbséget, mikor az 1 
állam nyolcadszor kér tőlünk kölcsönt a háború 
folytatására. Az eddigi hét hadikölcsönnek köszön
hetjük dicső katonáink után, hogy ma már nem 
kell tartani az ellenség betöréstől s messze van a 
háború határainktól. S ha a franciák az ágyu- 
zajban s oly kétségbeejtő helyzetben is mindent 
megadnak hazájuknak, hogy a háborút folytathassa, 
mennyivel inkább tehetjük ezt mi, akik egészen 
más, nvugodtabb helyzetben vagyunk. Ha a franciák 
mindenüket föláldozzák, akkor mi csak kölcsön 
adhatjuk fölös pénzünket a magyar államnak. Ez 
az egész, amit tőlünk vár a magyar haza, a ma
gvar becsület és saját önérdekünk.

Tőlünk nem követel a magyar állam súlyos 
áldozatokat ezúttal : kölcsönt kér csupán, melyre 
nagyon jó kamatot fizet. Ha a talián, vagy az oláh 
lenne az ur fölöttünk, úgy lehet, egész vagyonún
kat oda kellene adni. Nem volna-e szégyen, ha a 
magvar hazától még azt is megtagadnánk, hogy 
fölös pénzünket jó kamatra kölcsönadjuk ? !

A magyar földmi velők, öntudatos magyar hon
polgárok ! Nem kell őket biztatni, tudják mivel 
tartoznak a hazának, mely fegyveres erővel tartja 
távol az ellenséget tűzhelyeinktől. Meg tudjuk 
különböztetni a hazát s a haza gondoskodását 
rólunk és családjainkról azoktól a tényezőktől, 
a kiknek, a melyeknek tulajdonítjuk immár négy
esztendős kínlódásunkat. Nem a kormányon, nem 
is a generálisokon állnánk bosszul, ha nem jegyez
nénk hadikölcsönt, hanem saját magunkon. Mert, 
ha a hadseregnek nem lenne fölszerelése, köny- 
nyen fordulhatna a kocka, elhúzódnék még tovább a 
háború, mig a japán és a talián be nem törne a ma
gyar földre, mely már régóta ment minden ellenségtől.

_________ JULIUS 7.

Józanul gondolkozó ember nem vonhatja ki 
magát e legelemibb kötelesség teljesítése alól! 
Ha csak nem akarja hazáját, otthonát kitenni a 
dühöngő ellenség bosszuszomjának ! Saját tűz
helyünket, vagyonúnkat védjük, ha jegyzünk hadi
kölcsönt !

H I R E K.
Hasznos segítség.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy 
a kötelességteljesités, a rend és fokozott 
munkálkodás mennyire életbevágóan fon
tosak a háború gyors és sikeres befejezése 
érdekében. Most, amikor állami életünk 
jövőjéért küzdünk, tökéletes bizalommal és 
kitartással kell mindnyájunknak minden 
rendelkezésre álló eszközzel ennek az 
egyetlen nagy célnak a szolgálatára siet
nünk. Néha ez. a szolgálat áldozattal jár. 
máskor pedig haszonnal is. Az a segítség, 
melyet az országnak hadikölcsön jegyzés 
által nyújtunk, leghatásosabb volta mellett 
a legtöbb hasznot hozza annak, aki meg- 
takáritott pénzét erre a célra fordítja. Mert 
hiszen azt mindenkinek be kell látnia, hogy 
ma nincsen a töke elhelyezésének jobb 
módja, mint a liadikölcsönjegyzés. A mel
lett hogy nagyobb kamatot hoz, mint akár 
a takarékbetét, akár pedig a folyószámla 
követelés nem is szólva más érték
papírokról — oly biztos befektetés ez, 
mintha földet vagy házat vásárolnánk. 
A haszon és a biztonság együttesen ered
ményezték az eddigi liadikölcsönök sikerét 
és kell, hogy a mostani hadikölcsönt is 
diadalra vigyék.

Nincsen kibúvó ez alól a kötelezett
ség alól, különösen most, a háború utolsó 
szakában, amikor - a hadikölcsön óriási 
eredményével kell megmutatnunk ellensé
geinknek — törhetetlen kitartással várjuk 
azt az időt, mely számunkra a becsületes 
békét hozza és addig mindent megadunk 
a hazának ahhoz, hogy sikeresen küzdjön.

valami különös, kijózanító hangon megszólalt az 
én álmodó asszonykám :

— Ne folytassa! Maga minden ékességgel 
teleaggatta az én asszonyi mivoltomat. Hivalkodott 
azzal, hogy belelát a telkembe és többel tud rólam, 
mint az uram. Nos, hát se maga, se az uram nem 
ismernek engem. És ha százszor az orvosom volna, 
akkor sem ismerne ki. Az asszony csakugyan rej
tély barátom. Es ... és... hogy ezt bebizonyítsam, 
szinte nagy kedvem volna önnek bizonyos vallo
mást tenni . . .

Rábámultam az asszonyra. Mi akar ez lenni? 
Nem láttam át tisztán szavai jelentőségét.

Egyszerre nagyon elkomolyodott a hangja. 
Sötéten nézett rám és elkényszeredetten folytatta : 

Maga mint orvos, ugy-e, azt hiszi rólam, 
hogy vérszegény vagyok. Mindenki az egész kör
nyezetem ezt gondolja. Nincs nekem semmi ilyen 
bajom. Nekem egy titkom van. Egy szivem mélyén 
őrzött titkom, amit a leányságomból hoztam 
magammal a házaséletembe is. Ha elmondanám 
a titkomat, kinevetné önmagát az előbbi fellengős 
szavaiért. Nem tudom, elmondjam-e ?

— Nagyon kiváncsi vagyok ! feleltem 
boszus nyugtalansággal.

— Megbüntetem az előbbi önhittségéért és 
elmondom. Annál is inkább megtehetem ezt, mert 
maga nem ismer engem. Nem ismeri az uramat 

sem. Azt se tudja, mi a nevünk, kik vagyunk ? Ma 
látott először és soha sem akadok az útjában. 
Tehát én voltaképen személytelen vagyok ön előtt. 
És egy negyedóra múlva az utaink el is válnak, 
mert átszállók egy szárnyvonalra. Tehát . . .

Egy kis szünetet tartott, mintha össze akarta 
volna szedni az erejét a vallomásra, aztán hátra
dőlt a pamlagon. szemét lecsukta és fátyolos han
gon, révetegen, mintha erősen a múltba nézne, 
vallott:

Én mielőtt férjhez mentem volna, már 
megismertem a szerelmet. Kedvesem volt. Ez a 
kedves most is olt vár rám e vonat egyik állo
másán. Találkozni fogunk. Az uram most egy 
rokonához, küld levegőváltozásra, mert vérszegény
nek gondol. Ezt a vérszegénységet én szuggeráltam 
neki. Érti-e már ?

Értettem. Rettenetesen értettem. Iine, ez az 
ártatlan szemű, madonnaarcu, kicsi, törékeny 
asszony a maga csenevész, gyönge virágtestét nem 
vitte tisztán a házasságba. Ez a szép, friss virág 
már megfordult a sárban. Belehullott.

Rettenetes. Hát fölösleges is volt megkísérte
nem ezt az asszonyt, ez már túl volt a megkísér
lésen. Rosszul éreztem magam. Valami hidegség 
süvített el a szivem fölött. Szinte gyűlölettel néz
tem e beszennyeződött asszony virágra Szereltem 
volna megverni.

A vasúti menetrend állt be segítőnek e nehéz 

helyzetben A vonat állomáshoz közeledett. Itt 
kellett átszállnia az asszonynak.

Felálltam, az asszony is. Kezet nyújtott.
Ugy-e, nem lehet ismerni minket, asszo

nyokat ? — mondta különös mosollyal.
Sajnálom az urát! feleltem szinte 

ridegen.
Fölnevetett. Cinikus volt.
Ez felbőszített. Kegyetlenül mondtam :

Mielőtt elválnánk, én is őszintséggel tar
tozom. En sohasem voltam orvos. Köszönöm a 
bizalmát.

Az asszony gúnyosan nézeti rám.
Ah, ne mondja ! Igazán ?
Elhiheti.

Erre az asszony valami lesújtó kicsinyléssel 
pillantott végig rajtam és a folyosó-ajtóból derűsen 
visszaszólt:

Fölöslegeges volt az őszintesége. Ugv is 
tudtam. Különben pedig egy szó sem igaz a banális 
mesémből, amit önnek elmondtam. Csak be akar
tam bizonyítani, hogy menyire nem lehet ismerni 
az asszonyokat. Maga előbb egy szentnek gondolt 
engem, de két pillanattal utóbb már elhitte, hogy 
rossz nő vagyok s most nincs tisztában azzal, mi 
vagyok: szent-e, vagy rossz nő? íme, igy látnak 
be maguk, férfiak, a mi lelkűnkbe ? Isten önnel ! 

Könnyedén ugrott le a vonatról. Már nem 
is volt vérszegény.
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Oktalan és hazafiatlan tettet követ el, 
aki — bár módjában állana — nem 
jegyez liadikölcsönt s méltó lesz a meg
bélyegzésre.

Előléptetés. A pénzügyminiszter 
Szigeti József adótisztet a X-ik fizetési j 
osztályba léptette elő.

Zsirrekvirálás. Mint sajnálattal kell meg
állapítanunk. a járásra kivetett zsírnak önkéntes 
felajánlás utján való biztosítása nem vezetett 
eredményre s igy elmaradhatatlan lesz a rövid 
időn belül bekövetkező katonai rekvizálás. Ez 
alkalommal azt tapasztaljuk, hogy az önkéntes 
felajánlás különösen a járás külső községeiben 
vezetett siralmas eredményre, tehát éppen ott, 
honnan joggal [a legszámottevőbb mennyiség volt 
várható

Koszorúcska. Páncél Árpád budapesti oki. 
tánctanitó muraszombati tanítványaival a Kemény
fele kávéház nagytermében 19 |S. évi julius hő 
13-án, szombaton este, zártkörű tánc-koszorucskát 
rendez. A gyermek csoport kezdete pont (> órakor, 
a felnőttek csoportja kezdődik 7 órakor. Belépő 
dij személyenkint 3 korona.

Az időjárás. Az elmúlt napok tartós eső
zései már-már aggodalommal töltöttek el vala
mennyiünket. Az aratás idejére, megkésve érkezett I 
eső úgy látszott, hogy a legsúlyosabb gazdasági i 
évek emlékeit eleveníti meg emlékezetünkben. ! 
Pénteken aztán megváltozott az időjárás, derűs 
szép napok következtek, úgy hogy a nyári gazda
sági munkának ma már mi sem áll útjában. Hit 
az aratá.'i munkával igy némiképpen meg is kés
tünk. kétségtelenül sokat használt az eső a kapás ; 
növényeknek, sarjunak, mikből ezek után bő ler- , 
mésre van kilátás. A borus-esős időjárásnak ' 
is meg van a maga romantikája. Mig a rügy- i 
fakasztó tavasz a serdülő ifjúság érzelmi világára j 
van különösebb hatással, addig ezúttal is tapasz
talható volt, hogy már a deresedő legények sza
badsága forgott veszélyben az őszies, napfény
nélküli hangulat hatása alatt. Sokan a szemlélők 
közül a jövendő kirándulások sikerét látták már 
veszélyben forogni, az »ifju« Ratkol ellenben vég
telenül bosszankodott, hogy ilyenképpen ö maradna 
a legöregebb a legények között.

Az első hétrendbeli hadikölcsön pa
pírjai már annyira átmentek a közforgalomba, 
a kötvények jósága és biztonsága oly ismert, 
hogy közönségünknek e tekintetben újat alig 
mondhatunk, de felesleges is. A magyar nép, 
melynek tekintélyes része talán éppen a 
háborúból kifolyólag, anyagilag kedvező hely
zetbe jutott, ezúttal is tudni fogja köteles
ségét és filléreivel tömegesen sietni fog vérző 
katonáink segítségére.

Közgazdaság.

A termés elosztása. 
z\ várva-várt fejadag.

A kormány intézkedése szerint a rend 
szeres termelői munkát vágzö, 15 éven 
felüli férfi- és női munkás részére búzából, , 
rozsból, kétszeresből és árpából együttvéve 
havonként és fejenként 15 kilogramm ter
ményt, a rendszeres őstermelői munkát 
végző 15 éven aluli férfi-és női munkások, 
úgyszintén az őstermelő munkások család
tagjai részére havonként és fejenként 12 
kilogramm terményt lehet feloldani.

Mindenki más részére, ideértve a rend
szeres mezőgazdasági munkát nem végző 
őstermelőket is, a fejenként és naponként 
fogyasztható lisztmennyiség 240 grammban 
állapittatik meg.

'MURASZOMBAT ES VIDÉKE»

Azoknál, akik liszt helyett terménnyel 
lattatnak el, a megállapított lisztmennyiség 
gabonára való átszámítását az Országos 
Közélelmezési Hivatalt vezető miniszter 
állapítja meg.

A kölesből és tatárkából fejenként és 
havonként fogyasztható mennyiséget a tör
vényhatóság első tisztviselője állapítja meg.

Gazdasági szükséglet czimén csak 
akkora készlet vásárolható, amely a gazda
sági cselédek és alkalmazottak konvenciójára, 
lelkészeknek, más egyházi személyeknek és 
tanítóknak, továbbá községi (közbirtokos- 
sági) alkalmazottaknak természetben ki
szolgáltatandó járandóságára, az időszaki 
(vándor) munkások élelmezésére, haszon
bérre, aratórészre, cséplörészre vagy más 
hasonló természetbeni szolgáltatásra, vető
magra, az állatállomány eltartására és hizla
lására feltétlenül szükséges.

Vetőmag címén a területhez arányitva 
csak annyi termény feloldása igényelhető, 
mint amennyit az illető területen rendszerint 
fölhasználni szokás.

Ez a menyiség azonban kát. holdan
ként, kirostálva, búzánál 100, rozsnál 110, 
árpánál 100, zabnál 90, zabosbükkönnynél 
90, (ebből árpa, zab vagy a kettő együtt
véve legfeljebb 65,) kölesnél 20 kg.-ot, 
tatárkánál 70 kg.-ot meg nem haladhat.

A lóállomány szükségleténél igáslóra 
az egész gazdasági évre 7 q-nál több zab 
rendszerint nem vehető számításba.

A gazdaságban tényleg tenyésztésre 
szolgáló ménló évi szükséglete 12 q-ban, 
a két éven aluli csikóé 3 q bán állapittatik 
meg. Két éven felüli csikó részére abrak
takarmány számításba nem vehető.

A földmivelésügyi miniszter a nemes 
és félvérii lótenyészetek tenyész- és növen
déklovai részére a megállapított fejada 
goknál magasabb fejadagokat nem állapít
hat meg.

Zabot egész évre vásárolni csak hágó
mének és csikók takarmányozására szabad, 
más ló takarmányozására ellenben csak az 
1918. évi november hó végéig terjedő 
időszakra.

Szarvasmarha eltartására általában árpát 
vagy zabot, számításba venni, vagy vásá
rolni nem szabad. Kivétel a gazdaságban 
tényleg tenyésztésre szolgáló hágóbika, 
melynek részére 7 q. továbbá az egy éves 
koron aluli borjú, melynek részére az el
választástól egy éves koráig 1 q és az igás 
ókör, amelynek részére 2 q vehető számi- 

■ tásba, illetve vásárolható.
A szarvasmarha hizlalására (kimustrált 

ökrök feljavítására) árpa és zab nem vehető 
számításba.

A gazdaságban tényleg tenyésztésre 
szolgáló tenyészkos részére összesen 30 kg., 
bárány részére összesen lo kg. zab vehető 
számításba, illetve vásárolható, egyébként 
juh- és kecskeállomány eltartására (hizla
lására) sem árpa, sem zab nem használ
ható fel.

Sertésállomány eltartására általában 
árpa és zab nem vehető számításba és nem 
is vásárolható. Kivétel a gazdaságban tény
leg tenyésztésre szolgáló tenyészkan, mely
nek részére 2 q árpa vagy zab és a 
tenyészkoca, melynek részére a szaporulat
tal együtt 3 q árpa vehető számításba, 
illetve vásárolható.

A házi és gazdasági szükségletre hiz
lalt sertések részére számításba vehető, I- 
illetve vásárolható árpamennyiség sertésen
ként 6 q-t meg nem haladhat.
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Süldő sertések részére 0 5 q árpa 
vagy zab vehető számításba, illetőleg va- 
sárolhitó.

Az oly termelőknél, akinek tengeri 
termése is van, árpából csak a tenyész
kanok részére 2 q, a tenyészkocák részére 
a szaporulat részével együtt 1 5 q, továbbá 
a hízók részére egyenként 2 q vehető 
számításba.

Baromfiállomány eltartására csak ocsu 
vehető számításba, illetve vásárolható.

Azt, hogy az állatállomány eltartására 
a megszabott zab- és árpamennyiségeken 
felül mennyi tengeri lesz feloldható, illetve 
vásárolható, külön rendelet fogja szabályozni.

Borvizsgáló szakértők kinevezése. A hivatalos 
lap junius hó 15-iki száma közli a földmivelésügyi 
miniszter következő rendeletét: A borhamisításnak 
és hamisított bor forgalombahozatalának tilalmazá- 
sárol szóld végrehajtása tárgyában 190S. évi 
december hó 30-án kiadott földmivelésügyi minisz
teri rendelet azon rendelkezését, amely szerint a 
borvizsgáló szakértő bizottságok elnökeinek és 
tagjainak kinevezése eddig egy-egy évre történt, 
odamódositom. hogv az említett bizottságok elnökei
nek és tagjainak kinevezése ezentúl nem meghatá
rozott időre történik, hanem addig marad érvény
ben. mig azokat az a miniszter, akitől a kinevezést 
kapták, fel nem menti.

A szerkesztésért felelős : Scheibner Aladár.

Adakozzunk az elesett hösök 

özvegyei és árvái javárai 
Hadsegélyzö Hivatal főpénztára, Képviselőház

Nyiltter/)

Rágalmazó murahalmosi földmives.
A „Vasmegyei Független Hírlap" 1918. év május hó 26-iki 

számának „Hírek" rovatában jeleni meg.

A közélelmezési minisztérium februárban egy 
névtelen feljelentést kapott, amelyben Murahal
mosról valaki megvádolta Titán Iván mura
hal mosi tanítót, hogy tyuktenyésztéssel foglalko 
zik és a baromfiakat átcsempészi Ausztriába. 
A névtelen levelet leküldték a minisztériumból 
a murahalmosi hatósághoz, ahol megállapították, 
hogy a feljelentés nem egyéb alaptalan rágalom
nál. Erre azután megindult a nyomozás az irány
ban, hogy ki Írhatta az anonym levelet. A gyanú 
ifj. Kocsár Miklós murahalmosi földmivesre tere
lődött, akinek az Írásában a levél kézírásához 
hasonló vonalakat véltek feltalálni, amit azonban 
a földmives tagadott. Emiatt az eljárás megindult 
ellene és a muraszombati járásbíróság három 
hónapi fogházra ítélte el. A íöldmives fellebbezése 
folytán az ügyet szombaton tárgyalta a szombat
helyi kir. törvényszék fetebbvileli tanácsa. Az írás
szakértő szerint ifj. Kocsár Miklós írása nem 
egyezik a levéllel. A bíróság, amelynek elnöke 
dr. Valkó Miklós, szavazöbirái dr. Manuszy Tiva
dar és dr. Gyük László, jegyzője dr. Igó Elek 
volt; a vádat dr. Magláry Dániel ügyész kép
viselte ; nem látva beigazoltnak, hogy a névtelen 
levelet a vádlott irta, a rágalmazás vádja alól 
jogerősen felmentette.

*) E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősséget 
nem vállal.

Előfizetések a kiadóhivatal czimére küldendők.
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•tar Magyar felírással ellátott képek. “íta
Muraszombat. 1918. vasárnap, julius hó -én

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Vasárnapi műsor:
1. A borzalmak háza. Detektív dráma 4 felv. Irta 

és rendezte : Richard Oswald.
Szünet

2. Nápoly. Természet utáni felvétel.
3. A talált apa. Vígjáték 3 felv.

Az előadást egy kitűnő hangú óriási nagy 
gramofon kiséri.

Felsopáholy 2 50 K Alsópáholy 2 K
HELYARAK : Zártszék I 50 K. I. hely I korona.

II. hely 60 fill. Ili hely 40 fillér

Kezdete délután 3 órakor és este 1 •') órakor.

Tisztelettel
DITTRICH GUSZTÁV

tulajdonos.

A t. Vendéglős uraknak 
figyelmükbe ajánlom, hogy a 
legjobb minőségű s legszebb 

papir-szal vétát 
legolcsóbb árban szállítom.

Balkányi Ernő Muraszombat.

== 35 dekás ==

tábori dobozok
kaphatók

Balkányi Ernőnél
Muraszombat.

Pergamentpapir
j befőtt bekötéséhez, elsőrendű minőség. 

Kapható: BALKÁNYI ERNŐ könyv- és 

papirkereskedésében MURASZOMBAT.

VÍG YÁZZO N
----- egészségére I = 

Megbízható és jóminöségű nikotinrnentes 

c ig aretta-liüvelyeket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé

sében Muraszombatban szerezhet be.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink 

bán ápolt sebesült katonákról!
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Iparosok! Kereskedők!
Ingyen hirdetés 

„Muraszombat és Vidéke" 
heti lapra.

melyben — egy félévi előfizetés után
5 korona a ezég nevét, helyét és fog

lalkozását ingyen közli.
Czim : Muraszombat és Vidéke kiadóhivatala

Muraszombat.

= VASVÁRMEGYE =
= LEÍRÁSA =
népszerű füzetecske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola III. osztályába 
bevezetett tantárgya, ára 40 fillér. Kap 
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir

kereskedésében, Muraszombatban.

Rendelje meg lapunkat a harctéren 
levő férje, fia. testvére.

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

Könyv újdonságok “
-------- azonnal kapha

tók, úgyszintén Olcsó Jókai Modern Könyv
tár - Magyar Könyvtár Ifjúsági iratok 
Gyermek képes és mesekönyvek raktáron nagv 
választékban. Balkányi E. Muraszombat.

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

hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:

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

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAUEB JÓZSEF bábsülő és mézeskalácson

BENKÓ JÓZSEF Szállodája az .Elefántéhoz.

UOBKAI JANÓ.; nagy vendéglője

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipé-z. 

D1CK SÁNDOR sajtgyáros.

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

és porcellánkereskedése.

HEKLICS ISTVÁN vas és füszerkereskedésc 
Muraszombat. Lendva utca.

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

HFJMER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czeincnt- és vegyeskereskedése Lendva-ulca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR „Korona- kávéháza.

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

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves
M uraszom bal.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó j 
gépek árusítása

NÁDAl JÓZSEF 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

FLISZÁR JÓZSEF vendéglős.

KOHN LIPÓT füszerkereskedö, deszka, mész, 
czeincnt és eternit pala árusítás.

KOFJACS FERENCZ épület- és mülakatos ' 
kerékpár javító.

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

POLLAK JÓZSEF pékmester. Templom-utca. , 
FLISZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos.

Motoreröre berendezett műhely
PÉTERKA FrRENCZ vendéglős 

PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-ufcza.

RA1KOL TIVADAR gőzléglagvára.

RITUPER ALAJOo épület- és mülakatos. | 
kerékpár-, inérleg és fegvverjavltó műhely.

SIFfAIt LAJOS gőzmalom tulajdonos. 

IURK JOZSEl' vendéglős Templom-uteza. 
IIBSZULESZKU PÉTER úri és mii fodrász. j

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely.

OROSZ S\MU vendéglős Urdomh.

SIFTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa. 

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán. 

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battváml. 

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpest VII Sip-u. 5.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezövár.

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Batlyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán.

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.

SAVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

STIVÁN FERENCZ vendéglős Köliida. 

KERÉCZ JÓZSEF vedéglös Ottóliáza. 

SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOMMER JÓZSEF vendéglős Felsőlendva. 

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.




