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Missió.
Hivatás, mely kötelességekkel jár. Kül

detés, mely feladatokban áll. Cselekvési 
kör, melyben az ethikai, morális és sociális 
gondolatok, emberi alapérzések a reális 
életnek gyakorlatilag beadandók és meg- 
valósitandók.

Szükebb pátriánkban, járásunk körze 
tében is igy van ez. Legalább lennie kell. 
Tudjuk, érezzük mindnyájan — és ebben 
nincsenek ellenvélemények - - hogy halad
nunk kell. És csak előre! Felvettetnek az 
egyedek: a lakósok által ideák, fel is 
vetődnek önmaguktól a haladást szolgáló 
eszmék, de a gyakorlati megvalósuláshoz 
azok vajmi ritkán jutnak el. Folynak ren
desen tanácskozások, tartatnak értekezletek, 
elhangzanak mély jelentőségű szavak. — 
mindezek aztán legtöbbször egy mostoha 
ponton megakadnak.

Ne legyen ez tovább igy. Igazan el
érkeztünk a tettek idejéhez Tudni és 
ismerni kell mindenkinek már: az idő 
pénz, nagy vagyon. Az időben az ember 
csak annyit ér, mennyi hasznos cs czél- 
szerü munkát tényleg elvégez.

Annyi a teendő járásunkban, annak 
székhelyén : mondjuk, már nagyközségünk
ben és a kisközségi góczpontokon. hogy 
minden ember abból bőven kiveheti részét, 
csak cselekedni kell, de cselekedni és 
pedig ésszerűen, czélszerüen. Nem össze- 
férhetlenül és nem összeférhetlenségi állá
sokban, hanem abban a hivatásban, hová 
az egyént sorsa állította, abban a külde
tésben. hol feladatát a járás javára betol 
teni is tudja. Félre az egyéni sajátos ér
dekekkel I Álljon félre az. ki hivatását be
tölteni, feladatát elvégezni nem tudja, ki 
nem odavaló, kit beteges hiúság tölt el.

Nagyon sokat kellett tapasztalnunk, 
nagyon sokat kell inég tanulnunk. Elszige
telten és érdekharezok között állott az 
itteni közélet a múltban. Ezért sok-sok 
egyébként elérhető eredménytől elestünk. 
És visszamaradtunk. Mert a kellő áldozat
tól félt mindenki. Nem az egyetemes érdek, 
hanem az önös czél volt az elv. A sze
mélyes viaskodásnak ideje legyen a multté. 
Fátyolt mindenre, ami elmúlt. Azon nem 
segíthetünk. De a jövőt építsük mennél 
szebben, mennél jobban, mennél gyorsab
ban. És itt tömörülnünk, megegyeznünk, 
egymást megértenünk kell.

Actuálisak a rokkantak intézményei, 
a szegények ügye. Menedéket kell alkotni 
az előbbi hősöknek, kik értünk lettek 
rokkanttá az utóbbiaknak, kik a társa
dalom érdekében végzett munkájukkal, vagy 
a sors csapásai által lettek elaggottakká. 
Hirdesse a nagyközségben valami emlék 
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a járásnak halott hősei iránti örök hódo
latát. Intézményekkel biztosítandó a cultura, 
a civilizátió, a gazdagság stb., amelyet a 
vendből teljesen magyarrá lett, e most 
már izig-vérig magyar járás mégis a derék 
munkások nemes munkájával elért. Min
denütt jelszó: előre 1

Könyvujdonságok amegielenésuUín 
----- _ - ■ ---- ■ - azonnal kapha
tók, úgyszintén Olcsó Jókai Modern Könyv
tár — Magyar Könyvtár Ifjúsági iratok 
Gyermek képes és mesekönyvek raktáron nagy 
választékban. Balkányi E. Muraszombat.

I

Szükséglet a háború után.
Oly kérdés ez, melynek complexuina kime- 

rithetlen. Egy tény a valóság: uj világra ébre
dünk. melyben uj életre és az uj életnek uj erőre 
van szüksége. Ezek az erők azok, melyeket mind
nyájunknak adni, megteremteni kell.

Ezeknek az erőknek felkutatásán dolgozik 
már sok-sok elme, az arra hivatott tényezők 
tábora. Itt azokat felölelni egyszerre nem is tud
juk és ez szerény körünket túl is haladja. Egy a 
mi szempontunkból is figyelemre méltó közleményt 
akarunk csak itt leszögezni, melyet a Bund dei 
Landwirle*  hivatalos lapban olvashatunk.

Arról tárgyal ez a czikk, hogy a nagy 
ember-, állat- és anyagveszteség, amit elszenved
tünk, kell, hogy hatással legyen a mezőgazda
sági üzemekre. A hiányok pótlásán kivül a nép 
élelmezését a külföldtől teljesen függetleníteni 
kell. Nagy feladatok hárulnak e téren a szerve
zetekre. A kimerült földet az istállótrágya nagy 
hiánya miatt is műtrágyával kell művelni, amihez 
töke is szükséges. Erről a takarékpénztáraknak 
kell gondoskodniok. Szövetkezeti vagy érdekközös
ségi, társulási alapon kell a mocsarak kiszárítá
sáról, az állattenyésztés fejlesztéséről gondos
kodni. Kevesebb lesz a munkás, jobban kell 
igénybe venni a gépeket. Ez a gépszövetkezetek, 
gyárak feladata. Igaeröt igen jól pótolhatunk mezei 
vasutakkal, amit szintén társulási utón lehet hasz
nosítani és megteremteni. A villanyerőt ugyan
ilyen módon kell igénybe venni minden legkisebb 
gazdasági üzemnél.

Igen ám, de mindenhez szervezkedni kell. A 
német gazdák már e kötelességet teljesitik, és hol 
vagyunk mi ? Miért nézzük keresztbe tett karokkal 
az előttünk hömpölygő Mura vizének önként kínál
kozó nagy erejét ? Rántsuk ki önmagunkat a 
múltak közönyéből, még akkor is ha minden 
vagyoni erőnket kell ezen vizi erő értékes kihasz
nálásához odaadni. Ha ezt megtettük, ha az erőt 
felfogtuk, a gyártelepek özöne kell, hogy nyomán 
létesüljön és végig az egész járáson mindea nagy 
és kis mezőgazdasági üzem minden működéséhez 
megkapja a fejlődéshez szükséges erőt. Épp igy 
talpra állanak az ipari üzemek és fel virágzik 
mindezeken a nagy kereskedelem.

I

I

Egy szükséglet ez a sok közül. Ezt teremt
sük meg, a többiről pedig meg ne feledkezzünk 
és akkor élvezzük azt a milieut is, mely kultúrál 
ád, olyant, mely az ősi magyar erényekben gyö
kerez, gazdasági jólétet ad, olyant, a mely 
a mindennapi kenyeret ad ebben a vérrel szerzett és 
vérrel százszor megmártott országban.

s.

Katonáink ruhái.

I

A katonák ruháinak felruházása körül eddig 
uralkodott zűrzavar megszüntetése czéljából és 
azért, hogy a jogosultak jogos tulajdonukhoz jut
hassanak, a hadügyminiszter rendeletét bocsájtott 
ki, melyről háziezredünk parancsnoksága átiratban 
értesítette megyénk alispánját. Ezt az átiratot 
tájékozás, tudomásul vétel és miheztartás czéljából 
alább közöljük :

A hadügyminiszter rendelkezései szerint a 
hősihalált haltak, a fronton kívül elhalt, eltűnt és 
hadifogságban elhalt katonák nálunk kezelt civil
ruhái és más egyéb ingóságai a jogosult örökösök
nek kiadhatók. Ezrediink legénységének hozzátar
tozói gyakran fordulnak hozzánk oly irás- és 
szóbeli kérelemmel, hogy ezen ingóságok részükre 
kiadassanak, de jogosultságuk vagy személyazonos
ságukat igazoló közs. bizonyítványon kivül semmi 
más bizonyító eredetű hivatalos iratot nem csatol
nak kérvényeikhez, illetőleg nem tudnak felmutatni.

Az általános mozgósítás zűr-zavarai közepette 
és a későbbi tömeges felszerelések alkalmával a 
sok ezer leadott láda, zsák és csomag nem volt 
elrendezhető úgy, hogy a bennük lévő holmik 
tulajdonosainak személvazonoságára nézve kétség 
fenn ne forogjon, mert azok rendszerint minden 
jelzés nélkül adattak le, legfeljebb névvel ellátva 
és csak a rendezés folytán volt megállapítható az 
esetleg bennük maradt levelek, szelvények stb.-ből 
a hozzátartozók nevei, lak- vagy illetőségi helyök. 
A K. u. K- K. M. Abt. 13. Ecl. No. 4491. rendel
kezései alapján a katona pőttestek raktáraiban el
helyezett civilruhák ujonani rendezési, tisztítási, 
leltározási munkálatai most vannak folyamatban, 
de a személyazonosságok pontos megállapítása a 
fentebb jelzett hiányok miatt most sem vihetők 
teljesen keresztül.

Az érdekeltek tehát felesleges fáradságnak 
pénzkiadásnak teszik ki magukat, ha a már emlí
tett hiányos módon fordulnak sző- és Írásbeli 
kérelmeikkel hozzánk, eltekintve attól, hogy a sür
gős és nagyarányú munka keresztül vitelében 
akadályoznak, bennünket. Miért is kérjük Nagysá
godat, méltózlassék közhírré tétel végett felhívni a 
járások föszolgabirái utján az egyes jegyzöségekel, 
az alábbiakra vonatkozólag :

I. A szolgáló és hadifogságban lévő katonák 
civilruházata (egy kalap, egy kabát, egy nadrág, 
egy pár cipő vagy csizma) ki nem adható, leg
feljebb a láda, a netán benne lévő fehérneművel 
és aprósággal.
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2. A hősi halált hallak, front mögötti ország
részekben elhunytak, eltűntek, tartósan szabad
ságoltak s bármi cimen felmentettek, (50 éven 
felüliek) nálunk elraktározott dolgai, u. in. láda, 
civilruha és egyéb ingóság személyes jelentkezésre, 
vagy írásbeli kérelemre kiadhatók és pedig azonnal, 
ha a kérvényhez a halálesetei igazoló pecséttel 
ellátott hivatalos irat (bélyegmentes halotti akvi.

kivonat, értesítő a tábori lelkész hív. érte
sítése, a Vörös-Kereszt vagy az Orsz. hadi
gondozó hivatal lepecsételt lapjai, hagyatékátadó 
végzés, szabadságlevél, katonai lap) csatoltatok, 
illetőleg személyes jelentkezésnél a személy
azonosságot igazoló közs. bizonyítványon kívül 
felmutattatik. Ellenkező esetben a haláleset igazo
lása általunk az ezred iroda utján történik s ez az 
eljárás hosszabb időt igénnyel.

3. Az ingóságok postai kézbesítése az illeté
kes járásbíróságok utján történik.

4. Gyakran fordul elő, hogy a kért ingósá
gok fel nem találhatók, vagy a teljes hasznavehe
tetlen civilruhák a K. u. K. Kr. M. Abt. 13. Eri. 
No. 4491. rendelkezései szerint a hadifogoly tábo
roknak már átadattak, erről a kérelmezők szó 
vagy írásbeli utón hivatalosan értesittetni fognak. 
Pénzbeli kárpótlásnak ezen esetekben helye nincs.

5. Ajánlatos, hogy a kérelmező felek feltün
tess ik kérvényeikben: hol birt a ruha egykori 
tulajdonosa illetőséggel, hol lakott bevonulása előtt 
utoljára, mi volt a civil foglalkozása és mit tar
talmaz a láda, a csomag vagy a zsák (részletes 
felsorolással a felsőruhanemiiekre vonatkozólag).

6. A kérvény lehet jegyzőkönyvi elintézés) és 
mellékletei bélyegmentesek és hozzánk ezenkívül 
pedig a wieni póttest irodához cimzendök.

Hrideiések a kiadóhivatal czimére küldendők

HÍREK.

Sorozás.

Hangos volt az utcza, nótás ifju-sereg 
járta csapatostul a várost. Mindennapi 
csendességünkből kizökkenve néztük, a 
mint a legénykék agyonpántlikázott kalap
jukat lengetve, nagyokat kurjongatva von
ják magukra a figyelmet.

Megtelnek az ablakok kiváncsiakkal. 
Néhol az általános rokonérzés, néhol a 
közelebbi vonatkozású gondolatok kiválása 
hangolja az embereket. Az utcza hangulata 
átcsap, magával ragadja a nézőket is és 
legemberibb jókívánságaink kisérik majdan 
küzdelmes útjukra legújabban felavatott 
vitézeinket.

Bizonyos az, hogy ifjú lelkesedésük 
nem csupán pillanatnyi, hogy állni lógják 
a rettentő tusát. Sok lemondással, tengernyi 
nélkülözéssel megkiizdve sorakoznak be
vehetetlen torlaszként, hogy újból Hazát 
szerezzenek mindannyiunknak.

Ök megteszik a magukét. Hoznak 
hirt, dicsőséget mindannyiunknak. De 
vájjon mit nyújtunk majd mi? Higyjük, 
hogy több szeretet, több emberséges érzést I 
Ha a poklok poklából néha haza térnek, 
hogy szeretteik körében némileg felfrissül
hessenek, hogy újból elölről kezdhessék, 
vájjon ezután is csak azzal fogadjuk, hogy:

— Már megint itthon van ?
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Vagy ha a vérük, életük árán meg
védett otthonunk kényelméből kérnek va
lamit, hogy ennivalójuk, hogy ruhájuk 
legyen, úgy ezentúl is csupán morzsákat 
a foszlányokat dobjuk oda!?

Gyermekarczu emberek! Ti megisme
ritek a . kötelesség töviseit s bizonyos, hogy 
romlatlan leiketekből csak a legjobb 
fakad. Bál annyira megtenné kötelességet 
mindenki !

rr.

Főispánunk gyásza. Kenessey 
Béla erdélyi ref. püspök 00 éves korában 
meghalt. A népszerű főpap halála felekezeti 
különbség nélkül mély részvétet keltett. 
Benne Dr. Ostffy Lajos főispánunk nagy
bátyját gyászolja.

- Az utolsó Kossuth meghalt. 
Kossuth Lajos második fia, Kossuth Lajos 
Todor 73 éves korában mint mérnök emi- 
gratiójában, Nápolyban meghalt.

— Előléptetés. A m. kir. honvédelmi 
miniszter Dr. Ritschcr Samu ügyvédet, a 
pozsonyi honvédkerületi hadbíróságnál lévő 
beosztása mellett f. évi január hó I tői 
zászlóssá léptette elő.

Kitüntetés. Ö felsége Hradil Jó
zsef volt ügyvédi írnok muraszombati 
lakosnak, 1. o. számv. altisztnek a 20 honv. 
gy. ezredben a koronás ezüst érdemkeresz
tet adományozta a vitézségi érem szalagján.

Felmentett szolgabiró. Dr. Krenner István 
szolgabiró, ki hosszabb ideig a muraszombati íö- 
szolgabiröi hivatalban gyakornoskodott, ki a moz
gósítás óta harctéri szolgálatot téliesített, a katonai 
szolgálat alól fölmentetett. A főispán hatáskörében 
Krenner szolgabiröt a ielsööri főszolgabírói hiva
talhoz osztotta be. Ideiglenesen azonban hat heti 
szolgálattételre a szentgotthárdi főszolgabírói hiva
talhoz rendelte ki szolgálattételre.

Kitüntetés. Ö felsége a Király 
Sohár István ferenczlaki tűzoltó főparancs
noknak 25 éves szolgálata alkalmából a 
Tűzoltó Diszérmet adományozta. A disz- 
érmet a vármegye alispánjának képvisele
tében Horváth Pál járási főszolgabíró folyó 
hó 27-én ünnepélyesen adja át a ki
tüntetettnek.

— A VII ik hadikölcsön ered
ménye. A hetedik hadikölcsön eredménye 
Vasvármegyében, dr. Ostffy Lajos főispán 
ur hazafias agilitása folytán fölülmúlta az 
összes eddigi hadikölcsönjegyzéseket, ameny- 
nyiben arra a megye intézményei és közön
sége több mint 30 millió koronát jegyeztek. 
A helybeli két intézetné! a jegyzések ekként 
oszlottak meg’:
A Muraszombati Takarékpénztárnál

a felek jegyzése K 506,650
A Muraszombati Takarékpénztárnál 

saját jegyzése 500,000
Összesen K 1.006,650

A Muraszombati Mezőgazdasági 
Banknál felek jegyzése K 508,550

A Muraszombati Mezőgazdasági 
Banknál saját jegyzése » 200,000

Összesen K 708,550
Megemlítjük még, hogy a hetedik hadiköl
csön országos eredménye felülmnlta a 3,600 
millió koronát.
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A polgári iskola estélyének minél von
zóbb, hatásossabb sikerét biztosítandó, nagyban 
folynak az előkészületek. Megállapítható, hogy a 
rendezőbizottság a legjobbat kívánja nyújtani s 
máris sikerült a közreműködők lelkes gárdáját 
megnyerni. A műsor még nem teljes, azonban az 
eddigiekből következtetve a közönségnek kedélyes, 
hangulatos estélyben lesz része. A műsort kövc- 
tőleg Szombathely egyik első czigányzenekara fog 
hangversenyezni. Közelebbieket még nincs módunk
ban közölni, csupán annyit, hogy az estély 
előreláthatólag február első felében lesz meg
tartva.

Az országos képviseloválasztok névjegy 
zekének összeallitása. A vallás és közoktatásügyi 
miniszter a belügyminisztearel egyetérlőleg fel
hívta a közigazgatási bizottságokat, hogy a kép- 
viselőválasztók jövő évi névjegyzékének össze 
állítása céljából az írni olvasni tudást igazoló 
vizsgálatoknak 1918. évi február havában való 
megtartása iránti intézkedést mielőbb megtegyék, 
illetve a kijelölt állandó bizottságok a vizsgála
tokat mielőbb megtartsák.

Felmentettek figyelmében. A felmentettek 
bevonul.; ánál tapasztalták, hogy oly egyének, 
akik a h ivédelmi minisztertől meghatározott időre 
felmentést nyertek, különféle el nem fogadható 

ürügyek alatt a felmentési határidő lejárata 
után is még odahaza maradnak és nem vonulnak 
be. A katonai parancsnokság közli, hogy az ily 
indokolatlanul odahaza lévő volt felmentettek, akik 
már bevonulva voltak, a csapatiesteikhez, akik 
pedig még bevonulva nem voltak, a kezeik közt 
lévő népfelkelési igazolványi lapjaik szerinti honv. 
kiegészítő parancsnoksághoz, illetőleg cs. és kir. 
hadkiegészítő kerületi parancsnoksághoz azonnal 
bevonulni tartoznak. Kivételt képeznek azon egyé
nek, akiknek a közigazgatási hatóságok a fennálló 
rendeletek értelmében felmentési kérelmük elintézé
séig bevárási engedélyt adtak.

Az orosz és a magyar foglyok szabadsága. 
Az orosz kormány azzal a kéréssel fordult hozzánk, 
hogy a Magyarországban és Ausztriában fogság
ban levő orosz foglyoknak a cár nevenapja helyett 
január |9-én — a mi időszámításunk szerint 
szabadnapot adjunk. Az orosz kormány viszont 
elrendeli, hogy az oroszországi magyar és osztrák 
hadifoglyok, mint eddig is, szintén szabadnapot 
kapjanak Károly király születésnapja alkalmából. 
Az idő rövidségére való tekintettel a sajtó utján is 
közük a közönséggel ezt a viszonos rendelkezést, 
hogy minden munkaadó idejében tudomást szerez
zen erről az általános és feltétlenül megtartandó 
rendeletről. Azokat a munkaadókat, akik értesülés 
hiányában, vagy szándékosan nem adják meg a 
szabadnapot, az illetékes katonai hatóságok pót
szabadnap adására fogják kötelezni.

Ingyenes kenyérkereseti tanfolyamok hadi 
özvegyek és leányárvák részére. A' országos nép
oktató egyesület hadi özvegyek és leányárvák s 
általában a hadbavonultak női hozzátartozói szá
mára a következő ingyenes kenyérkereseti tan
folyamokat tart fönn. Es pedig : Polgári iskolai. - 
Kereskedelmi. Elárusitónői. Mozigépkezelés. 

Irógépkezelés. — Gyenge áramú villanyszere
lés. Brős áramú villanyszerelés. Fényképe
zés. Vegyészsegédi tanfolyam. intézeti ház
vezetés. Kávéházi és vendéglői felszolgáló tan
folyam. Házfelügyelői tanfolyam. Felső 
ruha varrás. Fehérruha varrás. — Gyermek
ruha varrás. - Géphimzés. Gépkötés Mű
virág készítés. - Női kalap készítés. Női fűző 
készítés. - Női hajfésülés és manikűr. Szép
ség ápolás. — Virágkertészet. Bolgár kerté
szet. — Baromfi tenyésztés. A tanitás teljesen 
ingyenes. Szegénysorsuak tanulmányi segélyben 
részesülnek. Beiratkozni az év minden hó végéig 
lehet az igazgatóságnál (levélben is): Budapest, 
VII., Kertész-utca 31. I. em.
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Az iskolai szünet újabb meghosszabbítása. 
Vázsonyi Jenő szénkormánybiztos, mint értesülünk, 
rendeletet adott ki, amelyben meghagyja, hogy az 
előadások az összes iskolákban továbbra is szü- 
neieljenek vagyis január 17-éig megállapított 
iskolai szünetet február 4-ig (hétfő) hosszabbítsák 
meg. A közoklatásügi miniszter ennek megfelelőeg 
már intézkedett.

Leegett erdei lak. Ocsek István alső- 
maráci lakosnak az erdőn levő lakatlan háza f. 
hó 6-án délután fél kettő tájban kigyuladt és 
leégett. A lakóházat valószínűleg kóbor orosz 
ioglvok gyújtották fel. A csendőrség a gyújtoga
tok után nyomozást indított.

Adakozzunk az elesett hősök 

özvegyei és árvái javára I 
Hadsegélyzö Hivatal főpénztára, Képviselöház

Apróságok,

Szegény Szombathelyiek.

Az ottani lapokból olvassuk, hogy a város 
polgármestnre értesíti a közönséget, hogy a de- 
czemberi petróleum elfogyott s hogy néhány napi 
türelemre van szükség, amig a januári meg
érkezik.

Lám miiven jó nekünk ! Nálunk még a 
novemberi sem fogyott el!

A jó Mari!
Van nálunk egy szellemidéző társaság, mely

ről sokan ugv tudják, hogy már egész életberen
dezésük a szerint idomul, hogy mit mond a szel
lem ? Ha a szellem azt mondja, hogy >vendég 
áll a házhoz», hát van nagy sürgés-forgás, csak
hogy az eljövendő vendég rendben találjon 
mindent.

lört.-nt a múltkor, hogy a társaság egyik 
törzsvendégénél cselédkrizis állott be s egyik 
korábbi cselédjét szerette volna visszaszerezni. 
Előszedik a háromlábút, hogy megtudják, merre 
is van a jó Mári.

Szokásos bevezető után kérdik a jelentkező 
szellemet, hogy : .Mondd meg nekünk kedves 
szellem, hol van a mi jő Márink ?< A szellem 
mond egv várost, mire tovább kérdik: -Jó, jő, de 
igy nem találjuk meg, talán lennél szives kedves 
szellem közelebbi czimet is mondani ?« Mire a 
szellem újból elkezd kopogni, de csupán a három 
első betűig jutott, mert a társaság férfitagjai 
tekintettel a jelenvolt hölgyekre kórusban in
tették le a szellemet, mondván : Köszönjük, 
köszöniük. kedves szellem, a többit úgyis tudjuk :.

Ami fontos.
Kedves jó N, Miklós czimboránkkal történt, 

hogy a közelmúlt adókivetéssel sehogysem volt 
megelégedve s mivel a kivető bizottság hajlitha- 
tatlan maradt, nagy-nagy fellebbezést készített a 
közigazgatási bírósághoz. Mondják, hogy a 12 ives 
felebbezésben könyfakaszlóan érvelt azon lehetet
lenséggel szemben, hogy tőle 400. mondd : 
Négyszáz korona kereseti adót igényeljenek.

Minden rendben lelt volna, de végül azzal 
nem volt tisztában, hogy vájjon milyen czimzés 
illeti a közigazgatási bíróságot ? Végig is járt 
minden hivatalt s mivel mindenütt csak tekintetes 
czimről tudlak. Miklós barátunkat ez sehogysem 
eléghette ki s fejcsóválva elégedetlenül távozott. 
Avatottak tudni vélik, hogy a kérvény még ma 
sem ment el.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink

ban ápolt sebesült katonákról!

Közgazdaság.

Mikor legzsirosabb a tehéntej?
A tehén egyik elléstől r. másikig terjedő fejési 

időszakban különböző mennyiségű és minőségű 
tejel ad. Legtöbb tejet ád az ellés után 2—3 hó
napig. azután csökken ez a mennyiség és valami 
5- 6 hőnőpon át meglehetősen állandó marad, 
majd ismét erősen csökken, mig végre teljesen 
elapad, vagy 6—8 héttel a leellés előtt mestersé
gesen elapasztatik. Ez áll nagy általánosságban a 
a mennyiségre, amit azonban természetesen nagyon 
befolyásol az állat takarmányozása és egyéb körül
mények. Kérdés, hogy a tej minőségéi illetőleg 
lehet-e szintén valyamely rendszerességei meg- i 
állapítani ?

A tehén, mint tudjuk, 10—14 napig nálunk : 
alig élvezhető tejet ad. Ez a főcstej. (Azért hang
súlyozzuk, hogy -nálunk alig élvezhető, mert pl. 
a svédek csemegeszámba menő eledelt készítenek 
belőle.) A főcstej zsírtartalma egészen rendes, bár 
egyébként az összetétele nagyon is elüt a rendes 
tej összetételétől. Ez a zsírtartalom azután nem 
változik lényegesen akkor sem, mikor a frissfejős 
tehén teje, a 3-ik héten, egészen rendes Összeté
telűvé válik. Ilyenkor adja a tehén a legtöbb és 
legzsirosabb tejet.

A tejnek zsírtartalma azonban már a 2- -3. 
hónapban csökken úgy, hogy mire a borjut elvá
lasztjuk, a tehén teje már lényegesen kevesebb 
zsirt tartalmaz. Innen származik az a vélekedés, 
hogy a friss fejős tehén teje kevéssé tartalmas, 
kevéssé zsíros. Ebből csak annyi igaz, hogy a 
szoptatás ideje alatt adja a legzsirosabb tejet, mire 
fejesre kerül a sor, a zsírtartalom már csökken. 
Később ismét emelkedik úgy, hogy a fejési időszak 
utolsó hónapjaiban megint zsírosabb tejet ád a 
tehén.

Meg kell még jegyeznünk, hogy a fejés ele
jén fejt tejben jóformán alig találunk zsirt, mig 
a fejés végefelé nagyon is zsíros tejet fejünk. A 
különbség óriási lehet. PL a kezdetben kifejt első 
deciliter tej alig mutat ’.-a vagy l°/o zsirt, mig az 
utoljára kifejt csöppek 9—10" <> zsírtartalmat 
mutatnak.

Lenmagtermesztés A mindinkább fokozódó 
zsiradékhiány enyhítésének egyik módja volna az 
olajos növények természtésének felkarolása. Ebben 
az irányban már kél év óta történnek is megfelelő 
lépések, de még mindig nem vezettek a várt ered
ményhez. A termesztésre leginkább ajánlható olajos 
magvak egyike a lenmag. Elég tekintélyes mennyi
ségű magot terem, magas olajtartalommal, amelyet 
étkezési célokra is kitünően fel lehet használni. 
Pogácsája elsőrendű abrak fejősteheneknek és 
növedékjószágnak, kiázlatott és kimunkált fonalát 
pedig ma számos nélkülözhetetlen fonálárunak a 
készítéséhez lehetne felhasználni. A len lazább 
természetű, üde és jő erőben lévő talajon bő mag
termést ad. Kát. holdankint teremhet 3 -5 q. mag 
és 12—15 q. száraz lenkóró. A len termesztésénél 
elsőrangú feladat a talajnak tökéletes előkészítése. 
Szükséges a sekély tarlószántás és a tavaszi ga
bona alá szokásos őszi-szántás. A sekély tarlólörés 
gyomirtás céljából kívánatos. Tavasszal a lent 
lehetőleg korán vessük, mert akkor biztosabban 
sikerül. Honáinak vetett lennel a korai vetés meg
gondolandó volna, mert nyüvése aratásra esik, de 
a tökéletesen magtermesztésre szám lenvetés be
takarítása már a sürgős aratási munka utáni időre 
fog esni.

Rézgálic. Illetékes körök részéről úgy értesü
lünk, hogy a földmivelésügyi kormány az idén is 
gondoskodni szándékozik a szőlősgazdák rézgálic- 
szükségletéről. Mintán a tárgyalások a hazai és 
külföldi gyárakkal most vannak folyamatban, ma 

! még nem lehel tudni, hogy a szőlősgazdák igé
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nyeit teljesinértékben kielégíthetők lesznek-e s 
hogy a rézgálic mily áron kerülhet forgalomba ? 
A kormány a szükséglet nagy részét külföldi gyá
raktól lévén kénytelen beszerezni, ez a körülmény 
nagyban befolyásolni fogja a rézgálic árának csak 
később várható kialakulását. Előre jelezzük, hogy 
annak az ára az idén jóval magasabb lesz, mint 
eddig volt s ha talán a szükséglet egészen nem is 
lesz fedezhető, a földmivelésügyi minisztérium 
mindenesetre igyekezni fog, hogy a szőlősgazdák 
legalább a legminimálisabb mennyiségben ideje
korán hozzájussanak e fontos cikkhez.

Czukor. A közélelmezési miniszter értesí
tette a járás íöszolgabiráját, hogy az eddigi 300 
métermázsa havi czukor mennyiség helyett, csupán 
250 métermázsát fog a jövőben kiutalni, mihez 
képest a maximális fejquóta havi 50 dgr. lesz.

Takarmány, l evesen az a hir terjedt el. hogy 
a takarmányhiányt hivatalosan fogják összeírni. 
Ezzel szemben felhívjuk gazdaközönségünk figyel
mét arra, hogy akinek takarmányra szüksége van 
annak ezt a községi elöljárósággal igazoltatni kell. 
Ebben kiemelendő, hogy milyen állatállomány van 
s, hogy milyen takarmánykészlet felett rendelkezik. 
A községi bizonyítvány az illető gazda által a 
Takarmányintéző Bizottsághoz, Szombathelyre kül
dendő, s ha ott megfelelően véleményeztetik, úgy 
a kérvény kiutalás végett a Takarmány Központ
hoz. Budapestre lesz továbbítva.

A sertéstermékek, maximálása. A hivatalos 
lap közli a kormány rendeletét, amely a sertés
húsnak- és meléktermékeinek újabb ármaximálását 
állapítja meg. E szerint a szalonnáért és nyers 
disznózsírért követelhető legmagasabb ár 9 korona 
70 fillér. Mindennemű friss sertéshúsért 8 korona 
50 fillérnél magasabb árt követelni, vagy fizetni 
tilos. A leölt szalonnás sertésnek egészben vagy 
féldarabokban való adásvétele esetében követelhető 
legmagasabb árát az alispán állapítja meg, ez az 
ár azonban kilónként 9 korona 20 fillérnél maga
sabb nem lehet. Az olvasztott disznózsír maximális 
ára 11 korona.

A hadifoglyok kicserélése. A hadifoglyok 
általános helyzetéről folytatott berni tanácskozások 
pozitív eredményre vezettek. Minden negyvennyoc 
évet betöltött s már tizennyolc hónap óta hadifog
ságban élő katonát és altisztet mostantól fogva 
hazaszállítanak. Az úgy a ne kategóriába tartozó 
tiszteket Svájcba internálják. Ezenkívül jelentékeny 
könnyítésekben állapodtak meg a hadifoglyokkal 
való bánásmód tekintetében, úgy a levelezést, a 
csomagküldést, mint a munkát és fegyelmet illetően.

Leveleken a feladót fel kell tüntetni. A ke- 
rdskedelemügyi miniszter rendelete szerint ezentúl 
Ausztria, Bosznia-Hercegovina és Németország 
kivételével az egyéb külföldre szóló levélpostai 
küldeményeken a felaeó nevének és pontos címé
nek a küldemény külsején való feltüntetése 
kötelező.

A tókekamat- és járadékadó bevallása. A tőke
kamat- és járadékadó alá eső jövedelmeket 191X. 
január 20-ig köteles az azokat élvező égvén vagy 
erkölcsi személy bevallani. A tókekamat- és jára- 
dékaeö az adóévet megelőző évben élvezett kamat
os járadékjövedelem után lévén kivetendő, az |9|X. 
évi adóztatás alá az 1917. évben élvezett kamat- 

. (járadék(-jövedelem vallandó be. A tókekamat- és 
járadékadó az adóköteles fél állandó tartózkodási 
helyén vettetik ki. A pénzintézetek a náluk el
helyezett és tőkésített kamatok összegét e hó 
utolsó napján kötelesek az illetékes kir. adóhiva
talnak kimutatni és az ezen kamatok után járó 
adót egyidejűleg beszolgáltatni; jogosítva vannak 
azonban arra, hogy ezt az adót a kifizetett vagy 
a tőkéhez irt kamatokból visszatéríthessék.

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

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

1918. évre
nemet és vend naptárak 
kaphatók: Balkányi Ernő könyvkereske

désében Muraszombat.

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

rokona stb. részére. Nagy örömöt szerez nekik, 
[.apunkat a tábori posta rendesen kézbesiti!

35 dekás

tábori dobozok
kaphatók

Balkányi Ernőnél
Muraszombat.

VIGYÁZZON
egészségére I

Megbízható és jóminőségü nikotinmentes 

c igfaretta-hüvelyeket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé

sében Muraszombatban szerezhet be.

Iparosok I Kereskedők!
Ingyen hirdetés.

Fi”“" „Muraszombat és Vidéke"
heti lapra.

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

~ lalkozását ingyen közli.
Czim Muraszombat és Vidéke kiadóhivatala 

----------------- — _. . -------------- Muraszombat. ■

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

kereskedésében, Muraszombatban.

Nélkülözhetetlen útmutató.
Körjegyzői, ügyvédi, járásbirósági 
és magán hivataloknak, községi 
bíráknak, vendéglősök és magáno
soknak nélkülözhetetlen útmutató
Muraszombatjárás községeinek

===== névjegyzéke ====

Ára
10 

fillér

Feltüntetve: a községek uj el
nevezése ABC rendben, távolság 
Muraszombattól oda és oda és 
vissza kilométerekben, a község 
melyik körjegyzőséghez tartozik 
és annak utolsó postája, lakosai
nak száma. A bírósági kiküldött 
és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilométerenkinl.

Könyv újdonságok a mefaelenés
................ . ... azonnal kapha
tók, úgyszintén Olcsó Jókai Modern Könyv
tár - Magyar Könyvtár füzetei raktáron nagy 
választékban. — Balkányi E. Muraszombat.

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

hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:

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

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAÜER JÓZSEF babsiitö és mézeskalácsos

RENKÓ JÓZSEF Szállódája az „Elefánt--hoz.

DOBKAI JÁNOS nagy vendéglője

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész.

DICK SÁNDOR sajtgyáros.

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

és porcellánkereskedése.

HEKLICS ISTVÁN vas és füszerkereskedése 
Muraszombat. Lendva utca.

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

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

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KÉMÉNY MÓR ..Korona- kávéháza.

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

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

NÁDAI JÓZSEF 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry-utca.

Kolossá János férfi- és női czipész.

FL1SZAR JÓZSEF vendéglős.

K0HN L1POT füszerkereskedő, deszka, mész, 
czement és eternit pala árusítás.

KOFJACS FERENCZ épület- és mülakatos 
kerékpár javító.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedő, nagy raktár 
varrógép-, kerékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-ulea.

I’ÉTERKA FERENCZ vendéglős.

BÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza.

RATKOL TIVADAR göztéglagyára.

RITUPER ALAJOS épület- és mülakatos, 
kerékpár-, mérleg és l'egyverjavitú műhely. 

Kerékpár raktár.
SIFTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza. i

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász. 1

VIDÉKIEK:

■ BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester
• Szombathely,

OROSZ SAMU vendéglős Urdomb.

SIFTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa. 

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanetnesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodúhegy. 

HIRSCHL LII’ÓT vegyeskereskedő Köbidán. 

KÜZM1CS MÁTYÁS vendéglős Battyánd. 

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

KL'HÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

KÍTIAH ISTVÁN vendéglős Markusházán. 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegv.

SÁVÉI. JÁNOS vendéglős Kisszombat.

STIVÁN FERENCZ vendéglős liöhida.

SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOMMER JÓZSEF vendéglős Felsőleudva. 

\ EZER JÓZSEF vendéglős Mártonhely.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban




