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Többtermelés.
Közéig a tavasz. Közéig újra a gazda

ság szorgos ideje Ebben a helyzet, az 
idők parancsolnak, ránk: minden eszközzel, 
minden akadály és nehézség legyőzésével 
a termelést fokozni, minden időknél többet, 
legtöbbet kell termelni mindenben. Nemcsak 
annyit, mennyire mindenkinek magának van 
szüksége, hanem annyit, mennyit mind
nyájan igénylünk, kiket önvédelmi harczunk 
egy táborba hozott. Mezőgazdaságunk igen 
is tud annyi élelmiszert előállítani, a meny
nyire a közélelmezés akadálytalan lebonyo
lítására szükségünk van.

Nincsen szükség kényszereszközök 
igénybevételére. Nem a kényszertermelési 
rendszerre. A magyar mezőgazda nem önző, 
áruját az árak emelése czéljából nem is 
ditgdossa el. Csak magra, erőre és nyuga
lomra van szüksége, hogy utóbbiban mun
káját csendesen elvégezhesse és aztán a 
házi és gazdasági szükségletet meghaladó 
mennyiséget szívesen az első felhívásra 
odaadja, oda is kínálja közfogyasztásra.

Chablonszerii schémákat minden gaz
daságra érvényesítendő íizemterveket meg
szabni nem lehet. Sem azt meghatározni, 
hogy bizonyos számú holdon árpát, zabot, 
kukoriczát stb.-t kell termelni. Minden 
gazdaság önálló, minden gazda külön üzem
terv szerint dolgozik.

Ilyen milliószámra menő üzemterveket 
gyártani, azok kivitelét ellenőrizni nem lehet 
A speciális berendezésen kívül befolyással 
vannak arra az időjárás mostohasága, állati 
elhullások, családi bajok mellett egyéb oly 
fogalmak és tények, melyek a gazdasági 
termelés természetében és technikájában 
benne rejlenek. Minden értelmes magyar 
gazda üzemterv szerint dolgozik. És mi 
szép hazánkban, járásunkban csak értelmes 
gazdákat ismerünk. Az üzemterv a nagy 
gazdaságokban feltétlenül meg van. Ilyen 
formájában a kis gazdálkodóknál kevésbbé, 
de utóbbiak hagyományos és kitapasztalt 
consenvatizmus alapján dolgoznak és a 
vetés forgót úgy osztják be, hogy a földet 
legjobban kihasználhassák. A tervet itta 
bevált rendszer pótolja. Es helyesen. E 
tapasztalaton felépült ezen rendszeresség 
fenntartja a föld termőképességét, biztosítja 
az állandóságot, megadja esetleg a lehető
séget is arra, hogy az időjárás vagy más 
természeti csapás miatt elmaradt növényt 
mivel lehet pótolni.

A mezőgazdaságnak tehát csak kelle
metlenkedni nem kell és akkor a többter
melés előállhat. Mert a magyar gazdának 
van sziüe, van hazafias érzése es ismeri 
hazafias különös kötelességét most is.

De vele szemben kevésbbé méltányos 
az ipar és kereskedelemben megnyilvánuló 
féktelenül múló vágy. Mig a hadügyi veze
tőség az elvont munkaerő pótlásáról helye
sen és időben gondoskodik, addig a 
termelési eszközök mérhetetlen megdrágítása 
miatt azokat a gazda az ő aránytalanul 
alacsonyabb árai mellett megszerezni alig 
tudja. Ezek is maximálandók volnának. És 
akkor a speculació egyszerre elvesztette 
dagályos, féktelen pályáját. így a keres
kedelmi áruk, a textilipar czikkei egyenesen 
megvehetetlenek. Ennek arányos szabályo
zásával valutánk is javulna, mivel az áru 
értékének megfelelő kisebb árban a pénz 
nagyobb vásárlási ereje domborodnék ki. 
De megszűnne a speculación alapuló áru
forgalom is. És ha gond fordittatnék az 
igazságos áruelosztásra, a többtermelés 
lehetősége is elöállana, mert a termelési 
eszközök így a mezőgazda birtokába jut
hatnának. És ugyanilyen jelenséggel talál
kozunk az ipari termelés terén is, mely 
szintén a gazdasági állapottal és a köz
érdekkel volna összhangzásba hozandó.

A magyar mezőgazda megtesz minden 
lehetőt, mert szereti földjét. Égy biztatás, 
egy jó szem, egy szép szó is elegendő 
neki a többtermeléshez. Az általános érté
kelésnél a mezőgazdasági munkaerő benső 
értékét is értékeljük a helyzethez mérten 
és akkor nem kedveszegetten fogja tiirni 
a jóltermő magyar földet.

Magyar gazdák, járásunk gazdái, — 
mig beáll ez az állapot, - - addig is csak 
mindenkép a többtermelés legyen köteles 
ségünk, mert ennek a földnek, ennek a 
hazának a pillérei Ti vagytok és mikor a 
föld az ország, a földnek kell ellátnia lako
sait, a földnek önmagának kell megvédenie 
határait. Aztán jön, mert jönnie kell a jobb 
kor, az a kor, melyben mindenki fejetekre 
áldást hint.

Könyv újdonságok anie«iclen'isul«n
.......... .. .......■......... ........... - azonnal kapha

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

A hadi özvegyekért és árvákért.
Most, mikor az elmúlt év gazdálkodását 

mindenki lezárja, mindenkinél : takarékpénztárnál, 
szövetkezetnél, kereskedőnél, iparosnál, gazdánál 
stb., nyilvánvaló lesz, hogy üzletévét milyen fö
lösleggel, mennyi nyereménnyel zárja le, figyel
mébe ajánljuk mindenkinek, hogy az évi mérleg 
összeállításánál senki se feledkezzék meg erkölcsi 
és alap-emberi czéljairól.

Vegyük fontolóra, hogy nekünk mindnyá
junknak elsősorban a háboruokozta nyomort kell 
megszüntetnünk, a háboruokozta sebeket kell be
gyógyítanunk. Minden faluban van sok-sok olyan 
özvegy és árva, aki szomorú sorsát a háborúnak 
köszönheti és aki joggal követeli, hogy a társa
dalom őt segítse. A haza védelmében sokan pusz
tultak el. Főleg ezek hátramaradottjaira gondol
junk. mikor az év végi zárlat után jótékonysági 
czéloknak áldozunk.

És főleg az árváknak kell a jövőjét biztosí
tani. Ezekből alakul ki a jövő Magyarország képe, 
ezekből toborzódik az uj munkás ellem, ezekből az 
tij lakosság, a jövő generatiója.

Ezt szolgáló intézményeink már vannak.
Ilyen a Hohenberg Zsófia Orsz. gyermek 

szanatórium, mely budapesti központi telepen 
(Vili. Stáhly-utcza 15. alatt) úgy balatonszabadi 
balatonfüredi nevelőintézeteiben ezeket az árvákat 
gyűjti és felneveli. De munkáját természetesen 
csak anyagi támogatás mellett érheti el. Es erre 
a czélra áldozza fel mindenki a maga összes nél
külözhető filléreit, hiszen az emberi élet megmen
tése önmagunk megbecsülése, a legnemesebb czél, 
közkötelesség. A hozott áldozatok a fenti buda
pesti czimre küldendők.

Merjük hinni, remélni, hogy járásunk közön
sége e téren is az elsők táborában fogja előre 
vinni az árvák nemes zászlaját és oda küldi a 
lehető vagyont anyagi erejéhez mérten mindenki. 
E téren szerkesztőségünk, a Muraszombatjárási 
Gazdák Szövetségének titkári hivatala valamint a 
Gazdák liadsegélyzö bizottsága (Budapest. Közte
lek) szívesen áll bárki rendelkezésére.

A iminkásbiztositás reformja.
Tudvalevő, hogy a miiltban az uj végre

hajtási novella intézkedése folytán a kisipari 
munkaadók egy része nem tett eleget a munkás- 
biztositö pénztárral szemben fizetési kötelezett
ségének, sőt akadtak olyan munkaadók is, akik a 
munkásoktól levont pénztári járulékokat inegtar 
tották a nélkül, hogy a pénztár sikeresen foly
tathatta volna le ellenük a büntető eljárást.

Az uj rendelet rendelkezéseinél fogva ezután 
a járulékkövet-lések beszolgáltatása és behajtása 
körül oly rendelkezések lépnek életbe, hogy csak 
nagy ritkán lesz szükség a járulékok leírására. 
Nevezetesen ezután a munkaadó tartozik a járu
lékokat esedékesség után, felszólítás nélkül is, 
befizetni.

A kisipari munkaadók, úgy mint eddig, havon- 
kint hátraléki kimutatást kapnak az alkalmazottaik 
után felszámított betegsegélyezési járulékokról és 
balesetbiztositási dijakról, a hátraléki kimutatással 
egyidejűleg azonban fizetési meghagyást kapnak, 
amellyel figyelmeztetnek, hogy a be nem fizetett 
járulékok végrehajtás után hajtatnak be és nem 
fizetés esetén a munkaadó ellen a büntető eljárás 
megindul, amelynek során kihágás vétsége miatt 
I 5 napi elzárásban és 200 korona pénzbüntetésben 

Lapunk elfizetési ára egész évre 10 korona, félévre 5 korona.
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marasztaltalak. A múltban a munkaadók ellen 
ilyen eljárás teljesen ki volt zárva és miután a 
járulékok megtartása szabadságbüntetéssel nem 
járt, a járulékokat nem is fizették be.

Pontos tudni a rendeletnek a szavatosságot 
érintő 21. §-áról, amely szerint a pénztári járulé
kokért a munkaadónak, illetőleg üzemtulajdonosnak 
vele közös háztartásban élő házastársa egyetemleg 
felel a fővállalkozó az alvállalkozóért, az üzem
utód az üzemelőd tartozásaiért, még akkor is, ha 
az üzem berendezését az előző tulajdonos ellen 
foganatosított árverésen vásárló vevőtől szerezte meg.

A munkásbiztositási járulékok és dijak behaj
tására vonatkozó rendelkezése imperativ feladato
kat rónak a közigazgatásra, amelyeknek végre
hajtásáért a törvényhatóság tisztviselője felelős, 
ez viszont a járulékok és dijak behajtásával meg
bízott községi, városi közegeket 5 50 K-ig terjed
hető pénzbírságban marasztalja el, ha azt tapasz
talja, hogy bebizonyul és súlyosabb beszámítás 
alá nem eső hanyagság következtében a behajtási 
késedelmesen, vagy egyáltalán nem teljesilik.

— A közigazgatási közegek eddig is dicsé
retre méltó buzgalmat fejtettek ki a munkásbizto- 
sitási járulékok behajtása körül és igazán kevés 
ama közegeknek a száma, akik kevés jóindulattól 
eltelve jártak el. Most azonban, amikor a rendelet 
a járulékok behajtását szigorúan és körülményesen 
körülírja, biztosra vehető, hogy a hátralékos járu
lékok behajtása sikeresen fog lebonyolittatni és 
alig lesz eset arra, hogy a pénztár felsőbb helyen 
a közigazgatás ellen panasszal élni lesz kénytelen. '

HÍREK

Vármegyénk főispánja Mura
szombatban. Dr. Ostffy Lajos Vas
vármegye népszerű főispánja folyó hó 
28-án este M uraszom balba érkezik, hol 
hivatalvizsgálatot tart és egyben alkalmat 
keres arra, hogy járásunk társadalmi veze
tőivel megismerkedjen A főispán itt tar
tózkodásának ideje alatt gróf Szápáry László 
vendége lesz,

— Muraszombat nagyközség 
Muraszombat község képviselőtestülete f. 
hó 26-án délután képviselőtestületi gyű
lést tartott, melynek egyedüli tárgya a nagy
községgé való átalakulás volt. Még alig 
volt képviselőtestületi ülés, mely iránt ily 
nagy lett volna az érdeklődés és alig volt 
eset arra, hogy a képviselőtestület oly egy
hangú lelkesedéssel karolta volna fel s tette 
volna magáévá az indítványt. A képviselő 
testület köszönetét szavazott Horváth Pál 
főszolgabíró és Szondy Béla li. jegyzőnek, 
kik a nagyközséggé való átalakulás elő
készítő munkálatai körül hervadhatatlan 
érdemeket szereztek. Bizton reméljük és 
hisszük, hogy a jelentőségteljes képviselő
testületi gyűlés csupán a kezdetét jelenti 
egy uj korszaknak, s hogy ezt követöleg 
most már sorra kerül a város világítása 
gyalogjárója stb. régóta vajúdó kérdések 
megoldása is. Hisszük és reméljük, hogy 
nemcsak papiroson, hanem a valóságban 
is átalakulunk nagyközséggé. Hisz nem kell 
hozzá sokkal több, mint egy kis jóakarat, 
egy kis veletörődés és önzetlenség!

— Kitüntetés A legfelsőbb had
vezetőség Kocsár Károly vashidegkuti tanítót 
az ellenséggel szemben tanúsított kivaló 
szolgálataiért a vaskereszttel tüntette ki.

— Lemondott főszolgabíró. .Mint értesülünk, 
Pulay Eerencz, a körmendi járás érdemes főszolga
bírója beadta lemondását. A föbirő 1882. óla áll 

<11 nem adott, 
szilvaczefrét, 

hó végéig a 
szíveskedjék, 
megállapított

megléritése mellett

a vármegye szolgálatában. Előbb mint vármegyei 
aljegyző szolgált, majd 1901. decemberében meg
választották Körmenden főszolgabíróvá s azóta 
intézte a körmendi járás ügyeit közmegelégedésre. 
Távozását sajnálattal látja járásának népe.

Köszönet. Gróf Zichy Ágost a kórházi 
sebesült katonák részére 60 korona értékű 10 drb 
nyulat. a Ruzsics János perestői körjegyző egy 
vadásztársaság 76 korona adományát volt szives 
korházunkhoz juttatni, melyet hálásan megköszön 
a kórház vezetősége.

A muraszombati központi szeszfőzdében 
j a szilvaczefre lepárolása a napokban ismét kezde- 
i tét veszi, felkerelik tehát a tisztelt gyümölcs

termek*  közönség, hogy az ősszel 
még birtokában lévő kifogástalan 
szőlőtörköly és borseprüt még e 
központi szeszfőzdében bejelenteni 
ahol ezen anyagok a hivatalosan 
árban és a fuvarköltségek 
átvétetni fognak.

Pol. iskola leány magántanulók, amennyi
ben a tanév végén a muraszombati áll. polgári 
fiúiskolában akarnak vizsgálatot tenni, a vall. és 
közoktatásügyi miniszter úrhoz czim/ett kérvényei
ket legkésőbb febr. 4-ig az igazgatósághoz tartoz
nak benyújtani.

Petróleum osztás Szives örömmel hozzuk 
a közönség tudomására, hogy a közelmúltban ér
kezett petróleum felosztási tervezete elkészült s, 
hogy a petróleum cédulák f. hó 28-án délután 
a községháza udvarán kerülnek szétosztásra.

Rendőri hírek. Zrinszki Éva őrfalui 73 
éves öregasszonyt január 22-én Sándor Lajos 
gesztenyési lakos úgy megverte, hogy homlok in 
ökölnyi tátongó seb van. A csendőrség az eljárást 
megindította. Horváth Eerencz kisszombati rok
kant katonát öccse, mikor a sorozás idejét neki 
hirü! vitte, oldalba szúrta oly súlyosan, hogy kése 
a bordák között mellkasába hatolt és napokig élet
veszélyes állapotban feküdt. — Benczik Lajos 
szabadságos katona öccsét kísérte a sorozásra. 
Hazamenetkor bementek egyik mártonhelyi korcs
mába, hol ittas állapotban társaival összeveszett s 
azok őt hátán és hónaalján súlyosan megsebesí
tették. A muraszombati kórház vette ápolás alá.

Libalopás özvegy Schöntag Adolfné fel
jelentést tett a csendőrségnél, hogy a f. hó 22-ére 
virradó éjjel kamrájából 2 darab hízott libát is
meretlen tettesek elloptak. A csendőrség a tettese
ket kinyomozta és az ügyet áttette a járásbírósághoz.

Adakozzunk az elesett liösök 

özvegyei és árvái javára.
Hadsegélyzö Hivatal főpénztára, Képviselőház.

Apróságok.

A magyarság térhódítása.
A cs. és kir. tartalékkórház parancsnoksága, 

Szombathely, állítólag értesítette a Vendvidéki 
.Magyar Közművelődési Egyesületet, hogy kivánal 
mait
balon 
iratot

honorálandó elvben hajlandó a Muraszoin- 
létesitendö 3-ik fiók kórháznál magyar tel
is alkalmazni.

Amikor már sehogy sem jó.
A polgári iskola farsangi estélyének ének

próbáival a szigorú, de néha szórakozott karmester 
sehogy sincs megelégedve.

Legutóbb történt, hogy a fiuk csupa szem 
fül várakozásban lesik a karmesteri s a siri

csendet Jani barátunk azzal bontja meg. hogy 
Már megint nem jól kezdtetek !

és

Szegény gyermekek segélyezése.
A szegény iskolás gyermekek felruházására 

megindult akció a társadalom megértő mozgalma 
következtében a szokásos kereteket túllépve a leg
szebb eredménnyel záródott.

Az első alapot a- iskolás gyerekek téli fel
ruházására annak 300 K. adomány nyújtotta, 
melyet gróf Szápáry Pálné adott át férje elhatáro
zása alkalmából erre czélra Szlepecz János 
esperesplébánosnak, e/.zen összegből I I pár cipőt 
adtunk az arra szoruló szegény iskolás gyer
mekeknek.

Ugyaneme eszmével foglalkozott a muraszom
bati kér. jót, nőegylet 1917. év nov. 16-án választ
mányi ülése, a hol is határozatba ment, hogy az. 
egylet pénztárából 300 l\. összeget íatalpu cipőkre 
kiutalnak.

Nem várt eredményt ért el eme mozgalom 
akkor, midőn Horváth Pál főszolgabíró kezdemé
nyezésére megmozdult Muraszombat egész társa
dalma és összehozta ama tőkét, mellyel a leg- 
kiáltóbb ruha és cipőnyomoron segithettiink.

Az adományokat a mennyire az idő rövidsége 
és mostoha forgalmi akadályok engedték besze
rezve jórészt még a karácsonyi ünnepek előtt 
ünnepség kereteben osztotta ki a muraszombati 
kér. jót. nőegylel, melyre az akció technikai része 
volt rábízva.

Az adakozók névsorát és az adományok fel
használását a következőkben adjuk :

.Muraszombati keresztény nőegylet 306.17 
Vörös kereszt egylet muraszombati fiókja

K., Gróf Szápáry László. Gróf Batthvány 
Bank

K, 
i 300

Zsigmond, .Muraszombati .Mezőgazdasági 
200 200 K-. Muraszombati Takarékpénz’ár. .Mura
szombati izraelita nőegylet 100 100 K. Szent
Antal (Gróf Szápáry Lászlóné) 60 K.. N. N.
Dr. Vályi Sándor utján 50 K, Özv. Heimer 
Ignáczné 21 l\. Schweinhammer Teréz 10 K, Hor
váth Pál, Szlepecz János, Döbrentev Anialné, 
Trautinann Sándor, Gábris Mária, Dr. Vályi Sán
dor, Dr. Bölcs Gyula, Kardos József, Árvái 
Heinrichné, Nemecz János, Árvái Heinrich, Siftár 
Lajos, Marics Jánosné, Dr. Somén Lajos 5—5 K, 
Özv. Posztl Jánosné 4 K, Schnell Jánosné, Deli 
István, Pósfay Pongrácz, Pollák József, Ralkol 
Tivadar, La mm Róbert. Lamrn Péter, Kolossá Já
nos, Scsancsár
Istvánné 3 3 K, Olajos Sándorné, Horváth Gézáné 
Schweitzer Jenöné, Jónás János. Dobray János 
Spránszki Anna, Török Ernőné, Balkányi Ernő, 
Szondy Béláné, N. N. Lázár Ilona, Antauer Jó- 
zseíné, V. S. Dr. Geiger Vilmos. Bagót v József, 
Dr. Hollosy Kálmánná, Dr. Czipott Zoltánné, 
Kirbisch Eerencz, Junkuncz Sándorné. Külling Éva. 
Kiéin, Rituper Alajos, Kohn Lipót, Antalics István, 
Péterka István, Debellák József, Györek .Mihály. 
Eiló József, Győrek István 2 2 K. Girtl Lajosné 
1.40 f, Goinbossy Antal, Gombossy Viktorné, Őri 
Eerencz, N. N. Stevancsecz Katicza, Trautmann. 
Czipott .Mihály. Czvetkó Lajosné, ifi Hauzser 
József, Nemes Miklősné, Somén Jánosné. Kleinralh 
Józsefné, Gumilár Veruska, Bögömér, Eliszár 
Istvánné, Loncsár János, Knész István, Eiirst 
Ödönné, özv. Csorna Jenöné, özv. Hartmann 
Eerenczné, Herlinger Jozefa, Most, Wolf Johanna, 
N. N. özv. Seruga Jánosné. N. N. Kerjanecz Lina, 
N. N. Ealam Vilmosné, N. N. Péterka, N. N. özv. 
Kühárné, N. N. Pozvég Ignácz, Eürst, Skalics Kati, 
Eürst Lajos, Krist Ottilia, Eliszár Józsefné, Luthár 
János, Horváth Sándorné, Vérén Teréz, özv. 
Rozsáné, Hover Istvánné, Josár István, Koczet 
Eerencz, Darvas Mór, Bozzay Ilonka, Dr. Grand- 
piere Jenő, Lainscsák Eerenczné, Kofjács Eerencz, 
N- N. Jerics Eáni, Placsek Venczel, Hunyadi Sán
dorné, Takács Gyula, Wolf Dezső, Kopp Ede, 
Ruttkai Ignáczné, Horváth Kata, Junkuncz Istvánné 
Eliszár Istvánné. Norcsics János, Náday Józsefné, 
Dr. Brandieu Sylviusz, Hirschl Anna, Cságrán

Ivánná, Tóth Józsefné, Meszarics
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Nándorné, Nemecz István, Pécsek Iván, Vérén 
Eerenczné, Ovszenyák Eerenczné. Heklits István, 
Horváth Ivánné, Kovacsics Teréz, Rainer József, 
Jancsár Perencz, Vörös Anna, Vukán Iván, Zsilek 
Róza, Zsilek István, Péterka Juli, Rajner János, 
Lainscsek Vincze, Kovacsics Antal, Horváth Bára, 
Verbán István, Kovacsics Teréz I I K. Kühár 
Eerencz, Gorza Péterné 80—80 f, Kalamár Ist
vánná 70 f, Stefanecz András, Csiszár Lajosné, 
E. A., B. J„ N. N., Horváth Jánosné, Laczkovics 
Istvánná, Czelecz István, Potocsnyek Miczi, Hor
váth Jván, iij. Szentkirályi Sándor Lacsen Lörincz, 
Düh Jánosné, Lukács József, Urszuleszku Péterné 
Lejkő József, Durics József, Scsavnicsár István, 
Vukán Perencz, Rajner József, Mátay Miklósné 
60 60 f. Luthár Kelmán. Pintarics Istvánná, 
Székely J„ Sviadrovszki Róza, Paschinger, N. N., 
Vörös József, N. N., Gombossv Mariska, N. N., 
lalián Jánosné. N. N., Székelyné, Braunná, Ligeti 
Xnlalné, Krizsankó János, Legény, Istvánná, Traut- 
mann Ierus 50 50 i. Keményné, Gombóc/. Ágnes
Hirschl. Pintarics Vincze, J. A . Prahics Katicza, 
Horváthné. Kardos Jenőné, Zrim József, Traut- 
mann Heinrich, Mitkovics Alajos, Dervarics Mariska 
Hirschl Perencz, Maárné, Dr. Kissné, Pálfi István, 
Szakály Lajos, Sviodán Anna, Kemény Perencz, 
Novak. Ruzsics Istvánná, Horváth Józsefné, Rajner 
Antalne, Eőhnagy Géza, Paszicsnyek Teréz, Vada- 
vecz Iván. Zsobács István, Győrek Lajos, Baán 
Mariska. Győrek Iván. Potocsnyek Mihály. Czizel 
József 40 40 f. Barbarics Mariska, Mayer
Mariska 34 34 f. Ascher S, N. N.. Koszednár 
József, K. S., Szerecz M. Bittermann. K- I., Hochs- 
tetter József, Dervarics Terka, Guinilár Lajos. 
Szukics Istvánná. N. N.. Titán Ignáczné, Lipsa 
Perencz. Krangecz József. Kercsmár Istvánná 
30 30 í, Nemecz János.
f. Dervarics János 24 
Sianecz András. N. N., 
Ballér István, Rosenberg, 
Valéria, N. N., Győrek, 
Mayer János, N. N., Balaskó Mihály, Zsitek Jó
zsefné, Rajner Zsuzsa, Gergár Elorián 20 
N. N. 12 f, Miholics Mari.
Perencz, Heuberger II 10 
kék által aláírás nélkül 
összesen 1855.02 fillér.

Czipott József kereskedő adott 6 drb. 
s Trauttinann Sándor kereskedő I és ' ■> 
barchettot.
12 iskolás fiú ruhájáért ki lett
9 > leány ruhaszövetéért

fizetve
10 iskolás leány és 18 iskolás 

cipőiért ki lett fizetve

Titán Ignáczné, 
Kercsmár

Berke Józsefné 25 25 
f, Boross Gy.. N. N.,
Kiszelák Antal. N. N.,

Seruga Vinczéné, Titán
Eliszár Anna, N. N.,

20 f.
Sontagné, Vogrincsics
10 í, Iskolás gyerme- 

hozott összeg 6.01 f.

sapkát 
méter

770fizetve K 
ki lett

554.
fin

531.02
Összesen K 1855.02 

A leányok ruháit megvárták : Gróf Szapárv 
Lászlőné. Kórházi apáczák. Zárdái apáczák, Döb- 
rentey Antalné. fehér Mariska, Kardos Józsefné, 
Saáry Józsefné, Schnell Jánosné.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink 
bán ápolt sebesült katonákról 1

Közgazdaság.

Földet hazatérő katonáinknak.
A vasmegyei gazdasági egyesület a kővetkező felhívást in

tézte Vasvármegye gazdaközönségéhez.

Istennek hála : a háború befejezése felé kö
zeledik. Szeretjük hinni, hogy mihamar eljö az 
idő, amikor harcos testvéreink hazatérnek a 
lövészárkokból és a sanyarú ellenséges rabságból 
otthonukba.

Az ország lakossága készül már széliében a 
hősök méltó fogadására. A társadalom minden 
rétege megmozdult és azon dolgozik, hogy meg
édesítse a hazatérők életét.

muraszombat és vidéke*
A tisztviselők, katonatisztek, illetőleg ezek 

özvegyei, árvái számára a legkülönfélébb intéze
tek es pénzalapok keletkeznek, amelyekből az arra 
rászorulok ségedelemben részesülnek,

Az iparosok pénzt gyűjtenek szerszámra és 
nyersanyagra, katonaviselt szaktársaik uj életé
nek megalapozására.

Maga az állam rokkant intézeteket létesít, a 
melyekben a sánta-béna katonákat tisztességes 
megélhetést nyújtó foglalkozásra tanítják ki.

Ebből a dicső mozgalomból ki kell venni 
részét a gazda társadalomnak is. Hisz a leg- 
kiilönb, a legedzettebb, legkitartóbb katonák a 
falvak gyermekei, a földmivelésosztály fiai voltak, 
akikről valóságos legendák keringnek világszerte.

Az leket ennek az oka, hogy a földmivelés
osztály áll legközelebb a szeretett anyaföldhöz, a 
melynek védelmére fegyverbe szóllitott boldog
boldogtalant a király parancsa.

ideiének javarészét az istenáldotta föld meg
művelésében tölti, ott verejtékezik hajnalhasadás- 
lol esti harangszóig nap-nap után, esztendőröl- 
eszlendőre ! Csuda-e, ha neki legkedvesebb ez a 
hazai föld, amely szülte, majdan eltakarja? Ezek
nek az anyaföld szerető, mégis földnélküli vé
reinknek a méltó megbecsüléséről, inegjulalma- 
zásáról akarunk gondoskodni, amikor felkérjük 
a vármegye gazdaközönségét, nagy- és kisbirtokost 
egyaránt, különösképen pedig a katonai szolgá
latra alkalmatlannak minősített és felmentett gaz
dákat. akik a háborús esztendők soha nem kép
zelt anyagi előnyeit élvezték idehaza, mig ama
zok áztak-fáztak, éhezlek-véreztek, rabkenyeret 
ettek, hogy a hazatérő hősöknek, vagv a dicső 
halált halt vagyontalan földmivesek apátián gyer
mekeinek szakítsanak ki birtokukból kisebb-na- 
gvobb területeket és ajándékozzák azokat oda — 
Istennek nevében !

Nem kell más ide, mint szív érző, fájó, 
sajgó, de egyúttal belátó és hálás magvar szív! 
Adjon a kisgazda egynegyed, fél. vagv egy egész 
holdat, a közép és nagy birtokos 5 100 holdat.
Adjanak a községek, nemesi és úrbéri közbirto
kosságok. egyháznagyok és egyházközségek. Adjon 
mindenki, aki csak teheti, hisz az ajándék hold 
földnek békeidőbeli jövedelme alig 20 24 korona,
amit az ajándékozó meg ss érez, a megj tilalma
zottnak pedig ez a kis terület egy egész vagvon, 
az egész midenség, amely odaszögezi ahhoz a 
szükebb hazájához, ahol elődei éltek, hallak s 
megvédelmezi a vagyontalanok keserüségszüite 
hazafiatlan érzésétől.

Válassza ki az ajándékozó maga a meg- 
jutalmazandókat: szegény rokonai, jó ismerősei, 
cselédei, ismerősei, napszámosai közül.

És nevezzük el az ajándékföldehet hősök 
földiének !

Ennek a mi gondolatunknak pedig legyen 
hisz Istennek 

a községháza, 
és valamennyi 

az el-

hirdetője a templomi szószék, 
tetsző dologról van szó banne 
a tanácsterem, minden hivatal 
újság, hogy a szép eszme megvalósuljon, 
veteti mag gyümölcsöt terőmjen, mert a talaj, a 
magyar gazdaközönség szive, nem terméketlen, 
csak világosság, napmeleg kell neki, hogy a belé 
vetett mag kikeljen, szárba szökkenjen és gyümöl
csöt teremjen.

Eddig a nagyjelentőségű szózat, bizonnyal 
mindnyájunk szivében, akarat elhatározásában 
gyökeret ver.

Ennek gyakorlati kivitelére meg vissza- 
| Értesülésünk szerint nagyobb arányú segélyezési 

ily értelmű akció van folyamatban, melyet Vas- 
várincgye törvényhatósága karol fel. Ehhez csat
lakozik a Muraszombatjárási Gazdaszövetség és 
arányai keretében a legnagyobb támogatást he
lyezi előre kilátásba. Most az előmunkálatok van
nak folyamatban és aztán a nagy szociális fel
adatok megoldásához fogunk.
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Addig is: a Gazdaszövetség titkári hivatala 
kéri mindazokat, kik segítő jobbot nyújthatnak, 
hogy ez irányú elhatározásukat ott közölni szí
veskedjenek.

Uj hadisegélyek. Az uj hadisegélyrende- 
letet a honvédelmi miniszter jóváhagyta. Ezentúl 
nemcsak tartalékosok és népfelkelők, hanem tény
leges katonai szolgálatot teljesítők családtagjai is 
fognak hadisegélyben részesülni. Hadisegélyt kap
nak a tartalékos és népfelkelő tisztek hozzá
tartozói is, továbbá a hadbavonult törvénytelen 
felesége, ha a bevonulttól gyermeke van vagy 
keresetképtelen. Községekben a hadisegély havonta 
36 200 korona a családtagok száma szerint és
bérelt lakásban lakók hadisegélye 10- 20 korona, 
lakbér 20 50 korona. Minden községben és
és városban hedisegély véleményező bizottság 
lesz, a községekben pedig a jegyzők intézkedési 
jogát megszüntetik. A hadisegélyezés kérdésében 
a véleményező bizottság javaslata alapján a fő
szolgabíró, illetve a polgármester dönt, amely 
döntés ellen a felszőlamlási bizottsághoz lehet 
felebbezni. A 8 éven aluli gyermekek nem fél, 
hanem egesz segélyben fognak részesülni.

Felhívás cikoriatermelésre. A földmivelésügyi 
miniszter körrendeletben felhívta a gazdasági egye
sületek és közigazgalási valóságok figyelmét a 
kökénygyökér cikória termesztésének fontosságára. 
A kávépótlék legbecsesebb, és legfontosabb nyers
anyagának, a katángnak vagy cikóriának belföl
dön való termesztése úgy mezőgazdasági, mint 
közgazdasági szempontból bekében is figyelmet 
érdemel, mondja körrendeletében Mezőssy Béla. A 
belföldi, mezőgazdaságra hárul az a hazafias fel
adat. hogy a cikorialermesztés felkarolásával ennek 
a fontos megszokott cikknek nyersanyagát bizto
sítsa. A miniszter tudatja a gazdaközönséggel, 
hogy ahol a viszonyok erre alkalmasak, cikória
termesztésre vállalkozzék. A buzdításnak nagy 
foganatja volna, ha a mostani 15 koronás cikória 
árát a kormány most megfelelően felemelné, leg
alább is 28 30 koronára. A cikóriatermesztési
területet a földmivelésügyi miniszter a Budapesti 
Levelező értesülése szerint 15 ezer katasztrális 
holdban szabta meg illetve a hazai pótkávégyárak
nak legfeljebb akkora területre vonatkozó termesz
tési szerződések kötését engedélyezte.

A vasúti élelmiszerszállítás. A belügyminisz
ter egy felmerült esetből kifolyólag úgy döntött 
az élelmiszer kézipogyászként való szállítása ügyé
ben, hogy miután eddig a 4151 915. sz. rendeletet 
tévesen értelmezték, világosan közhírré teszi, hogy 
e rendelet 9. J$-a a kézipodgvászként való szállítást 
csak akkor köti igazolványkényszerhez, ha a 
szállítás a magyar szent korona országainak hatá
rán kívül levő helyre történik.

240 százalék pótadó. A magyar városok 
legtöbbje adósságokban úszik és ezért mindenütt 
nagy a póladó. Az összes városokon azonban túl
tesz Szentes, ahol nem kevesebb a póladó, mint 
240 százalék.

Miért nincs gyufa ? Az utóbbi hetekben megint 
érezhetővé vált a gyufahiány, sőt néhány nap óta 
gyufa egyáltalán nem kapható. A mostani hiány
nak mint értesülünk - az az oka, hogy a 
Gyufaárusitó r.-t. a meglévő készleteket vissza
tartja, mert rövidesen ismét fel fogja emelni a 
gyufa nagybani eladási árát. A gyufakartell árdrá
gító politikája a fogyasztóközönség körében bizo
nyára visszatetszést fog kelteni, annál is inkább, 
mivel a Gyufaárusitó r.-t. a háború tartama alatt 
immár ötödször emeli a gyufa árát.

A szerkesztésért felelős : Scheibner Aladár.
I



.MURASZOMBAT ES VIDÉKE. JANUÁR 27.MURASZOMBAT, 1918.

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

Uj könyv. Szentmártoni Darnay Kálmán: 
(iisimár a magyar könyvpiac legérdekesebb regénye! 
A Gisimár az első magyar nyelven irt őskori 
regény, mely oktatja és kedvesen szórakoztatja 
olvasóját. Ára t’izve 3 korona, díszes vászonkötés
ben 4 korona. Kapható Balkányi Ernő könyv
kereskedésében Muraszombat.

j 35 dekás ...._

Í’ tábori dobozok
kaphatók

Balkányi Ernőnél
Muraszombat.VIGYÁZZO N

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

désében Muraszombat.

----- egészségére I = 

Megbízható és jóminőségü nikotinmentes 

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

sében Muraszombatban szerezhet be.

lapunkat a harctéren 
levő férje, fia. testvére, 

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

Iparosok I Kereskedők!
Ingyen hirdetés

t'id“an „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 fiizetccske 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 -= =
Feltüntetve: a községek uj el
nevezése ABC rendben, távolság 

. Muraszombattól oda és oda és
Ara vissza kilométerekben, a község

IQ melyik körjegyzőséghez tartozik
és annak utolsó postája, lakosai- 

fillér nak száma. A bírósági kiküldött
és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilométerenkiul.

Könyvujdonságok a megjelenés után 
: azonnal kapha-

tök, úgyszintén Olcsó Jókai — Modern Könyv
tár - Magyar Könyvtár füzetei raktáron oagy 
választékban. - Balkányi E. Muraszombat.

Ipar és kereskedelem.
HELYBELIEK:

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék , csemege-, 
liszt-, vetemény-inagvak. úgyszintén üveg
es porceliánkereskedése. Férfi és női czipő 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAÜER JÓZSEF bábsűtö és mézeskalácson

BENKO JÓZSEF Sz/ilódája az „Elefántéhoz.

DOBRAI JÁNOS nagy vendéglője

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész, 

D1CK SÁNDOR sajlgyáros.

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

és*  porcéIián ke reskedése.

HEKLICS ISTVÁN vas- és fűszerkereskedése 
Muraszombat. Lendva utca.

KB. H1RSCHL divata ruház. Legolcsóbb be
vásárlási fonás. Fő ufeza.

HE1MER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-utca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR „Korona*  kávéháza.

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

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedő, szecskavágó 
gépek árusítása

NÁDAI JÓZSEF 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry utca. 

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

FLISZÁR JÓZSt'.F vendéglős.

KOIIN LIPOT füszerkereskedö. deszka, mész, 
czement és eternit pala árusítás.

KOFJAC.S FERENCZ épület- és miilakatos 
kerékpár javító.

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

sági gépekben

POLLAK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

P MER KA IgRENCZ vendéglős
PÁLI’I Is'JVÁN kovácsmester Lendva-ulcza.

RA I KOL ll\Ai)AR gőzléglagyára

RITITER ALAJOS épüld- és miilakatos. 
kerékpár-, mérleg és fegyverjavRó műhely. 

Kerékpár raktár.
SILTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

ÍIJRK JOZSEL vendéglős Templom ulcza. 

IJRSZULESZKU PÉTER un és női fodrász.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szom bal hely.

GROSZ SXMtl vendéglős Urdomb.

Sík IÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa. 

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvaneniesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 

IIIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Kőhidán. 

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Baltyánd. 

KOIISZ ANTAL vendéglős Bpest VII Sip-u. 5.

KI'..IIÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.

KÓHÁR JÁNOS vendéglős Hattyúiul.

KÍjIIÁR ISTVÁN ven<lét'iő.-. Markusházán.

ORÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.

SAVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

ST1VÁN FERENCZ vendéglős Köhida. 

SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sűrűház.

SOMMER JÓZSEF vendéglős Felsölendva. 

\ EZER JÓZSEF vendéglős Márton hely. I

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajióján Muraszombatban




