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A közigazgatás.
Vármegyénk főispánja a legnagyobb 

elismeréssel nyilatkozott a muraszombati 
járás közigazgatási állapotáról.

l étté ezt az előtte tisztelgő küldöttség 
előtt, oly közvetlenül és meggyőzően, hogy 
lehetetlen volt nem vele örülni azzal, kinek 
az elismerés első sorban szólt

Láttuk, hogy ez az öröm — nem 
számottevő kivételtől eltekintve — általános 
volt s a küldöttség tagjait távoztukban jól
eső érzés tudata töltötte el

A főispán lelkes szavakban hívta fel a 
megjelentek figyelmét arra a rendkívül terhes 
munkára, mely a közigazgatás vállaira 
nehezedik. Kérte a megjelenteket, hogy 
legyenek segítségére a közigazgatásnak 
terhes munkájában. Ez az utóbbi az mi 
kezünkbe adja a tollat, hisz egyebekről egy 
rövidebb riportban is megemlékezhetnénk.

Nincs könnyebb mint bírálni, gáncsolni 
valamit! Az élet napi tülekedésében látjuk, 
hogy erre könnyen kaphatók az emberek 
De tessék azt jobban csinálni, jobban az 
adott viszonyok között! Kevésnek jut eszébe, 
hogy számot vessen a körülményekkel, 
melyek a hatóságot egyes rendeletek végre
hajtására sarkalják. Azonban annál többen 
vagyunk, kik fölényeskedő kézlegyintéssel 
intézzük el a szóba jöhető kérdéseket

Tudjuk azt, hogy a közigazgatásnak 
békében is ezer és ezer ága-boga van, 
viszont annál kevesebb a belátásunk ahhoz, 
hogy méltányolni tudjuk a rendkívüli körül
ményeket, melyek napról-napra terhesebb 
feladatok elé állítják a közigazgatást.

Vegyük csak fontolóra, hogy már 
békében is a rendőri, katonai, iparhatósági 
és egyéb első fokú intézkedések tömege, 
milyen szövevényes munkahalmazt terem
tett. De mi mindez, ahhoz a változott 
körülményhez képest, mely a háború által 
állott elő. A közélelmezési és közellátási 
kérdéseknek soha el nem képzelt súlyos 
gondja is elég volna ahhoz, hogy egy-egy 
hatóság munkakörét teljesen kitöltse.

Mégis mit látunk I ?
Kicsinyes bírálatot, hozzá nem értő 

minden tárgyilagosság hijján való fecsegést.
Vén asszonyok módjára pletykálkodunk 

a helyett, hogy a helyzet igazi megértésé
vel segítségére lennénk hatóságainknak. 
Vegye csak mindenki elő saját lelkiismere
tét. Hány lappangó elégedet fenségnek, 
meg- és leszólásnak lehetett volna elejét 
venni az által, ha vélt sérelmes esetekben 
illetékes hatóságainkhoz fordulunk. Csak
hogy ennél kényelmesebb, ha magunk között 
elintézzük a dolgot s nem számolunk azzal, 
hogy Így mennyit ártunk a köznek.

Lapunk elfizetési

Nincs intézmény, ami ideális volna. 
Hisz minden emberi és ép ezért tökélet
len. De ha csak némileg is megfelelőbbé 
akarjuk tenni közéletünket, úgy mulhatlan 
kötelességünk, hogy segítségére legyünk 
hatóságainknak.

Különösen áll ez a közigazgatásunkra, 
melynek, ha a nagyközönség nincs segít
ségére, vesztett ügye van. De ha viszont 
igényeink vannak vele szemben, úgy legyen 
elég lelkiismeretűnk ahhoz is, hogy fel
tárjunk a hatóság előtt minden olyan köz
érdekű dolgot, mely esetleg az első sor
ban hivatottak szemét elkerülhette.

Amig mi még ennyi fáradtságot sem 
veszünk magunknak, úgy semmi jussunk 
sincs ahhoz, hogy bíráljunk, kicsinyeljünk, 
gáncsoljunk valamit. Ha úgy véljük, hogy 
jobb életberendezéshez is juthatnánk, akkor 
első kötelességünk, hogy annak útját egyen
gessük, hogy legeslegelöször magunk te
gyünk meg mindent, ami annak eléréséhez 
alkalmas.

A közigazgatás minden fázisában szo
ros összefüggésben van a nagyközönség 
legjobbindulatu törekvésével és ezeknek 
kölcsönös egymásra hatásából alakulhat ki 
a közszellem, melynek mindanyiunk hasznát 
láthatja és melyből annyit igényelhet min
denki magának, mint amelyen részt vett 
annak kiépítésében. rr.

Adakozzunk az elesett hősök 
özvegyei és árvái javárai 

Hadsegélyzö Hivatal főpénztára. Képviselőhöz.

Járásunk szegényügye.
A szegényügy mindig fájdalmas sebe volt a 

társadalomnak. A barbár népek történelme, de 
még a finomultabb ízlésű rómaiak halastavai 
iszonyt! dolgokat tudnának mesélni ama szörny
tettekről, melyekben a társadalom elerőtlenedett 
munkaképtelen embertársait részesítette. /\ mai 
kor is mostoha elbánásban kezeli a szegényügyel. 
Az állam mentegetődzik, hogy magasabb feladato
kat kell megoldania és a .szegényügyek egészen a 
társadalom szivére és szűkmarkú községi adminis- 
1 rációra bízta. A sokféle igénybevett társadalom, 
vagy nem tud, vagy nem akar segíteni, a községi 
adminislráció pedig oly nehézkes, hogy a hivatalos 
eljárás lefolytatása elölt a gyorssegélyre szoruló 
szegény elpusztul a várakozásban. A szegénység 
vánvadt alakjai pedig minden utczasarokbó! küldik 
hozzánk esengö szavaikat, aszott, munkától kérges 
kezüket, hogy nyomorult életüket tovább vonszol
hassák. Különösen az elerőtlenedett, munkaképtelen 
aggok, kiknek életerejét kiszívta a nehéz munka, 
a kik szerencsétlen családi körülmények és nyomo
rult bérviszonyok miatt öregségükre az utczára 
lettek kitaszítva, helyzete kétségbeejtő. A társada
lom legfeljebb szánakozó részvéttel kiséri az ily 

ára egész évre 10 korona, 

nyomorultakat, de szervezetlenség hiányában raj
tuk kielégítő módon segíteni nem tud és mig a 
hiányos törvény hivatott magyarázói a szegény
ségre paragrafust találnak és azt alkalmazók, addig 
az elhagyatott szegény egyén már rég valami ut- 
széli árokban fejezte be nyomorult életét.

A szegényügy istápolói most a társadalmi 
egyesületek és egyes charitativ intézmények, melyek 
azonban közel sem tudnak eleget tenni a kiáltó 
nyomornak. Még jó, hogy akad egy-egy nemes- 
szivö emberbarát, a ki időnként megnyitja erszé
nyét és intézmények létesítésével iparkodik ember
társainak nyomorán enyhíteni.

Örök dicsősége lessz járásunknak és első 
sorban a mozgalom megindítóinak az az actió, mely 
gróf Szápáry László és neje önagvméltóságaik 
kezdeményezésére most már a megvalósulás komoly 
stádiumába lépett.

Szebbet, emberibbet elképzelni sem tudunk, 
mintha azok, kiket a Gondviselés kegye megkímélt 
a nyomortól, nélkülözéstől, segítségére sietnek 
azoknak, kik már csupán az emberek köny őrületé
ből tengetik, vonszolják sorscsapásoktól megrok
kant életükéi !

Hittük, reméltük, hogy a háború átalakító 
halászi jelentkezni fog a humánus intézmények 
forcirozottabb létesítésében is, de ké< eres az örö
münk az adott esetben, mikor minden külső hatás 
bevárása nélkül tárul elénk egy oly nagyjelentő
ségű intézmény, melyre méltán lessz majd büszke 
járásunk minden lakosa.

Napok óta suttogtak róla az emberek, hogy 
egv rendkívüli dolog van készülőben. Az hir járta, 
hogy gróf Szápáry László szive nemes sugalatát 
követve egv Muraszombatban létesítendő és az 
egész járásra kiterjedő munkaképtelen aggok illem
helyének megalapításában és megszervezésében 
fáradozik.

Kételkedve fogadtuk a hirt, mert ily nagy 
horderejű és nagy anyagi erőket megkívántaié 
intézményt minden törvényes hozzájárulás hiányá
ban egy röpke szóval, vagy fölényes gesztussal 
elintézni lehetetlennek tartottuk, mindaddig mig a 
létesítendő szegényház megalapításának és fenn
tartásának módozatával meg nem ismerkedtünk.

Azonban a f. év január hó 30-án ez ügyben 
tartott elöértekezleten a felvetett nemes eszme 
kivihetőségéről és megszervezéséről megnyugvást 
szereztünk, hl eme gyűlésen hangzottak el a 
nemesszivü főur, gróf Szápáry László alapitó 
szavai, melyet az általános szegénység és nyomor 
ecsetelése után, melyekben a muraszombati járás 
közönségének tudomásul adja, hogy a létesítendő 
munkaképtelen aggok házát saját költségén fel
építi, a szükséghez képest felszereli és 3 magyar 
hold ingatlannal dotálja.

Eme nagylelkű adomány bejelentése után dr. 
Geiger Vilmos járásorvos az életből merített bő 
tapasztolalokban gazdag vonzó és közvetlen elő
adással festette a létesítendő intézményt és beszéde 
végén a következő határozati javaslatot ajánlotta 
az értekezletnek elfogadására :

félévre 5 korona.
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Határozati javaslat
A muraszombati várkastélyban mai napon 

Gróf Szápáry László őnagyméltóságának Elnök
lete alatt megtartott értekezlet egyhangúlag el
határozza, hogy Muraszombatban, a járás szék
helyén egy „Szegény aggok menedékházat“ 
létesít, mely hivatva legyen 80 100 kizárólag
muraszombat járásbeli szegény aggnak, vallás- 
és nemre való különbség nélkül, éltük utolsó 
éveiben biztos hajlékot es ellátást nyújtani.

2. Gróf Szápáry László és neje őnagv- 
mél lóságaik ama nagylelkű ajánlatát, mely sze
rint ök e czélra nemcsak a szükséges három 
magyar hold lelket adományozzák, de ezen a 
leiken magát az épületet is sajátjukból fel- 
épilletik, az Értekezlet a leghalásabb köszönet
tel elfogadja és azon határozott óhajának és 
akaratának ad kifejezést, hogy a grófi pár ezen 
nemes cselekedete már a létesítendő intézmény 
elnevezésénél is az adomány- és adományozók
hoz méltó módon kifejezésre jultassék és meg- 
örökittessék.

Elhatározza az értekezlet, hogy az Intéz
mény fentartásához szükséges összeg előterem
tése czéljából egy, az egész járás legszélesebb 
rétegeire kiterjedő gyűjtést indít meg és evvel 
kapcsolatban elhatározza, hogy azok nevei, akik 
e nemes czélra legalább Egyezer koronát vagy 
ezenfelüli összeget adományozni kegyesek lesz
nek, az épület falán elhelyezendő márvány
táblába bevésve, a késő utókor számára meg- 
örökitessenek.

4. Az Értekezlet ezen határozatok végre
hajtására és az ügyek továbbvezetésére kebe
léből a mai napon egy helyi bizottságot választ, 
melynek Elnökéül egyhangúlag Gróf Szápáry 
László ur ő nagy méltóságát kikiáltja.

5, A megválasztott helyi bizottságot az 
Értekezlet felhatalmazza, hogy az ügy propa
gálása és a gyűjtés eszközlése czéljából első 
sorban egy szőkébb körű végrehajtó bizottságot, 
másod sorban pedig egy tágabb körű .•■járási 
bizottságot, alakítson, melv utóbbinak tagjai az 
összes járásbeli lelkészek, segédlelkészek, kör
jegyzők, tanítók, tanítónők, óvónők és vidékek
ként egyes tekintélyes és befolyásos polgárok 
legyenek, egyben felhatalmazza a helyi bizott
ságot, mint a végrehajtó és járási bizottságot 
is a szükséghez képest a háborúból hazatérő 
értékes és befolyásos tagokkal kiegészíthesse.

Muraszombat Hl8. év január 30,
l)r. Geiger Vilmos, 

járásorvos, 
n>. iiiorvos.

A határozati javaslat nagy tetszés /pellett 
elfogadtatván az eszme kivitelére, propagálására, 
az anyagi erők összegyűjtésére az egyes bizottsá
gok megalakultak, kiknek munkálkodását és tevé
kenykedését éber figyelemmel fogjuk kisérni

Midőn e nagy horderejű intézmény létesítését 
a bőkezű főur áldozatkészsége lehetővé tette, a 
járás összes erőit munkába szólítjuk. Agitáljanak, 
gyűjtsenek, adakozzanak, hogy a munkaképtelen 
és szegény aggoknak hátralevő rövidke életidejét 
gondtalanná lehessük. Léire az átkos, meddő kriti- 
zálással, sok alkotást eltemető széthúzással és 
munkakedvet lohaszto sel len kedéssel. Alkotni aka
runk. Az idea szépségét senki sem tagadhatja. 
Gróf Szápáry László megnyitotta a kivitelhez 
szükséges erőforrásokat, Hartner Géza országgy. 
képviselő eme célra 3000 koronái adományozott. 
Vivant sequentes !

Könyvu jdonságok amegjel'né’uWn
■ ......- ■ azonnal kapha

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

hírek

Főispánunk Muraszombatban.

Folyó hó 29-én délelőtt 11 orakor 
tisztelgett községünk Ostffy Lajos dr. fő
ispán előtt, ki a főszolgabírói hivatal vizs
gálatával első hivatalos látogatását tette 
Muraszombatban. A teljes számban meg
jelent tisztelgők nevében Somén Lajos dr. 
ügyvéd üdvözölte főispánunkat, ki látható 
meghatottsággal köszönte meg a szeretet
nek ezen frappáns megnyilatkozását. Vála
szában kiemelte azon nehézségeket, melye
ket a már négy éve tartó háború nap nap 
után felmerülő követelései támasztanak a 
közigazgatásban, különösen ép a mi járá
sunkban, mely tudvalevőleg a vármegye 
legnagyobb, legkevésbé megközelíthető s 
igy legnehezebben adminisztrálható járása.

E legsimább s leggyorsabb megoldást 
igénylő nehézségek próbára teszik az erőt, 
szivet és észt, mert a közigazgatás, külö
nösen most, a megértő humánus érzést is 
nagy mértékben köteles alkalmazni eszközei 
között.

Járásunk közigazgatása mintaszerű. 
Különös örömmel ragadta meg főispánunk 
az alkalmat, hogy a járást és községet 
képviselő tisztelgők előtt meleg elismerő- . 
set, köszönetét fejezze ki főszolgabírónk
nak, Horváth Pálnak, kinek érdemeit a 
legfelsőbb helyen is tudják s a legelisme- 
rőbb formában méltányolják Megemlíti, : 
hogy a közigazgatás nehézségei nem di
vattá vált krítizálást, hanem önfeláldozó 
segítséget érdemelnek. Kéri a megjelente 1 
két e segítség szives megadásár.', mely 
az itthonmaradottak részéről megkívánható 
legminimálisabb hazafias kötelesség.

Hivatalvizsgálat Vármegyénk fő
ispánja január hó 28 án községünkbe érkezett, 
hogy a főszolgabírói hivatalban a szokásos 
vizsgálatot megtartsa. /X főispán legteljesebb 
elismerését fejezte ki, a vizsgálat befeje
zésével 30 án Szombathelyre visszautazott

Halálozás. Mint részvéttel érte
sülünk Scheibner Gyula ügyvéd, Baja város 
ny. rendőrfőkapitánya, Szombathelyen 68 
éves korában elhalt. Az elhunytban lapunk 
felelős szerkesztője, Scheibner Aladár, édes 
atyját gyászolja.

Műsoros estély. A muraszombati 
áll. polg fiúiskola ifjúsági segélyzőegyesiilete 
farsangi estélyének munkálatai befejezést 
nyertek. Az egész járás területére kiterjedő 
150 tagot számláló rendezőbizottságnak 
agilitása biztosítja az estély anyagi sikerét, 
a muraszombati hölgyek és urak kis miiked 
velő köre pedig művészi szín vonalon á'ló, 
uj tréfák, jelenetek, monolog, ének operete 
és zeneszám előadásával fogja szórakoztatni 
a közönséget Az estélyről a következő 
meghívót bocsátotta ki az egyesület:

Meghívó. A muraszombati áll. polg. fiú
iskola ifjúsági segélyzőegyesülete f. évi február 
hó 9-én saját alapja javára a Kemény kávéház
ban műsoros estélyt rendez, Kezdete este 8 
órakor, Előadás után társas va^sor?’ a Dobrai 
vendéglőben kitűnő cigányzenével. Helyárak: 
ülőhely 5 korona, a többi 3 korona. Felül- 
fizetéseket köszönettel fogadunk és a helybeli 
lapban nyugtázunk. Jegyek előre válthatók 
Schnell János urnái.

— Főszolgabíró választás. A kör
mendi járásban megüresedett főszolgabírói 
állás már valószínűen a február havi törvény
hatósági közgyűlésen nyer betöltést.

Földet a hősöknek Lapunk mull heti 
számában e címen leközölt felhívással kapcsolat
ban értesülünk, hogy dr. László Kálmán, szombat
helyi ügyvéd a vármegyei gazdasági egylet legutóbbi 
ülésén indítványt tett e mozgalom megkezdésére. 
Az indítványt a választmány elfogadta s annak 
alapján felhívást intézett a vármegye gazda- 
közönségéjiez

— Az öreg népfelkelők áthelyezése A hon
védelmi miniszter rendelete szerint az összes 49 
5(1 éves népfölkelök azokba a városokba helvezen- 
dök, ahol legutóbb hosszabb ideig laktak. A ren
delet részletesen körvonaiozza, hogy az öreg nép- 
fölkelők a legrövidebb idő alatt a hadlápterületröl, 
vagy a hareztérröl visszahozandók és beosztásuk 
úgy állapítandó meg, hogy itthon tartózkodási 
helyeiken legyenek foglalkoztatva. A rendelet elő
írja, hogy a katonai parancsnokságok sürgősen 
eleget tenni tartoznak a rendelkezéseknek. Ameny- 
nyiben a parancsnokságok bármily okokból el
mulasztanák az intézkedést, a népfölkelő családjá
nak joga van közvetlenül a honvédelmi minisz
tériumhoz fordulni és ott kérvényezheti az áthelyezést 
amit a lehetőség szerint teljesítenek.

— Őrizzük meg hősi halait halt kedveseink 
emlőkét: A hosszú háború, sajnos, maid 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 
díszítő 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. Ara fizve 3 korona, díszes vászonkötés
ben 4 korona. Kapható Balkányi Ernő könyv
kereskedésében Muraszombat.

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

Irőgépkezelés. — Gyenge áramú villanyszere
lés. Brős áramú villanyszerelés. Fényképe
zés. Vegvészsegédi tanfolyam. Intézeti ház
vezetés. - I 
folyam, 
ruha varrás, 
ruha varrás 
virág készítés, 
készítés. - Női hajfésülés és manikűr, 
ség ápolás. - Virágkertészet, 
szét. — Baromfi tenyésztés. A 
ingyenes. Szegénysorsuak 
részesülnek. Beiratkozni .. „
lehet az igazgatóságnál (levélben is): Budapest, 
VII., Kertész-utca 3l. I. em.

Brős áramú villanyszerelés. 
Vegvészsegédi tanfolyam.

Kávéházi és vendéglői felszolgáló lan- 
Házfelügyelői tanfolyam. - - Felső 

Fehérruha varrás. Gvermek- 
• Géphimzés. Gépkötés Mü- 

Noi kalap készítés. Női fuzo 
Szép- 

Bolgár kerté- 
tanitás teljesen 

tanulmányi segélyben 
az év minden hó végéig

A tizennyolcéves önkéntesek bevonulását 
elhalasztottak. A honvédelmi miniszter az 1900. 
évben született, fegyveres népfölkelési szolgálatra 
kötelezett azoknak a hadköteleseknek, akik a) a 
végleges, vagy b) az 1917. évi 28.400 - eln. B. 
számú rendelet értelmében az ideiglenes egyévi 
önkéntesi kedvezményre, továbbá c) az egyévi 
önkéntesi karpaszomány viselésére igénnyel bírnak 
és az 1917- 18. tanévekre valamely középiskola
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5 vagy magasabb osztályát, illetőleg valamely a 
középiskolákkal egyenjogositott tanintézetnek meg
jelelő évfolyamát mint nyilvános, vagy mint magán
tanulók végzik, a bevonulási időpontját február hő 
(j-a'ról március hó 15-ére halasztotta el. Annak a 
megállapítása tehát, hogy az 1900-ban született 
éviolyambeli hadkötelesek közül a fentiek szerint, 
kik tartoznak a fent említett határidőre bevonulni, 
a bemutató szemlebizottság, illetve a kiegészítő 
parancsnokság hatáskörébe tartozik. (1400. eln. B. 
1918. sz. r.)

Behívjak a 19 24 éves fölmentetteket; 
nem szabadságoljak az 51 éveseket Becsből jelen
tik : Az osztrák képviselőház véderöbizottságának 
ülésén Czapp honvédelmi miniszter több kérdésre 
adott választ és többek közt kijelentette, hogy az 
1867-iki évfolyamhoz tartozó katonákat lehetetlen 
szabadságolni. A miniszter közölte ezután, hogy 
tervbe vették a hat legfiatalabb évfolyam, az 
1899 1894. évfolyam felmentettjeinek általános
behívását. Ugyanezeket mondotta nemrég Szurmay 
Sándor honvédelmi miniszter is egyik legutóbbi 
képviselőházi beszédében. Nemecz képviselő kér
désere kijelentette még a miniszter, hogy tudomása 
szerint nem lesznek különbséget bánásmód dolgá
ban a különböző nemzetiségű katonákkal és, hogy 
nem is tűrné ezt. A gyógyíthatatlan betegek és a 
rokkantak elbocsátására vonatkozó kérdésre azt 
felelte a miniszter, hogy szigorú rendeletet adott 
ki az ilyen egyéneknek a hadsereg kötelékéből 
való elbocsátására és hogy szigorúan ügyel ennek 
a rendeletnek a végrehajtására.

A szakmunkasok átadása. A honvédelmi 
miniszter legutóbb módosította egyik tavalyi rende
letét, amelyben a szakmunkások átadását szabá
lyozta. A miniszter újabb 403506 4. sz. rendelete 
szerint a kerületi szakmunkásgvüjtő keretnek ál 
kell adni az 1911 14. évfolyambeli tényleges
katonákat, továbbá azokat a tényleges szolgálat
ban álló egyéneket, akiket a háború alatt vala
melyik utóállitáson soroztak be, végül azokat a 
szakmunkásokat, akik a háború folyamán önként 
léplek be a honvédség kötelékébe. Nem adhatók 
ál a szakmunkás gyüjlőkeretnek, illetve a pöt- 
zászlóaljaknál megmaradnak menetalakulatba való 
beosztás végett : a hadrakell seregtől íölösszámu- 
akként visszaérkező, továbbá a lábadozó osztagok
ból és kórházakból a pótszázadokhoz bevonuló 
szakmunkások, akik a gépfegyverkezelésben teljes 
kiképzést nyertek és a gépfegyver alakulásoknál, 
mint kezelő legénység alkalmazva voltak.

Pántot a Károly-keresztre Egyik fronton 
lévő olvasónk érdekes eszmét vet föl. A Káról y- 
kereszt rendszeresítését mint ismeretes a 
fronton mindenütt kitörő örömmel fogadták. Min
denki erre a kitüntetésre volt a legbüszkébb, mert 
csak a csapatkereszt árulja el, hogy tulajdonosa 
hol téliesített szolgálatot. Azóta azonban annyiféle 
módosító rendelet jelent meg, hogy ma már a 
csapatkereszt megszerzése nem ütközik nagyobb 
nehézségbe. Csak három hónapi nem is egyfolytá
ban eltöltött frontszolgálat kell hozzá, ami az évek 
<«ta tartó háborgban nagyon kevés. Igazságtalan 
előnyben részesülnek tehát azok, akik ilyen rövid 
froniszolgálat után ugyanazt a csapatkeresztet 
hordhatják, mint akik három-négyszer megsebe
sültek és emellett 20 24 hónapot töltöttek el a
tüzvonalban, sőt igen sokan vannak olyanok is, 
akik 30 40 hónapja vannak a fronton. Méltányos
volna tehát egy olyan intézkedés, amely meg
különböztetné ez utőbiakat a csak 3 hónapi front
szolgálattal biró csapatkeresztesektől. Erre szolgálna 
a pánt a Károly-keresztre. még pedig oly formán, 
hogy három hónap után a csapatkeresztet, 3 12
hónap után egy pánttal és 3 12 12 hónap után
k -:t pánttal jelzett csapatkeresstet kapna az illető. 
Ez lenne azután igazi fokmérője annak, hogy ki 
menyi ideig volt a lüzvonalban.

muraszombat és vidéke-
.......I

Közgazdaság.

Haditapasztalatok a lótenyésztés 
terén.

Ez öldöklő világháború forgatagában a tapasz
talat megmutatta, mit tesz az, ha egy nemzet 
virágzó állattenyésztéssel rendelkezik. Sőt talán 
nem is túlzás, ha azt állítjuk, hogy hitszegő ellen
felünk. az olaszok földjén aratott legújabb fényes 
győzelmünk nagyrésze, hazánk fejlett lótenyésztésé
nek az eredménye, amennyiben képesek voltunk 
előteremteni azt a jó és kiváló lóanyagot, amely 
hivatva volt a harctéren felállított ágyuk halmazát 
a legviszontagságosabb körülmények között kellő 
időben és kellő gyorsasággal előrevinni.

Nagyon sok azonban még a lótenyésztés 
terén a könnyelműség, a nemtörődömség és sok 
részben a tudatlanság. Sajnálattal látjuk azt a 
rendkívül sok hibát, amit e téren a kisgazdák el
követnek. Ezeket a közérdekében nem hagyhat
juk sző nélkül. Készletezni természetesen mind 
nem tudjuk csak a legfőbb hibákra akarunk rá- 
muta’.ii.

Egyik legnagyobb hiba, hogy a kisgazdák 
sajnálják az áldozatot, hogy kancaállományukat 
liszteséges és állattenyésztési szempontból megkö
vetelt mindenféle tenyésztési igényeknek megfelelő 
ménekkel fedeztessék be, ehelyett költségkímélés 
céljából zugménekkel fedeztetnek, abban a hitben, 
hogy teljesen mindegy, milyen mén fedezi a kan
cát, csak csikó legyen utána. Eltekintve attól, 
hogy ez a legdurvább hiba hazánk lótenyésztésével 
szemben, de nem is gazdaságos, mert oly egye- 
deket kapnak, amelyek a fajtához fűzött várakozás
nak egyáltalán nem felelnek meg, anyagilag is 
káros hatással van. mert az ily egyed a sok hiba 
folytán elértéktelenedik. Ennek tulajdonítható, hogy 
igen sok egyed nem kerül megfelelő eladásra, 
hanem jóval értéken alul cserél gazdát. Helyneve
ket nem említünk, de különösen egyik vidéken 
volt tapasztalható az, hogy csupa nyakigláb utó
dok töltik be. régi jó félvér lovaink helyét. A 
vékony pipaszár lábak nem állanak arányban a 
muraközi lóhoz méltó testtel, ez tehát a munká
ban is zavarja az állatot, szivósága rovására.

Egy másik soha meg nem bocsátható hiba, 
ami egyenesen csak a kapzsiságnak tulajdoniiható 
az. hogy már kétéves korában ugyanolyan mun
kára fogják be a csikót, mintha az 6 7 éves
volna, figyelmen kívül hagyva, hogy az a kétéves 
csikó még gyerek, teljesen fejletlen, annak még 
saját testének fejlesztésére kellene az erő, amit 
aránytalan túlterheléssel elpocsékol annyira, hogy 
mire tenyésztésre kerülne, már teljesen letörött. 
Magyar lótenyésztő kisgazdáinknak ilyen segéd
eszközökre igazán nincs szükségük, sem pedig arra 
az anyagi előnyre, amit ilyen helytelen gyakorlat
tal pillanatnyilag megszerez magának.

A harmadik tapasztalat az, hogy a lótenyésztő 
kisgazdáink legnagyobbrészt egyáltalán nem for
dítanak figyelmet a csikók megfelelő nevelésére és 
gondozására, ami pedig igen fontos és elenged
hetetlen tényező. Az e téren észlelt igen sok hibá
ról majd más alkalommal fogunk megemlékezni. 
Ezúttal csak azirányban emeljük föl szavunkat, 
hogy fordítsunk hazánk lótenyésztésére annyi és 
oly figyelmet, amelyet ez a nemzetgazdasági ügy 
a maga teljességében megérdemel és álljunk meg 
a helytelen tenyésztési elvekkel, tartsuk be szigo- 
ruan azokat a szabályokat, amelyeket az észszerű 
állattenyésztés nekünk előír. Szem előtt tartva, 
hogy nem minden arany, ami fénylik és nem min
dig haszon a látszólagos és pillanatnyi nagy 
haszon.

Kendervetőmag. Kendervetőmagot a íöld- 
mivelésügvi minisztériumtól kell kérelmezni. A 
kérvényben mindenkinek a következőket, kell be
jelenteni .

FEBRUÁR 3.

1. Gazdaságának helyét.
2. Szántóföldjének nagyságát.
3. Azt a körülményt, hogy termelt-e már 

előzőleg is kendert s ha igen, utoljára mikor, 
mekkora területen ?

4. Köteles bejelenteni esetleges kendervető
magkészletét, vagy ha nincs, úgy kijelenteni, hogy 
semmi kendermaggal nem rendelkezik.

5. Mekkora területen óhajt kendert termelni 
s a terület ősszel mélyen megszántatott-e ?

6. A kérvényen az elsőfokú közigazgatási 
hatóságnak igazolnia kell, hogy mindaz, ami a 
kérvényben fel van sorolva, a valóságnak megfelel.

Az ország három kendertermelési körzetre 
oszlik s mindenki csak olyan vetőmagra tarthat 
igényt, amely körzetben gazdasága fekszik.

A kendervetőmag ára 100 kilograminonkint: 
az első körzetből származóé K 300.
a második » > » 225.—
a harmadik » > >150.
amely árhoz még a beszerzési költség és a jutalék 
fog hozzászáinittatni.

Felhívjuk tehát gazdáinkat, akik kendert akar
nak termelni, hogy az előzők figyelembe vételével 
elkészített kérvényeiket a legsürgősebben terjesszék 
fel a földmivelésügyi minisztériumhoz.

A gabona és burgonyarekvirálás ellenőrzése. 
A Vasmegyében folyó burgonyarekvirálás ellen
őrzését Vargha István tart, hadnagy, gazdatiszt, a 
vármegyei takarmányozást intéző bizottság kikül
döttje látja el. A gabonarekvirálásnál az ellenőr
zést a miniszter megbízásából egy honvéd hadnagy 
és egy főhadnagy látják el, akik már megkezdték 
kőrútjukat. Az országos közélelmezési hivatal érte
sítette a vármegye alispánját, hogy képviseletében 
Szombathelyre érkezik dr. Marton József, hogy 
megtárgyalják a burgonya beszolgáltatás ügyét. 
Ebben a tárgyban csütörtökön értekezlet volt a 
vármegyeházán.

A hizo't és félhizott sertések forgalmának 
korlátozása. A közélelmezési miniszternek egy 
újabb rendelete jelent meg a sertéshizlalás ellen
őrzése és nyilvántartása ügyében, amely szerint a 
hízott és javított (félhizott) sertésekre ki kell állít
tatni a marhaleveleket, mert ezen sertések vásárra 
való felhajtását, egyik községből nagy városból 
más községbe, városba való szállítását eltiltotta. 
Bővebb felvilágosítást adnak az érdekelteknek a 
főszolgabirák vagy a polgármester.

A takarmány pótlása. Az alispán közli a fő
bírókkal, hogy a földmivelésügyi miniszter meg
engedte. hogy ott, ahol szálastakarmányban hiány 
mutatkozik, szalmából, tengeriszálból és törekből 
a hiányzó szálastakarmány helyett ezek másfél
szeresét lehet visszahagyni. Anyakocáknak darabon
kínt egy m. m. szalmát lehet visszahagyni, ha 
nincs más alompótló a gazdaságban.

A mezőgazdasági szabadságolások kiterjesz
tése. A honvédelmi miniszter rendeletet adott ki. 
amelynek értelmében a járási főszolgabirák, hadra- 
kelt sereghez tartozó mezőgazdák rövidebb szabad
ságolása iránt a tél folyamán is tehetnek előter
jesztést. de természetesen csak abban az esetben, 
ha tényleg méltányos, kivételes körülmények teszik 
megokolná, hogy az illető gazda a tél folyamán 
szabadságban részesüljön. A szabadság időtarta
mára nézve javaslat nem tehető, mert ezt az a 
parancsnokság szabja meg. amelynél a szabad
ságolandó szolgál. Általában húsz, kivételes eset
ben harminc napi szabadság engedélyezhető.

A szerkesztésért felelős : Scheibner Aladár.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink 
bán ápolt sebesült katonákról L
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IPEGHIVÁS.
fi MURASZOMBATI MEZŐGAZDASÁGI BANK

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TIZENKILENCZEDIK

évi rendes közgyűlését
1918. évi február hó 17-én délelőtt 10 órakor

az intézet saját helyiségében tartja meg, melyre a t. részvényesek azzal hivatnak 
meg, hogy alapszabályaink értelmében részvényeiket illetve megbízásaikat - 

magukkal hozni szíveskedjenek.

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés tartamára jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítésére 

két részvényes megválasztása.
2. A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 1917. évi jelentése, a mérleg elő

terjesztése és a tiszta nyeremény felosztása iránti határozat.
4. ki igazgatóság és a felügyelő-bizottság részére 1917. évre a végleges 

felmentés megadása.
5. A felügyelő-bizottság megválasztása.
6. Az alapszabályok 13. §-a értelmében beérkezett indítványok tárgyalása 
Muraszombat, 1918. január hó 28.

Gróf Batthyány Zsigmond s. k. 
elnök.

Jegyzet. Az igazgatósági jelentés és zárszámadások a keresk. törvény 198 Jj-a értelmében 
a közgyűlést megelőzőleg 8 napon át az intézet helyiségében ki lesznek téve és azok a részvé
nyesek által betekinthetők.

Kivonat az alapszabályokból. 9. Jj. Minden egyes részvény a közgyűlésen egy szavazatra 
jogosít. A szavazati jog személyesen vagy részvényes, mint meghatalmazott állal gyakorolható.

Szavazati jogát minden nagykorú, önrendelkezési joggal biró részvényes, akár férfi, akár 
nő, gyakorolhatja, ha részvényesi minősége a közgyűlést megelőzőleg 3 hónappal a részvény
könyvben igazolva van.

Jogi személyek, kiskorúak és gondnokság alatt állók csak törvényes képviselőjük által, 
habár nem részvényesek is, képviseltetnek, vagy ezeknek a részvényesek sorából választandó meg
hatalmazottjaik által.

E LA L) Ó!
Rédicsen két modernül épült 
ház a bene levő jóforgalmu 
vegyeskereskedéssel s teljesen 
felszerelt korcsmával együtt 
elköltözés miatt azonnal el
adó. Bővebb felvilágosítást 
ad Flesch Manó Rédicsen. g

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

névjegyzéke =====

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

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 kiiornéterenkini.

Rendelje meg lap,inkat a
J---- levő férje, fia, testvére,

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

és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

■

HELYBELIEK:

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

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAÜER JÓZSEF bábsütő és mézeskalácsos

BENKÓ JÓZSEF Szállódája az „Elefántéhoz.

DOBRAI JÁNOS nagy vendéglője

BOROS BENŐ kávéhaza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész. 

DICK SÁNDOR sajtgyáros.

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

és porcellánkereskedése.

HEKLICS ISTVÁN vas- és füszerkereskedésc 
Muraszombat. Lendva utca.

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

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

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR „Korona*  kávéháza.

HIRSCHL 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 Szápárv utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

FL1SZÁR JÓZSEF vendéglős.

KOHN LIPOT füszei kei e.-.'.edő. deszka, mész, 
czement és eternit pala árusítás.

KOl'JACS FERENCZ épület- és mülakatos 
kerékpár javító.

NEMECZ JÁNOS vaskvreskedö, nagy raktár 
varrógép . kei ék pár és gazdasági gépekben. 

POLLAK JÓZSEF pékmester. Temp'om-ulca. 

FLISZÁR JOZ'EF épület- és buloi asztalos.
Moloreröre berendez.ell műhely 
PÉTERKA IA RENCZ vendéglős

PÁLÉI ISTVÁN kovácsmestrr Lendva-uíc.za.

RAIKOL 11\ z\D.\I4 gőzléglagyára.

RITUPER ALAJOS épület- és mülakatos. 
kerékpár. mérleg es íegyveijavLó miihelv.

SIFTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

TŰRE JÓZSEF vendéglős Tempíom-ulcza 

URSZULESZKU PÉTI J! úri és női fodrát \ EZER JÓZSEF vendéglős Mártonhelv. 

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban

VIDÉKIEK:

BRANDSTE1N ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szom bal hely.

GROSZ S\MU vendéglős IJrdomb.

SIFTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa. 

HORVÁTH l\ÁN vendéglős Lendvanemesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóbrgy. 

HIR.--GHL LIPO1 vegyeskereskedő Kőhidan. 

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd. 

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpesl VII Sip-n. 5.

KI IIÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.

KÍ'HAll JÁNOS vendéglős B díváiul.

KL’HAR ISTVÁN v<n<|óg'ö< Markusházan.

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.

SÁVEL JÁNOS vcml'-glős Kisszombat.

STIVÁN FERENCZ vendéglős Kőhida.

SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház. 

SOMME l JÓZSEF vendéglős Felsőlcndva.




