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Hőseinknek.
Sajátszcril jelenségek játszódnak le 

itthon előttünk. Különösen kifejlődött az 
Ítélőképesség Bírál, Ítél, kritizál mindenki. 
És mindent. ítél elevenek, Ítél holtak felett. 
Az activ emberek felett. A feltünedező és 
egyéb jelenségek felett. És az ítélet vég
tartalma : szidás, korholás. Evvel fel
hagyni kell.

Azonban az inventió. az activ és 
productiv cselekvés terére, — honnan mind
nyájan jót, jobbat várunk. - lépni ezen 
.nagy- Ítélő elmék vagy nem tudnak vagy 
nem akarnak.

Jövendőnk, nagyságunk nem a szavak 
tömkelegéből alkui ki. A jellemet tettei 
rajzolják meg. Ezek állítják oda a jellemet 
az utókornak, a jövő generatiónak. Ezek 
adják meg az egész, a követendő ember 
képét. Ezek a tökéletes embert. Ezek a 
cselekvő munka megszemélyesítői.

És itt járásunk ezen embereire, ezekre 
a hősökre akarunk rámutatni. Ezekre hív
juk fel a közfigyelmet Azokra, kik a haza 
hivó szózatára rohantak a királyi parancsra 
oda, hol a veszély, hol a cselekvő ellenség 
jelentkezett Ők cselekedtek, mint igazi 
nagy emberek. Mint hősök. Oda adták a 
hazának, nekünk mind, a mijük volt : leg
drágább életüket, egészségüket és vérüket 
- ők elhaltak a cselekvés közben, hősök 

módjára a dicsőség, a harcz mezején vagy 
örökre rokkantakká váltak. Nélkülük nem 
állt volna be a jelen helyzet, melyben a 

haza határai, az itthon minden embere, 
minden intézménye, minden vagyona nagy 
időkre biztosíttatott, melyben az ő vérük 
és áldozatuk virágaiból nő fel a magyar 
dicsőség, hősiesség, önfeláldozás és az 
összes nagy magyar erények.

Ezeknek a hősöknek, a járás hőseinek 
állítsunk monumentális és oly emléket, 
mely örök időkre hirdesse erényeiket. 
Ragadja meg az alkalmat a járás székhelyé
nek: Muraszombat nagyközségnek képviselő 
testületé, hogy ennek a köteles tiszteletnek 
külsőleg képet adjon bármely formában. 
És pedig Muraszombatban, hol mégis a 
járás népe most és a jövőben állandóan 
megfordul, hol az idegenek is láthatják és 
megismerhetik a hősök emlékét, mellyel 
csak önmagunk megbecsülésének adunk 
külső testet.

Egy emlékünk hirdesse az elhalt hősök 
örök és halhatatlan életét, egy külön létesí
tendő rokkant intézmény pedig biztosítsa a 
rokkantak hátralévő napjait a megélhetés 
gondatlanságával.

Mindent nem várhatunk az államtól, 
sem a kormánytól, sem hatóságainktól, 
melyek úgyis a sok sok sürgős és szük
séges szociális feladatok tömegével vannak 
el — talán tulhalmozva. Segítségükre kell 
sietnünk és odaadni vagyonúnknak egy 
részét, annyit, a mennyit ki-ki csak odaadhat, 
mert ezt a vagyont azok létesítették és 
biztosították, kik értünk haltak el, értünk 
vérzettek és rokkantai: is miattunk élnek.

S.

Gazdasági szervezkedések.
Örömmel észleljük, hogy minden meg- 

nyilvánulásában a reális életnek bizonyos 
irányú szervezkedést vettek fel program in
jukba a hivatott tényezők. Az ipari munká
sok szervezete már régi keletű és tagjainak 
javára hatalmasan bevált. Most a Gazda
szövetség a kisgazdák szervezését indította 
meg Alapja ennek az. hogy a földmivelő 
gazdák jogainak is érvényesülnie kell, külö
nösen most és a jövőben, mikor ellenük 
az úgynevezett -munkás ököl" emelkedik 
fel az ipari munkásság részéről. Ez csak a 
városi munkás ököl inkább, melyik szinte 
fenyegetődzik a kisgazdákkal szemben. De 
ennél a munkás ökölnél a földmivelő 
gazda ökle keményebb, ha arra kerülne 
sor, nagyobbat tud ütni, mert a földmivelő 
gazdak m gis csak többen vannak, mint 
az ipari munkások. Erre a sorra kerülnie 
azonban soha nem szabad nálunk, mert 
azokat mindkét részről a megértés, a meg
egyezés jelszavának kell vezérelnie

Nálunk nem lehet egyiknek sem eszme
politikai alapokra helyezkednie, nem sza
bad egyiknek sem a radikális útra lépnie, 
nem lehet egyiknek sem a szabadgondol
kodók szertelenségeit követnie. Mindkető- 
nek magyar nemzeti talajon egymásból kell 
élnie és kettejükből megteremtenie a magyar 
kereskedelmet.

Ily irányú tendentia az, mely az önálló 
földművelő gazdák számát szaporítani óhajtja 
és pedig úgy, hogy a nagyobb birtokok 
10—20 holdas parczellákra fö’dara’x/'.it- 
nának. De nem könyelmü gazd< 
mert ezek révén ismét csak e'á l' t v- 
birtok cumulatiója vagy bankok •. 
való összehalmozódása. hanem olykor 
az ilyen kisebb birtok testek hazafias i ’

TÁRCA.

Alkony-órák....
Irta: Kelemen Ferencz.

Lopva, alig észrevehetően száll le az alkony. 
A kis erdei nvirfaszoba szellös falai mentén apró, 
sötét árnyak íeskelödnek, amelyek lassan, mint az 
alkony tömjénfüstie. szétterülnek az egész szoba 
felett. Valami finom, kellemes, ködnemii anyag 
borong a primitív tábori berendezésen, mely perc- 
ről-percre sötétebb árnyalotokra borul s diszkrét 
fátyollal vonja be a néma bútorokat. Az éles kör
vonalak eltűnnek az alkony tömjén füstiében, az 
egyes tárgyak misztikus foltokká változnak át, 
inig végre az egész szoba összefolyik egy felis- 
merhetellen, sötét alkony fel léggé, mely haragos 
szintönusaival mindent magába nyel. E gondola

tokba ringató, érzéseket ébresztő alkonysötélség- 
böl, csak az ablak keskeny üvegtáblái válnak ki 
kellemes szürkeséggel, amelyeken át az álomra 
készülő téli nap havas lilasága dereng. A kis 
szoba sarkában egykedvűen duruzsol a primitív 
kályha, amelynek apró lángnyelvei időközönként 
ki-kicsapnak a lyukas ajtócskán, mintha nyugta 
lan életüknek szabadabb, tágasabb érvényesülési 
teret keresnének. E karcsú lángok refiex fénye 
ki-kiül a deszka plaíondra, melynek rezgő fény- 
sávjai biztató hangulatot varázsolnak az alkony 
sötétségével lebontott szobára. Van valami lelket 
felemelő ebben a csodás esti hangulatban ! A 
mindent leíorgő alkonyi szürkeség, a sötétség biro
dalmában élő halál lesújtó, vigasztalan gondolatait 
kelti fel az emberben, a fürgén csapkodó lángok 
az örökké tevékeny Elet arany lángszalagjai s a 
bizakodva derengő reflexfény egy tulvilági Élet 
bizalomgerjesztő. hitet, reménységet keltő fénye.

A lármás, zajos Élet, a fojtogató sötét Halál 
és a felemelő tulvilági Lét minden misztikuma 
benne van ebben a rejtélyes alkonyi hangulatban.

A lármás, zajos élet wagneri zenéje az al
kony e hangtompító magányában csak mint bújó 
moraj hullámzik a merengő ember előtt. A szen
vedélyek testet-lelkei korbácsoló vihara lágyan 
fúvó szellővé csendesedik s az önzés rettenetes 
tirannusa szelíden szunnyadó filiszterré változik át.

Önzés és a szenvedélyek nyugtalanító ha
talma, a lármás élet kél pokoli faktora, mely a 
társadalmi és állami kényszerformák egyéni szabad
ságát lenyűgöző rendszerén kívül összes lelki 
és testi szenvedéseink kiapadhatatlan kutforrása.

Az önzés az emberi érzésvilág kegyetlenkezü 
zsarnoka, mely emennek mindenféle más érzés
bimbóját csak a saját napsugarainak önző mele- 
lénél engedi kifejlődni s a szenvedélyek az égbe 
törekvő emberi ambíciók véreskezii hóhérai, kik

Lapunk elfizetési ára egész évre 10 korona, félévié 5 korona.
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gazda családoknak örökös megélhetést 
nyújtsanak és biztosítsanak. Ilyen tudatot, 
ilyen törekvést, létfenntartási becsületes 
magyar ösztönt kell azért belenevelni min
denkibe.

Ilyen tendentia e mellett az is, mely a 
gyárakat decentralisálja és az ott lekötött 
ipari munkásokból önálló iparosokat akar 
nevelni.

A nagy birtok mellett tehát a nagy 
gyárak is feldaraboltatnak. így szaporulat
nak az önálló földmivelö gazdák és az 
önálló magyar iparos családok is. A kettő 
együtt működésével áll elő aztán az a hely
zetbeli lehetőség, hogy a magyar föld ter
méke mindjárt ott a helyszínén feldolgoz- 
tatik és bocsájtatik a kereskedelem szányaira. 
Mintegy csapásra szűnik meg az a jelenség 
ekkép a jövőben, hogy a magyar föld 
termékei külföldre vándoroltak feldolgozás 
czéljából és hatványozott árban kerültek 
hozzánk igényeink és- szükségleteink ki
elégítésére.

Folyománya természetszerűen minden
nek az is lesz, hogy az áruk és árak is 
szabályoztalak. A gazdák például nem 
jutnak abba a kényszer-helyzetbe, hogy 
marháikat potom áron vesztegessék el és 
nem lesz minden marhakupeczböl minden 
áron többszörös milliomos. A szükséglet 
gazdaságosan lesz megállapítható, ennek 
megfelelőleg a termés elosztható és takar
mány hiány miatt nem fogja és nem lesz 
kénytelen elkótyavetyélni potom áron senki 
állatjait. Pedig ez különösen fontos nálunk, 
mikor az állatállomány kétharmada jóformán 
a kisgazdák kezén van.

De a legtöbb söpörni való a keres
kedelem terén van. Egy legutóbb kiadott 
rendeletével a kormány már bele is nyúlt 
a darázs fészekbe. Ebben a részletfizetésre 
vásárló gazdákat védi meg a kereskedők 
és gépgyárosok ellen. Meggátolja azt, hogy 
a gazda többet vagy előbb fizessen, mint 
a mennyire és amikorra kötelezve van. A 
részletre vásárló gazdák már többé nem

átkozott szerszámaikkal egyre-indsra pusztítják a 
fel-felszálló lelkeket. Mennyi nyílt és titkolt szen
vedés halmoz életünk törékeny bárkájára az önzés 
s hány nyugalmasnak, tisztának ígérkező óra 
derűjét borította el sötét vészfelhőivel a szenve
dély! Milyen selymesen puha ez a magányban 
fürdő alkonyi hangulat. A gonddal, szenvedéssel 
teljes élet kenyérharcza egy pillanatra belevés/ a 
sötétedő estaikonyi ködbe, melynek szürke íályola 
mögött, mint egy színes vízió terjeng-borong az 
Élet ezerszinü képe. Most igazán olyan az Elet, 
mint egy Álom! Hatalmas hajója méltóságteljesen 
zeng a viharzó tengeren s apró fekete elmosódott 
emberpontok fürgén szenvedélyesen zajognak a 
túlzsúfolt fedélzeten. Milyen jő ezt a kaotikus 
összevisszaságot itt az alkonyi magány nyugalmas 
páholyában végigszemlélni. Nézni és nem szen
vedni, figyelni és nem robotolni .' Az élet cirku
szának nvaktörő mutatványait nem végigcsinálni 
csak nézni nézni nyugodtan, tágranyilt szemekkel :

Oh ! egy ilyen rövid, de nyugalmas alkonvi 
pillanatban, benne van a merengő, filozofáló, 
gondolkodó emberi Élet minden poezise, minden 
romantikája !

Most fokról-fokra sötétebb-haragosabb lesz 
az alkony. A szürke fátyolból fekete gyászfátyol 
lesz,, mely maga alá borit minden tárgyat. Már a 
körvonalak is teljesen eltűntek s az egész kis 
Dekkung belesülyed e vigasztalan sötétségbe. Az 
élet színes képei, a méltóságteljesen zengő hajó 
is elveszett e végtelen gyász-árba ! A halál lelt
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szabad prédái a vállalkozó nagy tökének. 
Ez az állami ved'leni a földmivelö kis 
emberek részére abban van, hogy nem teli 
külön váltóval is fizetniük, csak egyszerűen 
a mindenkori részleteket esedékességük 
idejében.

A földmivelö gazdák érdekei mellett 
a mezőgazdasági munkások érdekei is tel
jes kielégítést nyernek, amennyiben a mező
gazdasági munkaközvetítés, mezőgazdasági 
baleset. - betegség — és nyugdíjbiztosí
tás, meg egyéb szociális szükségletek ki 
elégitése szabályozás és rendezés alatt áll.

De nem lehet a mannát csak felülről 
várni Megnyílni kell sziveknek egymás 
részére és a magyar föld javára úgy, hogy 
kellő előrelátás, bölcs mérlegelés, higgadt 
megfontolás után utat engedjünk a szeretet 
érzelmeinek. Megsemmisíteni kell a gyűlö
letet, mérsékelni az igényeket és akkor 
ráléptünk arra a középutra, melytől felfelé 
csak javunkra mehetünk előre. S

HÍREK

Adományok a járási szegényház 
fenntartási alapjára

A Járási Aggok Menhelye létesítésé
nek érdekében alakult végrehajtó bizottság 
folyó hó 21-én a tagok teljes szánni rész
vétele mellett értekezletet tartott, melyen a 
gyűjtési akció közelebbi részletei meg
beszélést nyertek.

Élénk örömet keltett annak megálla
pítása, hogy járásunk minden községe át 
van hatva a rendkívüli intézmény ember
baráti hivatásától és versengve sietnek 
annak létrehozását megkönnyíteni

Reméljük, hogy Muraszombat példa- 
adóan veszi ki részét az adakozásból, mert 
hisz még alig volt akció, mely bennünket 
közelebbről érintett volna, mint a mi kö- 
nyörüietre szorult szegényeinken való se
gítés nemes munkája.

úrrá mindenen A halál, ez az egyetlen valóság e 
földön. Milyen máskép néznek most e Szörnyeteg 
rémes szemüregébe, mint izzó csaták ideién ! Itt 
az alkonv altató csendjében, mintha beleérne a 
lelkem a halálba. Let és Halál összefolynak, mint 
fénv és sötétség !

De amint az. egész titokzatos csendbe bur
kolt szobára lassan, egyre haragosabban, egyre 
intenzivebben rábnrul a mindent elzáró sötétség, 

egyre markánsabban, egyre érezhetőbben emel 
kedik ki a sötétség áriából a kis ablaküveg szürke 
világossága. Egy kis halvány reménysugár a halál 
reménytelen feketeségével szemben '

Rápillantok e parányi ablakra s ugv érzem, 
hogy sziirk ■ üvegtáblái most a túl világi Élet 
szimbólumai !

S aminthogy e kis lakás a mindent elborító 
sötétség súlya alatt kellemetlen, nyugtalanító, fé
lelmet. bátortalanságot, kétségbeesést keltő volna, 
ha e szürke ablaktáblákon át némi bizalom re
mény nem sugározna be hozzám, azonképpen ez 
a Halál végtelen Tengerébe elmerülő Elet is remény
telen, érthetetlen és borzalmas volna, ha a Túl
világ! Lét bizalma, hite lelkünk e gyötrő sötétsé
gére egy pár biztató fénysugárt nem lövelne.

Újból rápillantok a kis igénytelen üvegre!
Ez tényleg megvan, de hogy mi van azzal a 

másikkal, ki tudná megmondani ? !
Orosz front, 1918. január.
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Pénzintézeteink közül elsőnek a Mura
szombati Takarékpénztár jelentette be a 
fenntartási alaphoz való 10.00U koronás 
adományát; mi reméljük, buzditólag fog 
hatni mindazokra, kiktől méltán várhatja a 
társadalom, hogy a Gondviselés által nekik 
juttatott bőség szarujából juttassanak vala
mit azoknak is, kik éheznek, fáznak és 
és teherként vonszolják nyomorúságos 
életüket.

Eddigi adakozások e czélra : 
A Muraszombati Takarékpénztár ado

mánya K i 0.000-
Korábban már kimutatón adományok 

összege » 3225-
Összesen K 13.225-

Gróf Szápary László nagy
lelkű adománya. A polgári iskola ifjú
sági segélyzö egyesületének javára rende
zett folyó hó 9-iki estély rendező bizott
sága nevében Tóth Kálmán egyesületi 
elnök tisztelgett Szápáry László grófnál és 
tekintettel a nemes czélra, erkölcsi és 
anyagi támogatást kért. A kegyelmes ur 

- tekintettel családi körülményeire — 
személyes megjelenését nem helyezhette 
kilátásba, azonban teljesen átérezve és 
méltányolva az einberbaráti intézmény 
nagy jelentőségét és szive sugallatát kö
vetve, a polgári iskola ifjúsági segélyzö 
egyesületének alapját növelendő, 500 koro
nás adományt ajánlott fel.

— Hivatal vizsgálat. Oryneusz György 
kir. tanácsos, pénzügyigazgató, a helybeli adó
hivatalnál folyó hó 16 -18-án hivatalvizs
gálatot tartott és a tapasztaltak felett lég 
nagyobb megelégedését fejezte ki.

Kitüntetés. A legfelsőbb had
vezetőség, az ellenséggel szemben tanúsí
tott vitéz és önfeláldozó magatartásukért 
Kuznia Jánosnak Murapetrócz. Lippai Adám- 
nak Nagytótlak, Vrecsics Ferencznek Tiborfa 
és Marsik Rudolfnak Tiborfa a bronz 
vitézségi érmet adományozta.

Házasság Molnár Jenő kórházi 
segédorvos folyó hó 24-én vezeti oltárhoz 
Drechsler Sári urleányt Budapesten.

Köszönet. A muraszombati áll. 
polgári fiúiskola jótékonyczélu estélyének 
rendezőbizottsága ez utón fejezi ki köszö
netét a szereplő hölgyeknek és uraknak : 
úgyszintén Árvái Henrik urnák kép ado
mányozásáért, valamint dr Brandieu Syl- 
vius, Czipolt József. Hirschl Adolf és Jónás 
János uraknak a színpadi díszletek köl
csönzésért.

Megyegyülés. Élénk és fontos megyegyülés 
folyt le íebru >r 18-án Vasvármegve törvényható
ságának üléstermében. Dr. Oslfíy Lajos főispán 
rámutatott a reális élet jelenségeire, az activ életre, 
a megvalósulás alatt álló reális közszükségletekre 
és örömmel kellett mindenkinek észlelnie és meg
állapítania, hogy kezében a megye vezetése a 
legjobb kezekre bízatott. Szolgabirót is választottak, 
melyről egy külön hírünkben emlékezünk meg.

Szolgabiróválasztas. A folyó hó 
18-iki vármegyei közgyűlés a megüresedett 
szolgabirói állásra, itteni működése után is 
előnyösen ismert Hertelendy Kálmán tb. 
szolgabirót választotta meg.
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Meghívó. A muraszombati ifjúság f. év 
február 25-án a Kemény-féle kávéházban czigány- 
zenével egybekötött jelmezes tánczestélyt (purimot) 
rendez, melynek tisztajövedelme a mostan alakult 
járási „aggok menháza“ javára fordittatik, Kez
dete este 8 órakor. Belépti dij : személyenkinl 2 
kor., családjegy 5 korona. Felülfize»éseket, tekin
tettel a nemes czélra, köszönettel fogadunk és 
hirlapilag nyugtázunk.

Felülfizetések a polgári iskola ifjúsági 
segélyző egyesületének február 9-iki mulatságán : ’ 
Kirbisch Ferenczné. Jandrasich István Őrihodos. 
Kanti Mór Budapest, Medzihratzky Lajos Czell- 
dömölk 10 10 korona, Skerlák László 5 kor..
Pákozdy József, Seb. Fehér Ilona 4 4 korona.
Huber Terézia Musznya 3 korona. Nagy István 
l'rdomb 2 korona.

Az iparosok mulatságán, mely 1918. febr 
hó 12-én volt a Fliszár-féle vendéglőben, utólag 
beküldőitek : Pálfi István 5- -. Barbarics Antalné 
Muraszombat. Pintarics Iván Mártonhely, Kovács 
Mátyás Lendvanemesd 4 - 4- . özv. Báárt Imrené
3- , Porédos Ferenczné 2' . Kohn Samu I
koronát. Mindazoknak, kik felülfizetéseikkel és 
beküldéssel a mulatság anyagi sikerét előmozdí
tották, ez utón is hálás köszönetét mond a 
rendezőség.

185 négyszögöl földért 3700 korona. 
Jambrics Lajos, a kőszegiek agilis polgármesterre 
a Kőszeghez tartozó Kőszegpatyon levezettelte egy 
libausztató pocsolyáról a vizet s az igy nyert 185 
négyszögöl területre árverési hirdetett. Az árverést 
most tartották meg. a korábbi pocsolya óriási 
áron kell el. 3700 koronát adott érte Tandl József 
kőszegpatyi gazda. íme, mit lehet elérni okos 
és czélszerii gazdálkodással! Sok ehhez hasonló 
munkát lehet nálunk a járásban is végezni, külö
nösen a Mura és Lendva mentén és a szanaszét 
egyéb helyeken elterülő mocsaras földek körül.

Razzia hadifoglyokra. A muraszombati 
járás, felsőlendvai csendőrőrs körletében Vámos 
|ózsef járásőrmester vezetése alatt folyó hó 20- 
és 21-én a csendőrség razziát tartott, mert a 
közelmúltban állítólag 3 - 400 orosz fogoly szökött 
át Stájerből, valószínűleg a íeldbachi fogolytábor
ból, kiknek összefogdosása végeit mintegy 25 
csendőrt összpontosilottak. A szökött hadifoglyok 
elfogása nagy nehézségekbe ütközik, mert Felső
lendva vidékén a házak nagyon szétszórtan vannak.

Meglopod orosz hadifogoly. A múlt napok
ban Benézik l erenczné alsómaráczi lakoshoz ki
helyezett orosz hadifogolytól egy Iván nevű csavargó 
orosz hadifogoly 160 korona magyarpénzt és több 
ruhaneműt összesen 643 korona értékben ellopott. 
A tolvaj a lopás után megszökött. A szökevény 
foglyot a csendőrség keresi.

Ellopott üsző bőr. Nemecz József perestói 
lakos gazdálkodó kárára múlt hó 25-én virradóra 
nyílott faházából 1 darab szárítás végett kiteritetl 
üszőbőrt 60 korona értékben elloptak. A felső
lendvai csendőrség ez ügyben nyomozást indított 
és kiderítette, hogy a lopást Miholics István és 
Ciombócz Mihály perestói legények követték el. 
amiért a csendőrség a muraszombati kir. járás
bírósághoz feljelentette őket.

Közgazdaság.

Mezőgazdasági átalánybiztositás.
A tűzbiztosítással foglalkozó intézetek által 

kultivált módozatok között nagy fontossággal bir 
az. mely magában foglalja egy gazdaság szem-, 
szalma- és szénatermését, de egyaránt és ezzel 
kapcsolatban kiterjed az állatállományra, a teljes

gazdasági berendezésre és a gazdasági épületekre 
is. A biztosítás ezen módját röviden átalánybiz- 
tositásnak szokás nevezni.

A biztositó intézetek a biztosítás ezen mód
jával előszeretettel foglalkoznak. S hogy azt a 
gazdálkodókkal meg is kedveltessék, külön föl
tételeket és külön olcsóbb általános dijakat álla
pítottak meg. Egyrészt ezen körülmény, másrészt 
a nyújtott tényleges és nagy előnyök mindinkább 
népszerűvé teszik az átalányban való biztosítást.

.Mezőgazdasági átalánybiztositást csak az a 
gazda köthet, aki saját, vagy bérelt területen tény
leges gazdálkodást folytat. Ezen biztosítás hatálya 
kiterjed a fölajánlott gazdaság egész területén 
található és a biztosítási bevallásban (ajánlatban) 
nemenkini fölsorolt akár a szabadban, akár fedél 
alatt elhelyezett javakra, illetőleg azokban tűz-, 
gyújtó- és hidegvillám által okozott károkra. 
Önként értetődik, hogy oly javak (készletek), a 
melyek a felajánlott területen kívül vannak el
helyezve, csak akkor vannak biztosítva, ha e 
célból a biztositó intézetnek szintén bejelentettek.

Nem tartozik a ritka esetek közzé, hogy a 
gyorsabb elcséplés céljából készletek idegen terü
leten is rakatnak össze. Ha ezt a körülményt a 
gazda elmulasztja bejelenteni a biztositó intézet
nek, akkor az átalánybiztositás az ily idegen 
területen elhelyezett készletekre nem terjed ki s 
netaláni tűzkár esetében kártérítési igény sem 
támasztható.

A jő, vagyis minden károsodásra fedezetet 
nyújtó átalánybiztositásnak egy főkelléke, hogy a 
biztositó fél a biztosítandó javak egy egész évi 
értékét bevallja és biztosítsa. Készleteknél a káro
sodott javak értéke az egész évi termés alapján 
lesz megállapítva, tekintet nélkül arra, hogy az 
évi termés egészben vagy részben van-e a bizto
sított fél birlokában. Tehát nagyon elhibázott 
cselekedet, ha valaki például gabonára kisebb 
összeget biztosit, mint az egyévi egész gabona 
termésének összege, mert tűzkár esetben mindig 
az a mérvadó, hogy mennyi volt a tűzkár évében 
termelt összgabonatermés értéke és ebből kiindulva 
lesz a kártérítési összeg meghatározva

A terméshozam, valamint minden más javak 
értékének megállapításánál mindig a napi árak 
veendők alapul, mert tűzkár esetben is ezek az 
árak a mérvadók. Ebből önként következik, hogy 
az átalánybiztositás egyes tételeit az áraknak 
megfelelően változtatni kell. Helyesen az a gaz
dálkodó jár el, aki gazdaságának hozamát és a 
gazdaságban található összes javak értékét évente 
lübbször, de minden körülmények között legalább 
is egyszer megállapítja (leltár) és ha ezen meg
állapítás eredményét összehasonlítja az egyes biz
tosított összegekkel, illetőleg, ha esetleg mutat
kozó különbségeket, ezek természete szerint után- 
biztositásra avagy leírásra bejelenti a biztositó 
intézeinek.

A gazdálkodó ezen felette fontos kötelessége 
hatványozott mértékben fennforog ma. a háborús 
árak mellett, amelyek tudvalevőleg rövid idő
közökben lényegesen változnak és maximáltatnak. 
Az ily önbecslésnek azonban nemcsak a mag- és 
szálastakarmánvfélékre kell kiterjednie, hanem a 
gazdaság összes javaira egyaránt (fundus instr.).

Az átalánybiztositás hatálya csakis azon 
készletekre terjed ki. amelyek a biztositó fél saját 
gazdaságában egy gazdasági év leforgása alatt 
termeltek, avagy olv ingóságokra, berendezésre. 

; állatállományra, amelyek a biztositó fél saját tu 
i lajdonát képezik. Tehát, ha terményt (szem, 

szalma, takarmány, tengeri stb) idegen gazdaság
ban vásárolt, avagy más tulajdonát képező álla
tokkal vagy eszközökkel dolgozik és cselédség 

; ingóságai, valamint az aratók, felesek, részesek és 
cséplők részei, csak akkor vannak az átalány*  
biztosításban is biztosítva, ha ezekre külön érték 
lett biztosításra föladva.

Ha a gazdasági terület megváltozik, azt a 
biztosító intézetnek be kell jelenteni és a szüksé
ges értékhelyesbítéseket eszközölni.

Igen fontos tudni, hogy a biztositó Intézetek 
kárfizetési kötelezettsége az évi termény- és ta
karmányfélékre csak akkor kezdődik, ha a kész
letek már keresztekbe, csomókba, boglyákba, ille
tőleg kazlakba vagy asztagokba rakottak, dohány
nál és tengerinél, ha letöretett.

De mihelyt a biztositó intézel kárfizetési 
kötelezettsége az uj termésre beáll, ugyanakkor 
megszűnik az előző évi termésre. Ily előző évi 

megmaradt készletek azonban az átalány
biztosításban szintén feladhatók külön tételben, 
kiilöa értékeléssel.

Lábon álló termés nincsen biztosítva, illetőleg 
csak akkor, ha a biztositó fél azt külön kiköti és 
az ezért felszámított méltányos dijat megfizette.

A biztositő intézetek rendszerint kikötik, hogy 
az egyes asztagok. kazlak és boglyák egymástól 
mily távolságra rakandók, továbbá, hogy egy 
asztagba, kazalba vagy boglyában, esetleg egy 
raktárban mily legmagasabb érték lehet elhelyezve. 
Ha a gazda ezeket a feltételeket, avagy valame
lyiket nem tudja betartani, úgy erről a biztosító 
intézet értesítendő, mert a változott körülmények 
kihatással vannak a biztosítás érvényességére s 
esetleg kellemetlenségekre vezethetnek s igy a 
biztositó félre nézve lényeges fontossággal bir. 
hogy a biztositó intézet ezt tudomásul vegye.

Uj rendelet a fejadagokról és rekvirálás 
lói. A közélelmezési miniszter elrendelte, hogy az 
összes vármegyékben az uj rekvirálásnál egysé
gesen állapítsák meg a visszahagyandó gabona- 
és kukoricamennyiséget. Az emberi élelemre vonat
kozólag a miniszter elrendeli : őstermelő férfimun
kások részére havonkint és fejenkint 13 kilogramm 
gabona, vagy 17*.2  kilogramm tengeri, vagy a 
megfelelő lisztmenyiség tartható vissza. Egyéb 
őstermelők részére 9 kg. gabona vagy 12 kg. 
tengeri, illetve ezeknek megfelelő lisztmennyiség 
tartható vissza. Hatósági ellátásban részesülő lakos
ság részére legfeljebb 6.6 kg. liszt szolgáltatható 
ki. Az ipari munkások, a vasúti és hajózási, posta 
és távirdai altisztek és munkások lisztmennyiségé- 
röl külön rendelet fng intézkedni. Az állatok el
látására szolgáló takarmánymennyiségeket a rende
let igy szabja meg : Igáslónak napi 1.4 kilogramm 
zab vagy tengeri : féléven aluli borjúnak a gazda
sági év hátralevő idejére 25 kilogramm. Fejős
tehénnek takarmányozására legfeljebb 200 kg. 
tengeri, ha a tej közfogyasztásra van lekötve. 
Tenyészkannak 50 kg., tenyészkocának legfeljebb 
60 kg. tengeri. A közfogyasztásra lekötött sertések, 
illetve a sertések ellátására visszatartott minden
nemű szemes takarmány, teljes egészében rekvirá- 
landó. Süldőknek 10 kg., bárányok részére 40 
napra négy kg. Nincs helye szemestakarmány 
vizszahagvásának ökrök hizőinarhák és oly tehe
nek eltartására, amelyeknek teje közfogyasztás 
céljaira nincs lekötve, továbbá egyéven felüli csikók, 
öszvérek, szamarak, kosok, juhok, ürük, kecskék, 
maglőseriések. soványsertések és baromfiak szük
ségletére.

Lenmagot vásároljunk. .Mos amikor a textil*  
' árukban, ruhában oly nagy a hiány, különösen 
: fontos, hogv azon házi munkálatokkal is segítsünk.

Vásároljunk és vessünk el mennél több lenmagot, 
, hogv abból ruhaszükségletünket fedezhessük, ekként 

annak árát is alányomjuk. Hartner Károly és Fia 
, czégnél az Muraszombatban most beszerezhető a 

kellő mennyiségben, olt a feltételek is megtudhatók.

A szerkesztésért felelős : Scheíbner Aladár.
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Ingatlan eladás.
Néhai Horváth Pál hagyatékát képezett 

Muraszombatban és a muraszombati határban 
lévő ingatlanok eladók.

Bővebb felvilágosítással Dr. Vályi Sándor 
ügyvéd irodája szolgál.

-.......... - 35 dekás -

tábori dobozok 
kaphatók

Balkányi Ernőnél
Muraszombat.

VIGYÁZZON
----- egészségére I = 

Megbízható és jóniinöségii nikotinrnentes 

c igarett a- hüvely eket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkvreskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

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

papir-szalvétát 
legolcsóbb árban szállítom.

Balkányi Ernő Muraszombat.

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

- névjegyzéke
Eeliiintelve: a községek uj el
nevezése ABC rendben. távolság 
Muraszombattól oda és oda és 

Ara vi-sza kilométerekben. a köz.-cg 
IP melyik körjegyzőséghez tartozik 

és almuk utolsó postája, l.tkosei- 
fillér mik száma. A bírósági kiküldiiát 

és végrehajtó napi dija és uía- 
zási illetménye kiloinéterenkint.

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

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

Iparosok! Kereskedők'.
Ingyen hirdetés.

„Muraszombat és Vidéke"
heti lapra.

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

lalkozását ingyen közli.
Cziiti : Muraszombat és Vidéke kiadóhivatala

Muraszombat.

= VASVÁRMEGYE =
ELEEE LEÍRÁSA =
népszerű füzetecske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola 111. osztályába 
bevezetett tantárgya, ára 20 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papír

kereskedésében, Muraszombatban.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

___________________________
Ipar es kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak. ugyszinlén üveg- 
és porcellán kereskedése. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAUER JÓZSEF bábsülö és mézeskalácsos

BENKÓ JÓZSEF S/.allódája az „Elefánt"-hoz.

DOBRAI JÁNOo nagy vendéglője

BOROS BENŐ kávéháza.
CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész. 

DICK SÁNDOR sajtgyá ros.

FÜRST A. és FIA fűszer-, festék-. C&CIlK g?-, 
liszt-, vélemény-magvak, ugyszinlén üveg 

és porcellánkereskedése.

HEKLICS IS TVÁN vas- és fíiszerkercskcdésc 
Muraszombat. Lendva utca.

KR. IIIRSCHL divaláruház. Legolcsóbb be
vásárlón fonás. Fő ulcza.

HEIMER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva u ca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR „Korona" kávéháza.

IIIRSCHL NNA fűszer kereskedése és kész férfi 
ruharaktára a vasul állomás mellett

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

NÁDA1 JÓZSEF 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry-utca. 

Kolossá János férfi- <■-> női czipész.

FL1SZAR JÓZSEF vendéglős.

KOHN LIPÓT füszerkere.s!:edő. deszka, tné.-z, 
czement és eternit pala árusítás.

KOFJÁCS FERENCZ épület- és miilakatos 
kerékpár javító.

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

POLLAK JÓZSEF pékmester Templom-utca. 

FLISZÁR JOZ'EF épület- <‘s bútor isztalos.
Moloreröre !>• rendezeti műhely

PÉTERKA F. RENCZ vendéglős

PÁI.F1 I 'I V.\N k'M ■ <• :n''>n r Lendva-ipcza.

RAJKOL TIVADAR gözlégla. vara

RÍJ EPER ALAJO .’ épület- és miilakalos. 
ken kpar , mérleg és fegvv. íjavi ó iiiüIh-Iv.

SIFTAR LAJOS gőzmalom tu!.:|<|.

1URK JÓZSEF Vendéglős Templom-uteza 

UUSZIJLESZKIJ PÉTER un es hói fodrász.

VIDÉKIEK:

BRAN DSTEIN 1STVÁN kéményseprö-mesler 
Szombathely,

GROSZ SCMU vendéglős Urdonib.

SÍ FTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa.

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendv.niemesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 

IIIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán. 

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd. 

KOPSZ ANTAL vendéglős Bpest VII Sip-tt. 5.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.

KÍ’liAlt JÁNOS Vendéglős Batlyáinl.

KÜHÁR ISTVÁN v» ii'léglös Markusházán. 

ÓRÁI. SÁNDOR vendéglős Bodóhegy. 

SAV EL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

ST1VÁN FERENCZ vend-glös Köhida. 

SIFI'aR MIHÁLY vendéglős Sűrű ház.

SOMME i JÓZSEF vendéglős Felsölendva. 

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban




