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A történelem mérlegén.
A nyolczadik hadikölcsön.

Megkezdődött a nyolczadik hadiköl- 
csönjegyzés. Az ötödik háborús esztendő 
küszöbén újra a történelem mérlegére kerül 
n magyar nemzet s kitűnik, hogy méltók 
vagyunk-e a fronton küzdő testvéreink
hez. Négy esztendő súlyos megpróbáltatásai 
megedzeítek bennünket s biztosra vesszük, 
hogy a földmivelő magyar nép fajsulya 
csak gyarapodott a legutóbbi erőpróba óta.

A franczia miniszterelnök arra kérte 
a parlamentet, hogy engedjék neki be
fejezni a halottak müvét A magyar nép 
valamennyi fiának is arra kell törekedni, 
hogy befejezzük becsülettel az elesett hő
sök müvét. Ne féltse senki se rongyos 
bankóit, mikór százezer, meg százezer 
atyjafia életét, vérét adta a győzelemért. 
A hősök temetőiben nyugosznak a halot
tak, akik megkezdték s már majdnem be 
is fejezték a győzelem müvét. Mikor ki
lehelték lelkűket, az utolsó órában bizo
nyosan arra gondoltak ott a vértől palakzo 
harcztéren, hogy jönnek utánuk, akik foly
tatják a harczot és kivívják a győzelmet. 
A halottak ellen vétkeznénk, ha most gyá
vák lennének a harcztéren vagy itthon. 
A halottaknak tartozunk azzal, hogy mikor 
az állam nyolczadszor lép elénk s azt 
mondja, adjátok kölcsön a pénzeteket, hogy 
a hadsereget elláthassam, minden erőnkből 
siessünk a segítségére.

A király azt mondta a gazdák kül
döttsége előtt, hogy a háború már utolsó 

időszakába jutott. Most kell az utolsó erő
feszítést megtenni, hegy győzelmesen be
fejezzük. Az erőfeszítéshez jól tartott, jól 
felszerelt hadsereg, ehhez pedig pénz szük
séges. Ha erőseknek mutatkozunk most, 
akkor rövidesen vége lesz a háborúnak. 
De, ha most gyávák leszünk s nem telje
sítjük kötelességünket, akkor az ellenség 
azt hiszi, hogy már kimerültünk s uj bátor
ságot vesz. Békekötés helyett uj harcra 
fegyverkezik. Amerika és Japán nem mu
tatták meg még erőiket. Ha most - a 
győzelem küszöbén - - reményeket élesz
tünk az ellenségben, akkor majd jönnek 
az amerikaiak és a japánok is és elnyújt
ják a háborút.

Péter-Pál napján készen lesznek a 
kaszák és a kévekötő zsinegek, hogy aras
sunk. De, mielőtt aratni mennénk, hozzuk 
rendbe dolgunkat a haza oltáránál is a 
hadikölcsönjegyzéssel. Uj kenyeret adunk 
az országnak, uj pénzt a hedseregnek 
Adjuk meg a hazának a magáét, hogy 
aztán még erélyesebben követelhessük a 
megmentett hazában a magunk jussát is I

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

Évzáró az áll. polg. fiúiskolában.
Bezáródlak polgári iskolánk 10 hónapon át 

lárt kaupi, hogy a jól megérdemelt pihenőben, az 
arany vakációban részesítsék a kifáradt, ifjúságot. 
Polgári iskolánk vezetősége junius hó 16-ra dél
után egy kis ünnepéllyel búcsúztatta az ifjúságot. 
Szülök, hozzátartozók sa fiatalság lelkes barátai szép 
számban jelentek meg az intézet nagy tornatermében.

Zágonyi János h. igazgató magas tanulmány 
keretében mutatott rá a nevelés fontosságára, az 
ifjúságra, mely nemcsak a szülői szeretet dédel
getett obiectuma, hanem elsősorban is az állam - 
élet fontos tényezője. Ennek ápolása közös köteles
ség, gyerekeink iránt érzett szeretetünknek ki kell 
terjednie másokéra is, különösen a hadi árvákra. 
Az énekkar precis számai után Bacsics Károly III. 
oszt, és Horváth József IV. oszt, tanulók adtak elő 
költeményeket tiszta szövegejtés s már határozot
tan megnyilatkozó alakító tehetséggel. Kardos Mik
lós tanuló a végzett IV. oszt.-ok nevében talpra
esett beszédben búcsúzott a közönség, tanárai s 
az ifjúságtól. Beszéde ügyes stilisztáról és jő elő
adóról tanúskodott

Intézeteink egyes jólelkü pártolók adomá
nyaiból a pénz, illetve könyvadományban része
sültek : Győríi László, Puhán János I. o., Szraka 
István II. o. t. 20 20 koronát, Szever József,
Szinte István, Szukics István, Zsibrik István I. o . 
Kühár István, Nemes József, Persa István ll. o.. 
Boros Gyula, Tivadar János III., Hauzser József, 
Horváth József IV. o. t. 10 10 koronái, jutalom
könyvet kaptak: Horváth Pál, Szecskó Lajos I. o., 
Sautic Anselm II. o., Junkuncz Béla III o., Czipott 
György, liiillen Kálmán és Titán Károly IV. o. 
tanulók.

TÁRCA.

Egy nő, aki vérszegény.
Irta : Pakots József.

Az utam hossza mezőségeken vitt keresztül, 
sokszínű hegyek közt, mély völgyek fölött. A vo
nat szinte mohón habzsolta a kilométereket, 
mintha éhes lett volna távoli szépségekre, a kék 
ködbe mosódó vonalak titkára, a gyöngén felhozó 
éghatár rejtelmeire. Tavaszi fények remegtek a 
dombhajlatokon, a halványzöld bokrok és fák 
mámorittas, lihegő levélkéin és messze, az el
kanyarodó vizerek ezüstjén. Tavasz volt, ujjongó 
tavasz, eltelve párás illatokkal, hajladozó, össze
simuló lombok halk suttogásával, fel-fel kacagó 
madárhanggal és kéjesen nyújtózkodó bogarak 
boldog zümmögésével. A száműzött természet 
pompázatosán vonult be királyi trónjára.

Egyedül ültem a vasúti fülkémben és telje
sen átengedhettem magam elragadtatásomnak. 
Még kinyitottam a kocsiablakot is és mámorosán 
szillam magamba a mezőkről elillant kóbor szel
lők terhét: a zsendülő rügyek illatát.

Egy kis állomáson hosszabban vesztegelt a 
vonat, talán egy szembejövő társát várta s én 
megfigyelhettem a kis állomás életét. Valahogy 
minden érdekelt most, a dolgok, a tárgyak, az 
emberek minden elhelyezödése, egymáshoz való 
vonatkozása, minden ’ részlet, minden mozzanat, 
összefüggések titka nyílt meg előttem távoli el
vontságok közt, láttam egy rozsdás rossz vas
csavart a sínek közt s eszembejiitoll az élet egész 
nagy mechanizmusa. E percben még a legpará
nyibb jelenség is távlatot nyert a szemléletemben. 
Hogy piktori kifejezéssel éljek, levegős volt előt
tem minden.

A kis állomáson elég sokan vártak a vo
nalra. Közvetlen a vonat melletti peron-sávon egy 
hangos csoport állott, nehány nő és férfi, akik 
egy fiatal asszonyt kisértek ki, egy szinte gyermek
nőt, aki nagyon meghatottnak látszott, csupa re
megő izgalom volt, szepegett és közben nagy oda 
adással simult egy férfihoz, aki férjének látszott.

Margit, Margitka! mondta néha a 
férfi nagy melegséggel, küzdve az elérzékenyülés- 
sel. Csak legyen erős. Egy hónap múlva, leg
később hat hét múlva már haza hozom. De 

szüksége van levegőváltozásra. Es Lujzáéknál 
olyan jó dolga lesz, mint idehaza.

Nem bírom ki ! szepegte az asszony
A társaság egy idősebb férfitagja tréfásan 

megfenyegette ujjával:
No, no, menyecske, nem ugrik meg 

addig a Bandi! Rossz pénz nem vész el.
Bandi a férj volt. Az asszonyok össze

nevettek.
Messze a sorompónál már feltűnt az a vo

nat, amelyet az én gyorsvonatom megvárt, a tár
saság ölrekapta a csöpp asszonykát, az asszonyok 
összecsókollák, a férfiak szorongatták a kezét, 
a férje pedig gyöngéden segítette fel éppen abba 
a kocsiba, amelyben én is ültem.

A kocsifolyosón az iíju emberpár sietve, de 
annál mohóbban összeölelkezett, megcsókolták 
egymást s nehány pillanatig egymásba szívták a 
szájuk lihegő vágyát

Az érkező vonat már ott dübörgőit a gyors
vonatunk mögötti sínpáron, a férj leugrott a 
kocsiról és nagy karlenditésekkel köszönt, intege
tett. A társaság is búcsút intett, az asszonyok 
finom kis fehér keszkenőiket lobogtatták. A gyors-

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását.
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hírek.
— Hivatalvizsgálat. Hcrbst Géza 

Vasvárincgye alispánja, dr. Gaigcr Ignácz 
megyei árvaszéki elnök kiseretében az el
múlt héten városunkban időzött a szokásos 
liivatalvizsgálat megejtése végett. A sok
oldalú háborús ügymenet gondos és zavar
talan viteléért benső megelégedését fejezte ki.

— Dr. Fehérpataky László a 
szombathelyi kir. törvényszék főügyésze a 
fogházak megvizsgálása végett a f. hó 22-én 
Muraszombatban tartózkodott.

— A gabonakeresztek megolvasása. Elren
delte a főszolgabíró, hogy a cséplés megkezdése 
előtt a gabonakeresztek megolvasandók. Aki a 
nélkül, hogy a hatóság embere a kereszteket 
megolvasta volna, a cséplést megkezdi, kihágást 
követ el és vele szemben a törvény teljes szi
gora nyer alkalmazást.

— Beírások a szombathelyi felső keres
kedelmi iskolában az 1918 19. évre július 1.,
2. és 3-án történnek, mindenkor d. e. 9 11 és
d. ti. 3 5 órakor az iskolaépületben (Zrínyi
llona-utca 12). A felső osztályba idegen iskolá
ból jövő tanulókat is felvesznek. Szeptemberben 
csak az idejében előjegyzett tanulók vehetők fel. 
Az alsó osztályba az első nap csak helybeli 
tanulók iratnak be.

— A Muraszombat Radkers- 
burgi postaközlekedés nehézségei. A 
Radkersburg felé közlekedő postajárat vállal
kozója bejelentette a postaigazgatóságnak, 
hogy a jelenlegi összegért képtelen a posta
járatot továbra is lebonyolítani. Ezúttal évi 
2000 kor. bér emelést kér. A postaigazgató
ság most arról értesítette az elöljáróságot, 
hogy a viteldij emeléshez legfeljebb 1000 
koronávaí járulhat hozzá s amennyiben ezen 
összeggel a postajárat nem volna biztosít
ható ugy az érdekelt községeknek kell a 
hiányt pótolniok, mivel elleneseiben a 
Muraszombat-Radkersburg között közlekedő 
postát beszüntetni lenne kénytelen

— A járási aggok menhelyére beérkezett 
újabb adományok : Isó Gizella Vasnyires gyűjtése 
25 50, Bertalanics Ferencz Lehomér adománya 
5 - , Kolmanka Ferencz gyűjtése 21'20, Kercsmár 
Ferencz gyűjtése Tótkeresztur 39'—, Varga Endre 
utján a péterhegyi ev. népiskolától 41'50, Arany 
Istvánná Szarvasiak gyűjtése 82- kor., Sőmen 
Jánosné Korong gyűjtése 18 , Huber Teréz
Musznya gyűjtése 108'08 kor., Külics Istvánná 
Perestó adománya 5' , Malacsics János Szent- 
benedek gyűjtése 31'30, Kallát Angyalka Vas
hidegkut gyűjtése 187' , Tóth Karolin tanítónő 
Korong gyűjtése l(r—, Pitz Jakoba Jegenyés 
alapító-adománya 500' , Pitz János Jegenyés
alapító-adománya 500. , Pitz Jakoba Jegenyés 
gyűjtése 100—, Kercsmár Sándor Ujkökényes 
gyűjtése 2910 korona.

Közgazdaság.
Vetőmagszükséglet.

A legközelebb megjelenő rendelet 
megszabja a vetési célokra visszatartható 
szemestermény mennyiséget. Minket nagyon 
közelről érdekel az, hogy ez a rendelet a 
gazdasági élet szükségleteinek megfelelő 
formában lát-e napvilágot és ezért nem 
lesz érdektelen most azzal a kérdéssel fog
lalkozni, hogy tulajdonképen mennyi vető
magra is van az egyes szemesterményfaj- 
tákból szükség, hogy azzal a termelés 
sikerét és folytonosságát minden eshetőségre 
felkészülve, biztosítsuk.

Ezt a kérdést egy átlagos számmal 
elintézni nem lehet. A vetőmagszükséglet 
kérdése oly sokféle körülménytől függ, 
hogy e szerint a szükséges vetőinagmeny- 
nyiség igen tág határok között változik. 
Nemcsak a talaj minősége, termékeny volta 
határoz, hanem aifliak előkészítése, az elő- 
vetemény természete és minősége, a vetés 
ideje, az éghajlat, a vetőmag minősége stb. 
Mind olyan körülmény, amely módositólag 
hat arra, hogy valamely terményből mennyi 
vetőmagot kell használnunk, hogy a ter
melés sikerét biztosítsuk.

Lássunk erre nézve nehány példát. 
Tudvalevő dolog, hogy vannak egész vi
dékek, amelyeken, amint közönségesen 
mondani szokták, a földet erősen meg kell 
vetni, különben nem sikerül a vetés. 
Különösen áll ez a soványabb talajú vidé
kekre és ahol az éghajlati viszonyok ked
vezőtlenek, későn tavaszodik, gyakoriak a 
tavaszi fagyok stb. Ilyen vidékeken 3 40 
százalékkal is több vetőmagra van szük
ség, mint más szerencsésebb helyeken. Nagy 
szerepet játszik a talaj előkészítésének módja 
is. Pl. a múlt év őszén, amikor a tartós 
szárazság következtében az őszi vetésre 
varó földek általában igen hantosak, szára 
zak, kedvezőtlen állapotban voltak, tekin
télyes vetőmagtöbbletre lett volna szüségünk 
hogy ezt a hibát pótolhassuk. Mivel pedig 
a szíikes viszonyok nem engedték meg, 
hogy a gazda belátása szerinti nagyobb 
mennyiséget vessen, ennek az állapotnak a 
következménye lett, hogy őszi vetéseink 
ugyancsak ritkán keltek és ritkák maradtak 
tavasszaj is. Valóság, hogy a múlt év őszén 
az őszi vetések sikere érdekében kívánatos 
lett, volna, hogy a gazdák legtöbbje, külö
nösen a nem feketeugarba vetett gabona
vetéseknél, 20—25 százalékkal több vető
magot használjon fel. Ezek olyan körülmé
nyek, amelyeket előrelátni nem lehet, de 
amelyekre a vetőmagmennyiségnek meg
szabásánál előre gondolni kell. Számos 
esetben csak az utolsó hetek fogják eldön
teni, hogy több vagy kevesebb vetőmagra 
lesz-e szüksége a gazdának. Pl. ebben a 
tekintetben az sem közömbös, hogy mikor 
történik a vetés. A kései vetéshez több 
vetőmagot kell használnunk, mint ahhoz, 
amely rendes időben történik. Megtörtén
hetik, hogy a vetésnek rendes időben való 
elvégzését esőzés vagy más körülmények 
akadályozzák. Ebben az esetben a gazdá
nak több vetőmagot kell felhasználni, de 
ezt csak az utolsó napokban ismeri fel ugy, 
hogy ha ennek lehetőségéről előre nem 
történik gondoskodás, akkor az utolsó

vonat már meg is indult, a kis állomás elmaradt, 
összezsugorodott s messze az integető fehér zseb- j 
kendők ugy libegtek, mint apró, kergetöző pillan
gók napfényes levegőben . . .

Az elbucsuztatott asszonyka kinyújtott nyak
kal nézett visszafelé, a homlokát egészen oda- 
szoritotta az ablak üveglapjához s amig csak az 
elhagyott vidékből egy vonalnyi is látszott, nem 
távozott el az ablaktól. Aztán erőtlenül, kimerül
tén. fájdalmas arccal omlott vissza az ülésre.

Hala vány, áttetsző arcú, szép kis nő volt. 
Nagyon fiatal asszony lehetett, talán néhány 
hónapos mindössze s lehet, hogy a szerelem for
rósága hervasztotta le.

Nagyon érdekelt e pillanatban. Olyannak 
láttam, mint egy sép, lankadt, finomszirmu virá
got. Szerettem volna szétlépni a szirmait, hogy 
lássam, mi rejlik alattuk ? Vájjon egy ilyen fiatal, 
öntudatlan, igénytelen teremtés hogyan viseli a 
természet legfenségesebb ajándékát, a szerelmet ? 
Bir-e vájjon csak a legparányibb sejtelmével is 
annak, hogy benne most az egyedülvaló örök 
szépség temploma van ? Hogy ö a nagymindenség 
zengő orchesterében egy parányi húr, amelyen a 
legősibb érzés melódiája zug ? I udja-e, hogy ő a 
szenvedő, jajgató és buldog, ujjongó emberek 
között, a szerelem sebével ihlettek közt, a szerelem 
kutjából ivók és mámorosak közt, a szerelem fel- 
támadottjai és bélpoklosai közt most lett testvér? 
Vájjon mit tud, mit rejt, mit lát e tudatlan nő a 
szerelem misztériumából ?

Szeret? Szerelmes? De vájjon érzi-e ez ér
zésének fenségét, nagyságát, istenségét ? \ agy
csak szeret, mert állat, kis oktalan állat, fehér, 
szegény, kislelkü asszonyi állat.

Kezdtem kinevetni magam a gondolataimért. 
De furcsa is vagyok. Mit nem várnék egy ilyen 
egyszerű, kis, komplikálatlan falusi teremtéstől ? 
Miért kell neki éreznie a szerelem fenségét? 
Ahhoz már gourmandnak kell lennie, sok szerelem 
tii/én kiedzettnek, magasabb szerelmi kultúrával 
terheltnek. Mit tud ez a csenevész asszonyka 
minderről ?

Egyszerre furcsa, vakmerő, sőt istentelen 
gondolatom támadt. Mi történnék, ha én most 
abba a tiszta, kristályos tóba, abba a hullámtalan, 
élesen tükröződő felületbe, aminő az asszony sze
relme lehet az ő házaséleiének biztos partjai közt, 
követ hajítanék ? Valami pogány vágy támadt 
bennem, hogy kicsiholjam ez öntudat nélküli kis 
szerelmes állatból a tudatot. Igy vágyhatik a tisz
tátalan arra, hogy a bűn pírját kergesse egy szent
nek arcába.

Meg fogom kísérteni ezt az asszonyt. Nagyon 
könnyen kínálkozott rá az alkalom.

Az asszony a csomaghálóból le akarta 
emelni egyik bőröndjét s én sietve segítettem neki.

Köszönöm ! mondotta alig hallhatón, 
a lelke mélyéből fölkényszerült, síró hangon.

Nagyságos asszony nyilván gyöngélkedő! 
— jegyeztem meg a részvét hangján.

Hálás pillantás jutalmazott.
Igen, a doktorok vérszegénynek mondanak.
Én is orvos vagyok ! mondtam gyorsan 

és felhasználtam az alkalmat a bemutatkozásra.
Az asszonyka nagyon bizalmatlanul fogadta 

a bemutatkozásomat. Nem volt tisztában azzal, 
hogy iiiö-e megengednie egy idegen ember ilyes
fajta közeledését.

Siettem megnyugtatni.
Bocsássa meg bátorságomat, amellyel az 

ismeretségébe akartam jutni, de mi, orvosok, 
ebben a tekintetben bizonyos kiváltságosságot 
szoktunk meg. Mi, mint férfiak, igen gyakran nem 
számítunk . . .

Ezt olyan komolyan, szinte ünnepélyesen 
mondtam, hogy még az én vérszegény asszony
kám is elmosolyodott.

Meg volt törve a jég.
Bizonyos, hogy nagy óvatosságot tanúsítot

tam. A lehető legkomolyabb, sőt rideg témákról 
beszéltem, orvosi kérdéseket vetettem föl, taná
csokat adtam neki s az én kis utitársam gyermeki 
egyénisége rövid félóra alatt már egészen felolvadt 
az irántam való bizalomban.

Most már kezdhettem más hangnemben. 
Egyszerre kutató pillantással mértem végig az 
ülésben elsüppedt, kedves alakjának körvonalait 
és szemtelen mosollyal mondtam :

(Folyt, és vége következik.) 
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pillanatban már hiába kapkod ide-oda. 
Annak az esetleg szükségessé váló vető
magnak a kezeügyében kell lenni, mert 
arra marói-holnapra azonnal szüksége lehet

Ezekkel a példákkal azt akarjuk igazolni 
hogy a termelés érdeke és igy közérdek az, 
hogy a gazdáknak vetőmagul olyan mennyi
ségeket hagyjanak vissza, amelyek minden 
körülmények között födözik a szükségletet. 
A fölöslegessé váló mennyiségeket a vetések 
befejezte után még mindig el lehet rekvirálni. 
Addig azonban, aniig a vetés befejezve 
nincs, feltétlenül biztosítani kell azt a 
mennyiséget, amely az illető körülmények 
között, mint legtöbb szükségesnek látszik.

Megállapíthatjuk, hogy a visszatartható 
vetőmagmennyiség megállapítása nem olyan 
egyszerű kérdés, hogy azt egy, az egész 
országra' szóló kormányrendelettel helyesen 
megoldani lehetne. E tekintetben tehát 
helyes volt a rekvirálásoknál eleivel köve
tett azon eljárás, hogy a visszatartható 
mennyiségek mértékét a törvényhatóságok 
állapították meg. Az egyes törvényhatósá
gok keretein belül is igen nagy különbsé
gek jelentkezhetnek és jelentkeznek is, 
azonban ezen eljárásra való visszatérés 
egyéb tekintetben is aggályosnak mutatko
zik. Helyesebbnek látszik ennél és egysze
rűbb is a dolgot az egész országra szó
lóan kormányrendelettel szabályozni, de 
akkor ennek úgy kell történnie, hogy a 
gazdák szabad mozgását, a termelés lehe 
tőségeit ne akadályozza és ennek meg
felelően magasan kell megállapítani a 
visszatartható vetőmagmennyiséget, más
részt módot kell nyújtani a gazdáknak 
arra is, hogy esetleges elemi csapások 
alkalmával legyen mihez nyulniok, legyen 
mivel pótolni a hiányt. Különös mértékben 
áll ez a tavaszi gabonára, pohánkára, kölesre. 
Ezekből a terményekből bizonyos mennyi
séget a rendes vetőmag meghagyása után 
még bizományszeriileg a gazdáknál kellene 
hagyni arra az esetre, ha fagy vagy 
egyéb károsodás a vetéseket lényegesen 
megrontaná.

Ugyanez áll a kukorica- és a paszuly- 
vetőmagra. Mindkettő sokat szenvedhet a 
fagytól, de más kártevőktől is. Az idén pl. 
akárhány gazda, akinek a kelőfélben lévő 
kiikoricavetését tönkretették az ürgék, nem 
pótolhatta a vetést, mert nem volt hozzá
való vetőmagja. Egy esetleges májusi fagy 
óriási károkat okozhatott volna a paszuly- 
termésünkben főképen azért, mert a kifagyott 
vetést nem lett volna mivel pótolni. A 
tengeriből is kell számítani kát. holdankint 
30—40 kg. vetőmagot, a paszulyból soros , 
tiszta vetésnél 60 80 kg. ot, fészkes vetés- i 
nél ennek felét, a közöttes termelésnél 
pedig 20—25 kg.-ot. Ezen a mennyiségen 
fölül legyen azután az, amely az esetleges 
károsodást van hivatva heíyrepótolni. Hiszen 
úgy sem valami nagy mennyiségekről van 
itt szó, úgy hogy ezeknek hiányát az ország 
közélelmezése és a hadsereg ellátása meg 
nem érezheti. Különben is, ha a vetések 
pótlásának szüksége elmúlt, különösen a 
tavaszi fagyveszedelem elmúltával, ezeket a 
fölöslegeket el lehet rekvirálni.

A szerkesztésért felelős : Scheibner Aladár.

Adakozzunk az elesett hősök
özvegyei és árvái javárai 

Hadsegelyzö Hivatal főpénztára, Képviselültaz.

Nyiltter.

Üzlet átruházás.
tisztelettel jelentem, hogy 14 év óta 

Műt ^szombatban fennálló vállalatomat más 
vállalkozás miatt a muraszombati takarék
pénztárnak eladtam, mely azt Vendvidéki 
nyomda, könyv-, papír- és zenemű keres
kedés cég alatt tovább vezetni fogja.

Az irántam tanúsított megtisztelő 
bizalomért és pártfogáséri hálás köszöneté
inél nyilvánítom. Üzletátvevő jóhirii mura
szombati takarékpénztár, az üzletet minden
esetre nagyobb keretben, de általam meg
szokott szolid és a kereskedői tisztességet 
szigorúan szem alatt tartó szellemben fogja 
tovább vezetni, miért is kérem az uj 
tulajdonost az eddig engem részesített 
támogatásban részesíteni.

Teljes tisztelettel
Balkányi Ernő, 

az alsőlciidvai és Csáktornyái könyv
nyomdák tulajdonosa. 

Tisztelettel jelentjük, hogy Muraszom
batban 14 év óta fennálló Balkányi Ernő 
cég alalt vezetett könyv-és papirkereskedést, 
könyvnyomdát, könyvkötészetet, zenemű
kereskedést és kiadóvállalatot a mai napon 
a tartozások nélkül, de a követelésekkel 
együtt megvettük és azt cégünk alatt az I 
előbbi tulajdonos által gyakorolt szolid 
üzleti szellemben és nagyobb keretben 
tovább fogjuk vezetni.

A cégnek eddig ajándékozott biza
lomnak és pártfogásnak az utód részére 
való átruházását kérjük és a legpontosabb 
és leglelkiismeretesebb kiszolgálást bizto
sítjuk. Az üzlet átvételével nem csak a cég 
eddigi jó hírnevet kívánjuk fokozni, hanem 
az üzlet körét oly mértékben akarjuk 
emelni, hogy a közönség legkényesebb 
igényei is kielégítésre találnak.

Az üzlet megvételével nem csak üzleti i 
szempont vezetett minket, hanem különösen 
a nyomdának a Vendvidéki Magyar Köz- : 
művelődési Egyesülethez való viszonyánál 
fogva a járás magyarosító és kulturális i 
ügyeit is szolgálni kívánjuk, a mikor a 
jövedelem jelentékeny részét az egyesület 
javára kívánjuk fordítani.

Kérjük tehát ismételten a közönség 
igen becses pártfogását.

Teljes tisztelettel.
A Muraszombati Takarékpénztár megbízásából: 

Árvái Henrik, nagykereskedő 
Dr. Czifrák János, ügyvéd 
Horváth Pál, főszolgabíró 
Kováts István, ev. lelkész 
Dr. Pintér Miklós, ügyvéd 
Szlepecz János, esperes-plébános 
Dr. Vályi Sándor, ügyvéd

B. 897 1917. 15. sz,
A muraszombati kir. járásbíróság.

Ö Felésge a Király nevében !
A muraszombati kir. járásbíróság, mint bün

tető bíróság hatóság előtti rágalmazás vétsége 
miatt Kocsár Vilma és társai ellen indított bűn
ügyben az ügyészségi megbízott vádja felett 
Schveitzer Jenő kir. járásbiró és Maár Sándor 
jegyzőkönyvvezető részvételével Olajos Sándor, 
ügyészségi megbízott, Titán Iván magán vádló és 
képviselőjének helyettese, dr. Somén Lajos ügyvéd 
a szabadlábon levő vádlottak és dr. Vályi Sándor

•) E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősséget 1 

néni vállal.

JUNIUS 30.

ügyvéd védő jelenlétében Muraszombaton 1917. 
évi október hó 5. napián megtartott nyilvános tár
gyalás alapján a vád és védelem meghallgatása 
után meghozta a következő

Ítéletet:
I. Ifjú Kocsár Miklós 17 éves, murahalmosi 

születésű s lakos, ág. ev. vallásit, magvar állam
polgár, nőtlen, ír, olvas, vagyontalan, családtag 
vádlott bűnös az 1914. évi 41. t. c. 20 tj-ába 
ütköző 3 (háromredbeli) hatóság előtti rágalmazás 
vétségében, melyet úgy követett el, hogy lilán 
Iván tanító, jelenleg cs. és kir. 83. gyalogezred 
számvevőségi szakaszvezető ellen az iratoknál „I" el 
jelölt a pozsonyi m. kir. honvédkerületi parancsnok 
sághoz, az ,,Á“ betűvel, továbbá a „C‘‘ betűvel 
jelölt a cs. és kir. Hadügyminiszterhez intézett név 
leien feljelentéseiben azzal vádolta nevezett magán 
vádlót, hogy katonai helyzetét felhasználva, több 
egyént a harctérre való beosztástól visszatartott, 
hogy önkényesen szabadságolásokat, előnyösebb 
beosztást eszközöl ki. s hogy öccsének a katonai 
kincstár tulajdonát képező bakancsot, lábszár védőt 
és tiszti nadrágot küldött haza.

II. Kocsár Vilma 27 éves, murahalmosi 
születésű s lakos, ág. ev. vallásit, magyar állam
polgár, hajadon, ir, olvas, vagyontalan, családtag 
bűnös az 1914. évi 41. t. c. 20. ij-ába ütköző 
egy rendbeli hatóság előtti rágalmazás vétségében, 
melyet úgy követett el, hogy nevezett magánvádló 
ellen az iratoknál „C“ alalt csatolt a in. kir. 
Honvédelmi miniszterhez intézett névtelen feljelen
tésben ugyancsak azzal vádolta meg, hogy sok 
katonát visszatart a harctéri beosztástól, majd 
hogy sok katonái szabadságra bocsájt, majd hogy 
katonák részére előnyösebb beosztást eszközöl ki, 
azonban magánvádló ellen felettes katonai parancs
noksága által folyamatba tett vizsgálat szerint az 
összes feljelentések alaptalannak bizonyultak.

A kir. járásbíróság ezért:
I. Ifjú Kocsár Miklós vádlottat az 1914. évi 

41. t. c. 20. $-a alapján a Btkv. 96., 97. és |02. 
ij-a alapján összbiintetésképen (2) keltő hónapi 
fogházra, mint fő büntetésre, ezenfelül 200, 200, 
100 kor. ketőszáz, ketőszáz, egyszáz korona pénz
büntetésre, mint mellékbüntetésre.

II. Kocsár Vilma vádlottat ugyanezen törvény
szakasz alapián (10) tiz napi fogházra, mint fő és 
(100) egyszáz korona pénzbüntetésre, mint mellék
büntetésre ítéli.

A pénzbüntetést behajthatatlansága esetére 
ifjú Kocsár Miklós vádlottal szemben a btkv. 53. 
jj-a alapián 25 huszonöt napi fogházra.

Kocsár Vilma vádlottal szemben pedig 10 
tiznapi fogházra kell átváltoztatni.

A szabadságvesztés büntetést megkezdésének 
napjától kell számítani.

A pénzbüntetést az itéletjogerőre emelkedésé
től számitolt 15 nap alatt kell végrehajtás terhé
vel a muraszombati kir. járásbíróság vezetőiénél 
az 1892 : 27. L c. 3. $-ban meghatározott czélra 
megfizetni.

A vádlottak a Bp. 480. íj-a alapján kötelesek 
az eddig felmerült 46 korona bűnügyi költséget 
egyetemleg, valamint az ezután felmerülő bűnügyi 
költséget az államkincstárnak egyénenként meg
téríteni. de e költségei a kir. járásbíróság az 1890. 
évi 43. t. c. 4. íj-a alapján egyelőre behajthalat- 
lanoknak nyilvánítja.

Kötelesek vádlottak a Bp. 480. í?-a alapján 
Titán Iván magánvádlónak (300) háromszáz koro
nát ügyvédi képviseleti és utánjárási költségek 
fejében az itéletjogerőre emelkedésétől számított I 5 
nap alalt végrehajtás terhével megfizetni.

Elrendeli a kir. járásbíróság az 1914. évi 
41. t. c. 28. §a alapján az ítéletnek a Mura
szombaton megjelenő .Muraszombat és Vidéke 
czimii heti lapban vádlottak költségén leendő 
közzétételét, és elrendeli az ítéletnek a cs. és kir. 
83. gyalogezred parancsnokságával leendő közlését.
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III. lil. Kocsár .Miklós 56 éves, nmralialmosi 
születésű s lakos, ág. ev. vallásu, magyar állam
polgár, nős 3 gyermek atyja, ir, olvas, vagyonos, 
földmives ellen a vádlottat az ellen ugyanezen 
vétségre irányuló felbujtás miatt emelt vád és 
kötkezményei alól a Bp. 326. Jj-nak 2. pontja 
értelmében felmenti.

Muraszombat, 1917. évi október hó 5 n.
A kiadvány hiteléül: 

Schweitzer s. k. Maár Sándor.
kir. járásbiró. kezelő.

Bf. 2011 1817. 24. sz.
A szombathelyi kir. törvényszék, mint fellebb- 

viteli bíróság.
Ö Felsége a Király nevében !

A szombathelyi kir. törvényszék, mint íellebb- 
viteli büntető bíróság hatóság előtti rágalmazás 
miatt Ifjú Kocsár Miklós és társai ellen indított 
bűnügyet, amelyben a muraszombati kir. járás
bíróság az 1917. évi október hő 5-ik napján 
B. 897 19!7. 15. szám, alatt ítéletet hozott, az el
itéit vádlottak részéről használt és írásban is 
indokolt fellebbezés következtében

Dr. Manuszy Tivadar kir. törvényszéki biró, 
mint elnök, Dr. Valkó Miklós és Dr. Zrínyi Mik
lós kir törvényszéki bírák, valamint Dr. Igő Elek 
kir. törvényszéki jegyző, mint jegyzőkönyvvezető 
részvételével, Makláry Dániel kir. ügyésznek, mint 
közvádlónak, a szabadlábon levő vádlottaknak és 
Dr. Smideliusz Jenő ügyvéd, mint védőnek jelen
létében.

Szombathelyen, 1918. évi márczius hó 16. 
napián megtartott nyilvános tárgyaláson vizsgálat 
alá vette és meghozta a következő

i t é I o t e t:
A kir. törvényszék az elsöbiróság Ítéletének 

Id. Kocsár Miklós felmentésére vonatkozó nem 
fellebbezett részét nem érinti, az Ifjú Kocsár Mik
lós és Kocsár Vilma vádlottak büntetésének ki
szabására vonatkozó részét megváltoztatja és Ifjú 
Kocsár Miklósra kiszabott büntetést 14 (tizennégy) 
napi fogházra és 40, 40, 40, (negyven, negyven, 
negyven,) korona pénzbüntetésre, a Kocsár Vilmára 
kiszabott büntetést pedig 7 (hét) napi fogházra és 
40 (negyven) korona pénzbüntetésre leszálitja.

Az elsöbiróság Ítéletének egyéb részét hely- , 
benhagyja.

A pénzbüntetéseket a btkv. 53. Jj-a alapján 
mindkét vádlottal szemben 20 (húsz) koronánkint 
kell egy napi fogházra, tehát Ifjú Kocsár Miklós- ; 
sál szemben 2, 2, 2. napi Kocsár Vilmával szem
ben pedig 2 napi fogházra átváltoztatni.

Ifjú Kocsár Miklós és Kocsár Vilma vádlot
tak egyetemlegesen kötelesek 20 (húsz) korona 
fellebbezési költséget Titán Iván sértett felnek a 
bp. 489. jj-a alapján megfizetni.

Szombathely, 1918. évi márczius hó 16-án. 
Dr. Manuszy Tivadar s. k. t. elnök. Dr. Valkó 
Miklós s. k. előadó.

A kiadmány hiteléül .
Csermák

segédhiv. tisztviselő.

B. 457 1918. 26. sz.
Ö Felsége a Király nevében 1

A győri kir. ítélőtábla a hatóság előtti rágal
mazás vétsége miatt vádo’.l ifjú Kocsár Miklós, 
Kocsár Vilma és Id. Kocsár Miklós ellen a mura
szombati kir. járásbíróság előtt folyamatba tett s 
ugyanott 1917. évi október hó 5. napján Bí. 
2041 1917. 24. sz. alatt a szombathelyi kir. tör
vényszék által pedig ifjú Kocsár Miklós és Kocsár 
Vilma vádlottak és védőjük felebbezésére 1918. 
évi március hó 16-án Bf. 2041 1917. 24. sz. alatt 
elintézett bűnvádi ügyet ifjú Kocsár Miklós és 
Kocsár Vilma vádlottak, valamint védőjük semmi- 
ségi panasza folytán 1918. évi április hó 22-ik 
napján tartott nyilvános tanácsülésében vizsgálat 
alá vevén, következő

végzést hozott:
A kir. Ítélőtábla a semmiség panaszokat 

visszautasítja.
Győr, 1918. évi április hó 22-én. Horváth 

Zoltán s. k. t. elnök. Dr. Eeichtinger Ernő s. k. 
előadó.

A kiadmány hiteléül .
Ihász Antal.

győri kir. ítélőtáblái irodatiszt.

A „Muraszombatjárási Gazdák Szö
vetségének földbirtokos tagjai részére 
közönséges kapadohányt kértünk. A Sző 
vétség- ilyen tagjai jelentsék azonnal a 
titkárnak, hogy hány hold földön, hány 
férfi munkással dolgoznak.

fC4r*’ Magyar felírással ellátott kepek. Egy jó karban levő használt 12 lóerős (HP)
Muraszombat, 1918 vasárnap, junius hó 30-án

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

cséplőmozdony
(Lokomobil)

Vasárnapi műsor : olcsó áron eladó. Tudakozódni lehet lapunk kiadóhivatalában.
1. Dorian Gray arcképe. Dráma 5 felvonásban. 

Wilde Oszkár hasonló cimü világhírű regénye 
után. Dorian Gray: Bernd Aldor.

2. I’ierre Lys és Szt. Georges szakadékból. Ter
mészet utáni felvétel.

3. Ágoston és a detektív elefánt. Bohózat.
4. Náczi és a vízcsap. Bohózat.

Az előadást egy kitűnő hangú óriási nagy 
gramofon kiséri.

Felsopáholy 2 50 K Alsopaholy 2 K 
HELYARAK : Zártszék 150 K I hely I korona.

II hely G0 fill. Ili hely 40 fillér.

Kezdete délután 3 órakor és este 1 <9 órakor.

Tisztelettel
DITTRICH GUSZTÁV 

tulajdonos.

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

papir-szal vétát 
legolcsóbb árban szállítom.

Balkányi Ernő Muraszombat.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink

ban ápolt sebesült katonákról I

- 35 dekás c==

tábori dobozok
kaphatók

Balkányi Ernőnél
Muraszombat.

Pergamentpapir 
befőtt bekötéséhez, elsőrendű minőség. 
Kapható: BALKÁNYI ERNŐ könyv- és 

papirkereskedésében MURASZOMBAT.

VIGYÁZZON
= egészségére I = 

Megbízható és jóminöségü nikotinmentes 

c ig ar etta-liüvely eket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

Előfizetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Iparosok! Kereskedők!
Ingyen hirdetés. 

„Muraszombat és Vidéke11 
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 ==e
népszerű füzetecske iskolai és magán célra, 

a vármegye több iskola 111. osztályába 

bevezetett tantárgya, ára 40 fdlér. Kap 
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir

kereskedésében, Muraszombatban.

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

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

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.




