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A magyar baka.
A bakáról nincsen ének, a baka csend- 

, ii verekszik a Kárpátok jégpáncéios he- í 
ei között s Galícia végtelen hómezein. [ 

baka bakancsos, bornyus élete nem 
inesiti a ncp képzeletét, Ilire, tettje nem j 

csendíti meg a nép ajkát
A bakának nincsenek vitézi kalandjai, 

ligtató ménje, pusztító ágyúja, a baka 
irciéietének nincsenek meglepő bravúrjai, 
.a masíroz, harminc kilóméiért, negyven 

laőniétert naponta, ha kell, több napon ' 
egymásután, megy, megy lankadatlanul, 
>. i /.i fáradtságát, hátán katona-életének 

miien vagyonát, vállán fegyverét, viszi s 
bírja inas, erős lába, talpa, tüdeje.

A baka a lövészárokban fekszik, hó
ban, sárban, vízben, fagyban, huszonnégy 
:át egyfolytában, de ha kell, napokat és 

eket. Semmi különöset se tesz, semmi
-i nagy cselekedetet; ázik, a viz átcsu- 1 

/ a ruháján, a bőrére csúszik s beszi- 
• i : a szivéig, a hideg, a fagy dermeszti, 
kékre festi kezét, lábát. A baka rohamra . 
megy, az egyik ároktól a másik árokig, 
szuronynyal vagy puskatussal csinál helyet 
magának.

A bakáról nincsen ének. A huszárnak i 
van hire, büszke Ilire a hazai földön, félel
metes híre.az ellenséges sorokban, s csu- 
dálkozó hire világszerte. A tüzérnek, a had
sereg minden katonájának van nagy becsű- i 
etc, csak a bakáról nem jegyez fel semmit 

krónika. A baka masíroz vagy lövész
árokban fekszik, vagy lövészárkot hódit;, 

vakmerő bravúrjai nincsenek, nagy tömege, | 
mely erős, bástyás fala határainknak, egy- 
szinbe olvad: nem emelkednek ki belőle 
vakmerő hősök, hatalmas katonai egyéni
ségek.

Mert mind hősök ők! Emberfeletti 
hősiességgel bírja lábuk a hosszú, szaka
datlan menetet s bírják a hideget, a fagy 
emésztő fájdalmát. Hősök, amikor mennek 
s cipelik a terhet, a fáradtságot, hősök, a 
mikor puskát szorongatva, a lövészárokban 
guggolnak, hősök, amikor az agyig s csont
velőig metsző kárpáti szelet vagy az étlen- 
séget tűrik.

És hősök, sokszorosan hősök, amikor 
rohamra mennek! A srapnellek villámai 
cikáznak felettük, a gránátok árkolják utu- 
kat s a gépfegyverek spriccelik golyó-su
garukat föléjük. Szuronyt szegeznek, mel
lüket feszitik a vésznek, pusztulásnak, 
szuronyt szegeznek, pillanatra se riad 
vissza lábuk, szuronyt szegeznek; — em
ber ember ellen, — vészes közelségben 
néznek farkasszemet a halállal. A bátorság 
kifogyhat itlan forrása, a mindennel dacoló 
kitartás, a mindent legyűrő energia szivük
ben, karukban, lábukban, gyomrukban. Min
den szervük, minden in-száluk bírja és 
dacolja a háború fergetegét.

Énekük nincsen, dal nem zeng róluk, 
csudálat nem hajladozik előttük. A huszá
rok vörös ördögök, s a huszár, ha csata
sorba kerül, meg is érdemli félelmetes 
nevét. De ha nincsen csatasorban, ha nem 
verekszik, pihen, sátor alatt, vagy üres 
hajlékban A baka a lövészárokban pihen. 

Vagy ha nem a lövészárok nyirkában gug
gol, masíroz, kitartó inakkal, minden fá
radtságot biró lábbal.

És a bakáról még sincsen dal, a há
ború tajtékos hullámain örök hányódása 
nem színesíti a nép képzeletét. Tettei, — 
a minden erények sűrűje, — nem érnek 
túl a két lövészárok vonalán. Verekszenek, 
vagy fáznak, vagy éheznek, de mindig 
döntő nagyokat cselekszenek. Döntő nagy 
cselekvésük, mely minden percével és 
másodpercével ismétlődik, mindegyikük, az 
egyedek sürü tömegének, nagy sorának, 
összekapaszkadó érces láncának egyetemes 
eredménye.

A bakáról nincsen ének, nincsen dal, 
a baka csendben verekszik a Kárpátok 
jégpáncéios hegyei között s Galícia vég
telen hómezöin Izmos lábával, acélos kar
jával, türelmével és tűrésével győzi az 
ellenség erejét.

Hogyan védekezzünk?
A világháború véres hullásával együtt jár 

a settenkedő halál: a járvány. Európát végig 
szántják á ragályok, minden földdarabját befertö- 
zik, bevetik a halál magvával. A normális időben 
is, amikor egészségügyi felkészültségünknek nem 
kell olyan nagy próbát tenni, mint most, a tavaszi 
és őszi járványok ellen teljes vértezettel kellett 
szembeszállani. A világháború azonban Európára 
zúdította Ázsia kultúrálatlan népeit és ezek ma
gukkal hozták a fertőző betegségek tömegét. Nem
csak a fegyverek kaszálnak, a járványok is. Sok-

TÁRCA.

A kárpáti öreg farkas.
Öreg, erős ordasfarkas volt, hegyi farkas, 

hér csikókkal. Nyáron egyedül csavargóit 
i huzuiok rétjein, akiknek bárányai csomóvá 

rbolyodtak a láttára és csak telente csatlako- 
it a farkascsordához. Nyulakat, zergéket, szarva

ikat téptek szét — ha rossz volt a vadászat, 
egereket s aztán dögre mentek. Csak az éhség 
kényszere hajtotta őket a völgybe. Megkülönböz
tették a vadászt a paraszttól s a fegyveres ember 
elől mindig mélyebben húzódtak vissza a hőkoro
názott hegyekbe.

De az ember világos tömegekben utánuk 
jött, puskákkal, lovakkal, kocsikkal, jött északról 
és délről, jött minden utón, ösvényen, dűlőn, ha- 
rántul a hegyeken át, völgyeken át, a mocsara
kon. őserdőn, mezőkön át. A levegőben rogogás, 
zugás, mormolás, fütyülés, villámlás, éjjel-nappal 
halálos csillagok 'estek az égből, a golyók látha

tatlan szunyograja zümmögött, zavarták a farka
sok gyenge csordáját és szétrobbantották. Ezek a 
vadászok azonban másfajtáknak .látszottak az öreg 
farkas előtt, a fegyverük is más volt, ilyent még 
nem látott. Nem egyes emberek voltak ezek többé, 
akik akik külsejükben és viselkedésükben külön
böznek egymástól, de hasonló szinü és hasonló 
mozgású tömeg. Már nem is embereknek rémlet
tek. Olyanok voltak, mint az állatok és a növé
nyek, mint az anyaföld alkatrészei, a melyekből 
lettek és amelylyé lesznek.

A hegyi erdő teteje fölött, amelybe az öreg 
farkas elbujdosott, hintázó melódiák daloltak, azu
tán fekete patakok repedtek fel, fák roncsoiódtak 
szét, véres embereket vittek el. Minden vad elszé- 
ledt és az öreg ordas éhesen cammogott a síkon. 
A levegő vemhes volt a rothadás lehelletétől, friss 
hús- és dögszagot orrontott és látta a fekete 
szárnyú halotti sírokat, a varjukat, amelyek ezré
vel gubbasztottak a kis keresztes dombokon. Szi
matja a majorságokba, a falvakba csalta. De a 
majorságok és a falvak leégtek, üresek voltak.

Aztán megint a hegyekbe vetődött. De ott 

is egész árok vadász várakozott reá, akik reá 
vadásztak, reá lőttek. Nyugat felé akart menekülni, 
ahol a Magas Tátra csúcsai és glecserjei fényle
nek — ekkor sövényekre bukkant, amelyek hegyes 
tüskéikkel felé szúrtak, a harangocskáik a legki
sebb érintésre is gyenge, csengő riadót hallattak.

Ekkor ismertük meg egymást az öreg farkas 
és én.

Egy vezérkari százados kisért. Az oroszok 
15 centiméteres gránátokkal lődöztek át a mi üte
geinkre. Mentünk az erdei utón, amely egy erdész
lak felé vezetett. Az erdő lenn csupa hó volt, 
fenn fekete és olvadó. A fehér térítőn megannyi 
brilliáns villogott.

Lenn a völgyben voltak a falvak : Zdynia, 
Koniecna, az erdős magaslatokon, Lipkov felé, 
beásták magukat az oroszok, néhányuk fekete 
pontként már látszott is. Innen az erdő pereméről 
kacsintgattunk látcsövekkel az oroszok felé. Nem
sokára megláttuk a farkast.

Öreg, erős ordasfarkas volt, hegyi farkas, 
| szürke, fehér csikókkal. A törpe bükkök közt iige- 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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szorozott erőlködésre van szükség, hogy elszige
teljük magunktól a járványos betegségeket, amelyek 
hatalmas veszedelmet rejtenek magukban. A vé- 
dekézést nem lehet csak a hatóságokra bízni, 
valamennyiünknek együtt kell lelvennünk a harcot 
a járványok ellen.

Sokszor irtunk már azokról az egészségügyi 
rendszabályokról, amelyekkel távol tarthatjuk ma
gunktól a ragályos betegségeket. Az első rend
szabály természetesen a tisztaság. A tisztaság a 
bacillusok legnagyobb ellensége. Ez a vezérelv s 
ez magában foglalja a veszedelem elleni védekezés 
legnagyobb fegyverét.

Ma a társadalom minden egyes tagjának 
kell foganatosítani a járványt megelőző rendele
teket. De nemcsak foganatosítania, ügyelni kell 
rá, hogy mások is megtartsák. Nem szabad saj
nálni a járványok megelőzésére tett munkát, még 
ha feleslegeseknek látszanak is. A felvidéki váro
sokban létesített nagy megfigyelő baraktáborok, 
a mennyiben a tél folyamán a tervezet szerint 
mindenütt elkészültelenül számbajövő segítséget 
jelentenek, de a védekezésnek csak egy kétség
telenül igen fontos részletét alkotják. Minden egyes 
községben, minden egyes házban újra át kell 
vizsgálni, revidiálni az egészségügyi berendezése
ket, különösen a klozetek, kutak, csatornák álla
potát. Az élelmezéssel összefüggő mindennemű 
üzemeket, még a legkisebb falvakban is, a legszi
gorúbb ellenőrzés alá kell venni. És ne csak 
minden egyes maga tegye meg a kötelességét, 
hanem törődjön az intelligencia azzal, hogy a nép 
megértse és kövesse a hatóságok rendelkezéseit.

Sok pótolni való van országszerte az élel
mezés, a vízellátás és csatornázás tekintetében, 
amelynek aktuálitást ad a fenyegető kolera és 
hastífusz veszedelme. Egy nagy mulasztása köz
egészségügyünknek az élösdi állatok kérdése. Az 
orvosok már évek előtt ama gyanújuknak adtak 
kifejezést, hogy az ember különféle élősködői, 
elsősorban a bolha, résztsek a tuberkolózis kelet
kezésében. A tuberkolózisra vonatkozólag még 
nem erősítette meg ugyan a tudomány ezt a föl
tevést, azonban más fertőző bajok előidézésében, 
amennyiben ez ma megállapítható, a parazitáknak 
nagvon fontos szerepük van. Elsősorban a ki
ütéses tífusz az, amelynek közelében a különféle 
állatélősdiek a legtöbbször megtalálhatók.

Nagy tisztogatást kell tehát végeznünk s 
ebben a munkában nem szabad sajnálnunk fárad
ságot és éberséget. Tudatunkból egyetlen pillanatra 
se hiányozzék: a veszély közelsége. A leg
nagyobb veszedelmekkel nézünk állandóan 

lett, amelyek sóhajtoztak a szélben és vissza
döbbent, mikor bennünket meglátott. Kutyának 
néztem és kutyának kissé nagynak tartottam.

Az őrnagy, aki skizelt, lecsalta skijét és oda
szólt a szolgájának :

Hozd ide a revolverem a villából.
A kutya nem várta ezt meg és megtudtam, 

hogy a kutya farkas.
Vájjon öszvéreket szimatolt meg a farkas, 

vagy az ebédel, amelyet az öszvérek a hegyekbe 
hoztak ?

A csajkák, megteltek gőzölgő, illatos leves
sel, a legények kanalaztak, nagyvidáman.

Egyszerre meghallják az oroszok golyóinak 
finom zaját.

A tisztek kiáltanak:
Mindenki a fedezékbe!

Mindenki lebujik.
Csata után, hogy már minden elcsendesedett, 

hallunk egy lövést, egy magányos lövést, amely 
úgy hull a sötétbe, mint egy kiáltás. 
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szembe, de ezek a veszedelmek egészen meg
hunyászkodnak előttünk, ha óvatosak vagyunk.

A fertőzőbetegségek elleni küzdelemben nagy 
szerepe van a megfelelő ápoló személyzetnek. A 
harctéren katonáink az egészségügyi rendszabá
lyokat nem tarthatják be. Ha betegen haza kerül
nek, az ápolónak két szempontot kell szolgálnia. 
lehetőleg megmentsék a beteg életét s óvatosság
gal a betegség tovahurcolását megakadályozzák. 
A tanulóifjúságban az ápolás nagy tábort nyer. 
A tanulóifjúságot ki kell tanítani a fertőzőbeteg
ségek elleni küzdelemre.

A társadalomnak szervezkednie kell. Az 
intelligencia menjen segítségére azoknak, akik j 
szegénységükben, tudatlanságukban elhagyatva 
vannak. A szegény lakosságot világosítsák fel a 
ragályok veszedelméről és tanítsák meg őket 
azokra a rendszabályokra, amelyekkel a járványt 
távoltarthatják maguktól.

Mindenki tegye meg kötelességét.

.1 tavaszi járványok ellen főerőnk 
a tisztaság'. Minden hely, ahol a 
közönség megfordul, tartózkodik, 
tiszta, takarított legyen. J tiszta
ság megöli a betegségek csiráit.

Alexis levele Alexandrához.
> . . . Havas éjjel. Hortyog a Tábor.
Csillagfény reszket távol-távol.
Csillag fénye, vagy tán vár-ablak ?
Odaát mindig ébren vannak.
. . . Domb mögött, kereszt hátterébe 
Vörösen, mint az urak arca, 
Kik most gyűlnek tivornyás harcra.

Vörös kastélynak minden terme,
Mint hogyha Szentpétervárt lenne: 
Pucér dámák, francia dámák 
A kánkánt ott reggelig járják. 
Perzsel a hőség . . . lent az ingek . . . 
A francia igy segít minket.
Mi a hóban sirvermet ásunk,
S bent dorbézol a kancsukásunk.

. . . Alexandra, bús feleségem,
Kit nem csókoltam réges-régen,
Mert elrabolt a cár parancsa
Figyelj szavamra ? Alexandra :
A kis fiunkat, édes lelkem.
Csókold meg holnap Is helyettem.

Megyünk a hang ulán és valami fényt lá
tunk, amely rózsaszínűén szivárog át a homályból.

Egy köfülke volt ott, amely a Szent Szűz 
képét rejtette. Körötte sok száz szentkép, 
amelyet az asszonyok a levelekkel együtt küldöt
tek, mint angyalsereg áll ez a sok szentkép a 
fülkén. Mellette csonkig égett gyertyácskák lo
bognak.

Egy járőr jelenti:
Erre mentem és imádkozni akartam. Egy

szerre csak megláttam, hogy a sűrűben két pará- 
zsos szem mered rám. Kiáltok : Állj! ki vagy ? . . . 
Es minthogy nem kaptam választ, lőttem.

Egy kézilámpa a sűrűbe világit.
Vörös sáv és egy friss lábnyom.

Farkas volt, mondta az őrnagy.
Én azonban szántam a farkast, részvétet 

éreztem iránta, ugv rémlett, hogy ezen az órán 
csak ő van kizárva a barátság és pajtásság köré
ből, amely elviselhetővé teszi azt, hogy emberek 
emberekkel állnak szemközt.

De csókod most forróbban kapja, 
Mert holnap nem lesz néki apja. 
Holnap már nem lesz csak az anyja, 
Mert rohannom kell uj rohamra.
Igy rendelik, mig én sirt ások, 
Ott bent a részeg kancsukások.

. . . Alexandra, bús feleségem,
Kit nem látok már, csak az1 égben.
Reggelig itt még édes lelkem. 
Holt bajtársakat kell temetnem.
Bent foly a bor és szól a banda.
De reggel, reggel, Alexandra,
Elő a fegyvert és az ásót
S dolgoznak majd a kancsukások.

. . . Alexandra, hü feleségem, 
Várok reátok fent az égben.
Ó bús szerelmünk bús porontya 
Takard be az utolsó rongyba, 
Mit meghagyott még a cár-atyuska
S úgy menjetek a boldog útra.

Amerre zug Dnyeszter habja. 
Merüljetek egy léken abba.
Halál hulláma lágyan ringat
Öleld át jól a kis fiunkat.

öleld át jól ... S ne feledj engem: 
Hát ő is, ő is igy szenvedjen, 
Mint elátkozott szolga-apja?
Merüljetek a jeges habba!

Ha pokol is — orosz menyország, 
Az embert ott nem ostorozzák.
Ott találkozunk, édes lelkem.

Reggelre én már el is mentem . . . <
Gyóní Géza.

Használjunk 
HADIPÓSTABÉLYEGET!

H I B> E K.
— Kitüntetés. Fényes katonai kitün

tetés érte gróf Batthyány Zsigmond csend
laki nagybirtokos fiát, ifj. gróf Batthyány 
Zsiginondot „a 6 huszárezred tartalékos 
hadnagyát. Ö felsége a király megparan
csolta, hogy az ellenséggel szemben vitéz 
magatartása és kitűnő szolgálatáért neki 
legfelsőbb dicsérő elismerése tudtul adassék.

Kinevezés. O felsége a király 
Mályusz Egyed kir. Ítélőtáblái bírót a 
szombathelyi polgári felebbezési tanács 
elnökévé nevezte ki.

A vármegyei tüzoltószövetség 
elismerése főszolgabiránknak. A Tüz
oltószövetség elismerését fejezte ki ifj. 
Horváth Pál muraszombati járási főszolga
bírónak, amiért járása tűzrendészetét a 
jelenlegi nehéz viszonyok között is felka
rolja. Keresztury Kálmán mártonhelyi és 
Sohár István ferenclaki tűzrendészet! fel
ügyelők két hadbavonult társuk, Rúzsa 
Ferenc muraszombati és Titán Iván mura- 
halmosi felügyelők teendőinek ideiglenes 
ellátását magukra vállalták.

— Hivatalban. Thiry Lajos határ
rendőrségi fogalmazó, a muraszombati ha
tárrendőrségi kirendeltség vezetője, ki ez 
ideig Sopronban teljesített szolgálatot, visz- 
szaérkezett s elfoglalta hivatalát.

Mennyi választó van a vasmegyei kerü
letekben ? Vasvármegye központi választmányának 
két osztálya Herbst Géza alispán, illetve Radö 
Gyula dr. vármegyei főjegyző elnöklete alatt teg-
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Halvax Gyula muraszombat- 
Nezsider község aljegyzővé 

újonnan megválasztott jegyző

n, n délután Szombathelyen a székház nagy- és 
r .érmében tartotta ülését, amelyen a választó
id rületek országgyűlési képviselő választóinak

I 5. évre érvényes névjegyzékét véglegesen meg- 
apitották és hitelesítették. A választók száma 
ületenkint a következő: Celldömölki választó

ét 4080. felsööri választókerület 5151. kör- 
ndi választókerület 4214, kőszegi választókerü- 

5406, muraszombati választókerület 4767, 
. mjvári választókerület 4108, öriszentpéteri 

lokerület 3404, sárvári választókerület 5120, 
, . .'tthárdi választókerület 3073, szombathelyi 

■kerület 4602, vasvári választókerület 3549, 
összesen: 47.474.

Választás.
segédjegyzöt 

v.í /tóttá meg. Az 
h: alát már el is foglalta.

Halálozás- Trautmann Áron községünk 
Jerék munkás életet betöltött polgára 82 éves 

óban elhalálozott. Halálát kiterjedt rokonsága 
'/ólja. Temetése csütörtökön volt nagy részvét 

mellett.
A szentbibori csodadoktor. Zsibrik Ferenc 

Amerikából megtért atyafi kuruzslásai annak ide
ien sok dolgot adtak a bíróságnak, és súlyos 
büntetéseket kapott, mert gyógyitgatásaival a be
tegeknek nagy károkat okozott. Itt a járásban 
' érült működését beszüntetni, most azonban a 
harctéren teljesít szolgálatot, ahol ismét orvosi 
praxist folytat, amint nekünk a harctérről az alábbi 
levél jelenti :

. . . Fáj a szemem, nem tudom mozgatni 
a két karomat, a lábam megdagadt, sebes a 
hátam . . . végehossza sincs a panasznak s mind 
orvosságot kér. Erre jön aztán Zsibrik szerepe. 
Amerikát járt ember, megtanult sokféle kuruzs- 
lást: magam láttam pecsétes hatósági bizonyít

ón vait, amelyek szerint olyanokat is kigyógyi- 
•t. akikről az orvosok már lemondtak. Sőt 

i az orvos is hozzáküldte a saját feleségét
1 -xtornak szólítják a parasztok. Hamburg
om egy gyógyintézetben első asszistens volt, 
sót odahaza annyira keresett, hogy saját beval
lása szerint a muraszombati járásbíróság le- 
csukatta kuruzslásért. Biz ez itt a maga termé
szetes eszével sok embert talpraállít. Van is 
kelete, hálálkodnak neki, s mire hazaér, hoz 
magával . . . megmondjam mit ? . . . olyast, a 
minek irtására a lapok apróhirdetései számta
lan szert ajánlanak. Pénzt nem fogad el . . .

Iskolaszéki ülés. Az elmúlt szom
baton tartotta meg a polgári iskolai iskola
szék ülését. Az iskola gondnokság meg
állapította az intézet költségvetését, átirattal 
urduit a községhez, hogy az iskola építé

sét igyekezzék mielőbb befejezni. A gond
nokság sajnálattal vette tudomásul Pósfay 
Pongrácz elnöknek a gondnokság elnöki 
tisztéről való lemondását.

A vashidegkuti jegyzöség a megvakult ka
tonák javára. Reiser Boda Henrik vashidegkuti 
körjegyző lelkes buzgalmával teljesített gyűjtés a 
vashidegkuti jegyzöség derék lakossága körében 
fénves eredménynyel járt. Összesen 130 K 10 fill. 
folyt be, melyet az alábbi községek lakói adtak 
össze: Dombalja 15 K, Jegenyés 30 K 50 fillér, 
Károlyfa 9 K 60 fillér, Királyszék 7 K 30 fillér 
Lendvakirályfa 13 K 10 fillér, Szécsényfa 25 K 
70 fillér, Vashidegkut 28 K 90 fillér.

— Az országgyűlés. A király április 19-ére 
hívja össze a múlt év december 9-én bizonytalan 
időre elnapolt országgyűlést. Tizenkilencedikén 
délelőtt 10 órakor a képviselőház* aznap délben 
a főrendiház tart ülést. Mindkét helyen kihirdetik 
a királyi kéziratot, az elnökség előterjeszti a szü
net alatt történtekről szóló jelentését s a kép
viselőházban a kormány előterjeszti az uj törvény
javaslatokat a képviselői mandátumoknak legfel
jebb egy évvel való meghosszabbításáról, féléves 
indemnitásról, a választási bíráskodásról és több 
más sürgős kérdésről. A képviselöháznak a harc
téren levő tagjait szabadságolni fogják a parla
menti tanácskozások tartamára.

I Cl IZI D Hadbavonult evang. katonáink és *8en csinos fekete vászon kötésűLELKI FtbYVLK itthonmaradt híveink használatára.

— A kukoricaliszt maximális ára Vasme
gyében. A kukorica maximális árának újabb meg
állapításával kapcsolatban a kormány a kukorica
liszt legmagasabb árát is újból megállapítani 
kívánta s erre vonatkozólag rendeletet is adott 
ki azzal, hogy a tengeriliszt legmagasabb árát a 
törvényhatóságonként megalkotott ármegállapitó 
bizottságok határozzák meg. A vasmegyei ár
megállapitó bizottság e célból tegnap délután 
Békássy István dr. főispán elnöklete alatt ülést 
tartott, amelyen Herbst Géza alispán, Balhauser 
Ottó gazdasági felügyelő, Kiskos istván szombat
helyi polgármester és Jambrits Lajos kőszegi h. 
polgármester, Weiner Károly iparkamarai kikül
dött, Gerstenberger Jenő aljegyző és az összes 
föszolgabirák voltak jelen. A muraszombati járás 
képviseletében ifj. Horváth Pál. A főispán ismer
tette a kérdést s a kormánynak erre vonatkozó 
rendeletét, majd Weiner Károly iparkamarai ki
küldött véleményének meghallgatása után meg
állapították a kukoricaliszt maximális árát olykép, 
hogy a maximális kukoricaárhoz az átvételi, szál
lítási és őrlési költségeket s ezekhez a rendelet 
szerinti 34, illetve 28 százalékos ártöbbletet 
hozzászámították. A bizottság ennek alapján egy
hangú határozattal kimondta, hogy a kukoricaliszt 
ára Vasvármegye területén a nagykereskedelem 
számára kilogrammonként 47 fillérben állapittatik 
meg. Az ülés ezzel véget ért. Természetes, hogy 
az igy megállapított ár nem vonatkozik a kis
kereskedőkre, akik nyereségük hozzászámitásával 
50 fiiérért még adhatják a kukoricalisztet. A maxi
mális árnak ez az emelkedése a kereskedők szá
mára lehetővé teszi, hogy nagyobb mennyiségben 
hozhassanak piacra kukoricalisztet, mint eddig.

I

Vessünk be minden talpalattnyi földet. 
Ültessünk burgonyát és babot.

— Ezer önkéntes vadász. Hirt adtunk róla, 
hogy az erdélyi magyar Vadászok önkéntes Nép
felkelő Százada intézőbizottságának agitáciőjára 
eddig ezer magyar ifjú és férfi jelentkezett önként 
tényleges szolgálatra, amiről az intézőbizottság a 
honvédelmi miniszter utján hódoló felirattal Ö fel
ségét, kérve a legfelsőbb hadúr engedélyét, hogy 
az ezer önkéntes a magyar népfelkelő ezredek 
kötelékében 4—4 népfelkelő vadászszázadból álló 
önkéntes magyar vadászzászlóaljakat alakíthasson 
és önálló népfölkelési szolgálatra, mint könnyű 
hegyi csapatok a magyar Kárpátokban dúló har
cokban alkalmazva, mielőbb előretörhessen ellen
ségeink kiverésére. A bevonulok bemutató szem
léje április hő 19-én délután 5 óra után lesz 
Pest vármegye székházában. A 18 éven aluli ifjak 
hiteles szülői beleegyezést, a 42 éven felüli férfiak 
pedig illetőségüket igazoló erkölcsi belépési bizo
nyítványt kötelesek felmutatni. írásbeli jelentkezé
seket elfogad a bizottság: Budapest, IV., Egyetem
utca 5. szám. Reméljük, járásunk Nimródjai is 
méltók lesznek erdélyi kartársaikhoz s dicsőséget 
szereznek vadásztársaiknak.

Gyűjtés a megvakult katonák javára. Hor
váth László muraszombati körjegyző által nagy 
gonddal eszközölt gyűjtés fényes eredménnyel járt. 
Adakoztak: Muraszombat község 15 K, Kisszom- 
bat, Ealud, Lendvanemesd, Murahalmos községek 
5—5 K, Fürst Ödön, dr. Vályi Sándor 10—10 K, 
Döbrentei Antal 5 K, dr. Bölcs Gyula, Heuberger 
Simon 4 -4 K, ifj. Horváth Pál, Horváth Géza, 
Olajos Sándorné 3—3 K, dr. Pintér Miklós 5 K, 
Székely János, Junkunc Sándorné, Nemec Jánosné, 
Kolossá István, Kardos József, Raibár Miklós, id. 
Horváth Pál, özv. Mintsek Gáspárné, Török Ernő 
2 2 K, Péterka Ferenc, Kohn Lipót, Trautman 
Sándor, Placsek Vencel, Kücsán Lajos, Ligeti 
Antal, Bittermann Tivadar, Deinkó Jakab, Mayer 
János, Pozvék Ignác, Thiry Lajosné, Heklits Ist
ván, Heimer Samu, Siftár Lajos, Kemény Mórné, 
Szinics Ferenc, Herlinger Józsefné, Trautman Ber- 
nát, Dobrai János, Girtl Lajos, Fiiszár József, 
Adanics Iduska 1 — 1 korona.

— Tilos a termést eladni. A kormány egy 
kibocsátott rendelettel a jövő termés adás-vételét 
megtiltotta és érvénytelennek nyilvánította. Tilos 
és semmis minden olyan szerződés, mely az 1915. 
évben betakarítandó búzának, rozsnak, kétszeres
nek, árpának, zabnak, tengerinek, hüvelyeseknek, 
repcének, olajmagvaknak és burgonyának átalány
ban történő vagy az ilyen termés reményének 
meghatározott áron való adás-vételére vonatkozik. 
Az előre eladás és vétel is tilos. Aki ily tiltott 
ügyletet közvetít, két hónapig terjedhető fogházzal 
és pénzbüntetéssel büntetendő. A vételárelőlegek 
és egyéb szolgáltatások visszakövetelhetők. A 
rendelet Horvátországra is kiterjed s már életbe
lépett.

— Köszönet. A húsvéti ünnepekre Nádai 
József borkereskedő a közkórházban ápolt sebe
sültek részére 60 üveg bort, gróf Batthyány Zsig
mond 200 drb cigarettát, Eberl Róza 2 K kész
pénzt és 4 drb narancsot, Bagár Ivánné 20 drb 
tojás, 1.5 kg. túrót, Döbrentey Antalné 100 drb 
cigaretta és 40 drb tojást, Csiszár Jánosné 100 
drb cigarettát voltak kegyesek adományozni, melyért 
köszönetüket jelentik a katonák és a közkórház 
elöljárói.

— Lakók és háziurak. A legutolsó morató
riumi rendelet újabb fontos rendelkezéseket tar
talmaz a házbérfizetésre és fölmondásra vonat
kozóan. Ezeket főleg a katonákra és bevonultakra 
való tekintettel ismerteti dr. Pongrácz Jenő, a lak
bérszabályzatok kiváló ismertetője > Lakók és 
háziurak^ cimü kis rendkívül ügyesen összeállított 
népszerűén megirt füzetkében. A füzet ára 20 fill. 
Kapható minden könyvkereskedésben.

— Vasúti árdijszabások beszerzési forrása. 
A kereskedő és szállító cégek igen gyakran köz
vetlenül a m. kir. államvasutak igazgatóságához 
fordulnak vasúti árudijszabásokért, holott a m. kir. 
államvasutak igazgntósága, mint a magyar vasut- 
igazgatók értekezletének ügyvivője, a m. kir. ke
reskedelmi muzeum igazgatósága között miniszteri 
jóváhagyással oly megállapodás létesült, hogy a 
vasúti árudijszabásokat kizárólag a m. kir. keres
kedelmi muzeum vezetése alatt álló központi dij- 
szabásárusitó iroda árusítja. Az érdekeltek tehát 
akkor járnak el helyesen, ha díjszabási füzetekért 
ehez az irodához (V., Akadémia-u 3) fordulnak.

— Hadi beszédek. A honvédelmi minisztérium 
Hadsegélyzö Hivatala népszerű füzetekben kiadja 
azokat a tanulságos és léleknemesitő beszédeket, 
amelyeket a háború óta legkiválóbb államférfiaink, 
főpapjaink, tudósaink, íróink és politikusaink tar
tottak a nyilvánosság előtt, az országos Hagse- 
gélyző Bizottság feolvasási sorozatán. A hazafias, 
igaz magyar szellemtől áthatott beszédek retorikai 
szempontból is rendkívül becsesek. Gondolatokban 
gazdag, gyönyörű munka valamennyi; a közönség 
jól teszi, ha a tizfilléres füzeteket megvásárolja 
és összegyűjti. Nagyszerű és maradandó emlékei 
lesznek e füzetek annak a hazafias föllángolásnak 
és együttérzésnek, amely a nemzet minden rétegét 
oly megható módon egyetíen táborba terelte a 
magyar nemzeti becsület és a magyar nagyság 
védelmére. Eddig gróf Apponyi Albert, Csernoch 
János, báró Hazai Samu, gróf Tisza István, gróf 
Andrássy Gyula, Prohászka Ottokár és Rákosi 
Jenő hadibeszédei jelentek meg. A füzetek Az 
Általános Beszerzési és Szállítási R. T. utján 
(Budapest, V., Kádár-utca 4.) rendelhetők meg. 
de kaphatók a dohánytözsdékben is. A befolyó 
tiszta jövedelmet a háborúban elesett vagy a ka
pott sebek következtében elhalt katonák özvegyei 
és árvái javára fordítják.

— A Vörös Félhold jelvényei. A Vörös Fél
hold művészi kivitelű jelvényei iránt országszerte 
nagy érdeklődés mutatkozik. Miután technikailag 
lehetetlen minden egyes érdeklődőnek az általa 
kívánt példányt postán elküldeni, ennélfogva az 
Országos Bizottság, mely Budapesten az Ország
házban székel, kéri vidéki városaink hazafias ke
reskedőit, hogy megfelelő mennyiségű jelvényt a 
bizottság utján beszerezvén, ők vállalkozzanak 
azoknak kiszolgálására, akik a török-magyar test
vériségnek ezt a szép jelvényét feltüzni óhajtják. 
A bizottság öt kilóig terjedő postacsomagban bér
mentve küld jelvényeket mindenkinek, aki a kért 
mennyiségnek darabonkint egy korona árát előre 
beküldi.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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rekedtség, 
elnyólkásodús, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

IVÍXÍDLIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel

lák három fenyővel. 6100 közj. hit. 
bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 

igazolja biztos hatásukat.
Kellemes izü czukorkák csomagonként 20 
és 40 fillér, dobozban 60 fillérért 
kapható Muraszombatban Dr. Bölcs Gyula 

gyógyszertárában.

Horgony-vas-albuminat-festvény.
Vérsíegónyaégnél éa aApkórnAl.

Üvogje: kor. 1.40.

X Kapható a legtöbb gyóRvsarrtiirban vagy köevet- 
„ lenül beszerezhető

► ír. Hektár ,.»z irány irtuláüir, cinzett. fjíoj-
í, ntrUriiil. I, Eliiahthilrass; 5. -

Horgony-thymol-kenöcs.
Könnyebb sérüléseknél, nyitott és égési 

sebeknél. Adag: kor. —.80.

f Horgony-Líniment. x.'.
a Horgony-Paln-Expeller pótlékai

Fájdalommentes bedőrzsölés hüléseknél.rbeumAnAI, 
kössvénynél atb.

Öregje: kor. —50. 1.40, 2.—.

Egy óra reklámképen Levél a harcztéi’ről.
Aki ingyen akar egy órát, 

még hozzá elegáns precíziós érát, 
lírák vagy hölgyek részére válasz

tás szerint írjon azonnal az 
Uhrenhaus Fr. Schmidt Prag, 

Weinberge.

Francia ország
Oroszország
Európa =

háborús térképe.
Különféle nagyságban és árban kapható : 

Balkányi Ernő 
papirkereskedésében Muraszombatban.

VÍGyázzon 
----- egészségére I = 
Megbízható és jóminőségü nikotinrnentes 

c ig aretta-hüveiyeke t 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé

sében Muraszombatban szerezhet be.

Rituper Alajos muraszombati 
lakatos mester a nagyérdemű 
közönséget a harcztérről 
kiadóhivatalunk által tiszte
lettel értesíti, hogy ■ 

lakatos műhelyét
megfelelő és képzett erők
kel teljes üzemében fentartja 

épület munkákat, ajtó és ablak vasalást, 
vasrácsozatokat, takaréktüzhelyeket, szóval 
minden e szakbavágó munkát elvállal. 

Kerékpár javításokat 
szakszeriileg végez és azoknak alkatrészeit 
eladásra egyenként is raktáron tartja.

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

kereskedésében, Muraszombatban.

mEöHIVÓ. ALKALMAZÁST
A Szarvaslakvidéki Takarékpénztár

Részvénytársaság

VII. évi rendes közgyűlését
1915. évi május hó 2-án délelőtt 10 órakor

Szarvasiakon az intézet saját helyiségében az alapsza
bályok 21. § a értelmében tartja meg, melyre a t. rész
vényesek azzal hivatnak meg, hogy alapszabályaink 
alapján részvényeiket - illetve megbízásaikat maguk

kal hozni szíveskedjenek.

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés tartamára jegyzőkönyvvezető és a jegyző

könyv hitelesítésére két részvényes megválasztása.
2. A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 1914. évi jelentése, 

a mérleg előterjesztése és a tiszta nyeremény felosztása iránti 
határozat.

4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére 1914. évre a 
végleges felmentvény megadása.

5. Az alapszabályok 17. Jj-a értelmében beérkezett indítvá
nyok tárgyalása.

Szarvasiak. 1915. márczius hó 12-én.

Gróf Batthyány Zsigmond s. k.
elnök.

Jegyzet. Az igazgatósági jelentés és a zárszámadások a keresk. törvény 
IÁY í-a értelmében a közgyűlést megelőzőleg X napon át az intézet helyiségében 
ki lesznek teve es azok a részvényesek által betekinthetők.

Kivonat az alapszabályokból. 12. §. Minden egyes részvény a köz
gyűlésén egy szavazatra jogosít. A szavazati jog személyesen vagy más rész
vényes. mint meghatalmazott által gyakorolható. Ötven szavazatnál'többet akár 
salat részvényéi alapján, akár meghatalmazás utján, senki sem gyakorolhat

Szavazati jogát minneit nagykorú, önrendelkezési joggal bíró részvényes 
akar térti akár uo gyakorolhatja, de megkívántatik. hogv réazvénvesi minőséje 
a közgyűlést megelőzőleg 39 nappal a részvénykönyvben igazolva legyen 
.. ■ k,skí‘ruak és gondnokság alatt állók csak törvényes
képviselőjük által, habár azok nem részvényesek is. képviseltetnek. ?

keres egy körjegyzőségnél, aki 
az adóügyeket önállóan tudja 
kezelni. Strassburger Frigyes 
nyugalmazott körjegyző, Szombathely 
Rumi-utca 39. szám

Ima a hadbavonultakért!
Ára 20 fillér. A tiszta jövedelem a 
Vörös Kereszt Egyleté. A csinos kis füzet 
huszonnégy imát tartalmaz. Kapható: 
BALKÁNYI ERNŐNÉL Muraszombatban.

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 

annak szives megújítását

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

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

Kapható: Balkányi Ernő könyv
es papirkereskedésében Muraszombat.

Ára
10 

fillér

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombtcban.


