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Megváltó ünnepén ...
A feltámadás isteni és glóriás ünnepén 

különösen gyarlóságai miatt egyszerűen 
tovább siklani emberi elmének nem szabad. 
Maga a tény akkor, mikor Krisztus Isten 
u ank az emberfeletti kínokat érettünk el
szenvedte, érettünk keresztre feszittetett, 
érettünk meghalt, majd isten-emberi missiójá 
b> újra egész és örök istenségébe szelle
műit át: halottaiból feltámadt és menyire 
ment . . a végesség határai között élő
ember előtt játszódott le. Az elvakult, a 
gonoszság fogalmával agyonhatott ember 
rendezte az egyik oldalon ezt az ember
tragédiát ... a felvilágosodott, a jó fogal- 
ta .val megáldott keresztény ember szemlélte 
ti másik oldalon ezt a teljesen isteni tüne
ményt: a megváltás legmagasztosabb ünnep
ségét. Az Istenben élet és halál volt az, 
mely a pogányság és kereszténység: a 
sötétség és világosság, a rossz és jó, a 
harcz és béke, a gyűlölet és szeretet közötti 
űrt megszüntette, az előbbiről az utóbbiba 
az arany hidat az eredendő bűnben szen
vedő embernek a megbocsájtás, a bűntől 
való megtisztulás lehetőségének átnyujtásá- 
val megadta. A lelkek tisztultak meg és az 
emberi látás ködfátyolya eloszlott.

Talán az emberiség életében Krisztus 
Isten urunk születése óta soha sem voltak 
oly nagy jelentőségűek a húsvéti ünnepek, 
mint épen most. A most folyó világtragé
diához hasonló még nem sújtotta a meg
váltott embert. Nem a Megváltó emberei, 
hanem az .Ármány- embertömegei már 
negyedik esztendeje gyilkolják egymást 
Körüskörül a véges határokon könyörtele
nül, esztelenül, végtelenül . . . Ellenünk a 
sötét ellenségek serege és tőlünk: a fel
világosodott, a szeretettől átitatott emberek
től a béke hangjait ott az ellentáborban 
meghallani nem akarják . . . Tehát mi is 
szenvedünk. El szenvedünk mindent, mint 
a Megváltó. Csak azért, hogy a szenvedé
sek legküzdelmesebb nemeivel áthintsük az 
emberiségre a béke sugarait. Áldozzuk az 
életet, most pazaron ott a nyugati európai 
golgothán, hogy a béke, a szeretet, a meg
váltás áldásait oszthassuk aztán szerte széjjel 
Ez is vér nyomokon, sűrű vérhullámokon 
ömlik át épen most... a Megváltó ünnepén. 
Mintha csak Isten ujja volna ott a fronto
kon I Egybe esik a két jelenség időpontja: 
az isteni, szenvedésekkel teli megváltás 
ünnepe és az emberi, borzalmas küzdelmek 
sorozata. A test és minden része, minden 
müve, minden mestersége dolgozik, hogy 

azoknak a tetteknek végét vessen és a meg
értés gondolatát a zöld asztalhoz előhívja. 
Gondolkozzunk !

Szálljunk magunkba I Jöjjön reánk a 
Szentlélek ! Az isteni miiben a mód meg
adatott. És ha a módot elleneink megis
merni nem tudják, vagy nem akarják, meg 
kell velük ismertetni. ..Feszítsd fel“ kiáltása
ikat rajtuk kell alkalmaznunk és akkor az 
emberi mü is, — mit a sors most az 
emberiségre ki- és rámért, beteljesedik. Meg
szűnik a gyűlölet: a háború, diadalt ül 
felette a szeretet: a béke. Az Isteni meg
váltás rövidebb tartamú volt a végfejle
ményekben, az emberi erőkben folyó emberi 
megváltás hosszabb és még a végső állomás
hoz nem értünk. A béke olajága már 
kezünkben van, de örökzöldjének illata az 
ellentáborra még át nem ragadt. Mig ez 
bekövetkezik, addig cselekedjük azt itthon, 
mint a Megváltó: mondjunk le minden 
kényelemről, minden érzéki előnyről, min
denről, mi emberi és adjuk oda a küzdelem
hez mindazt, mink van, a mire ott a békeért 
szükség is van. És akkor lesz békesség a 
földön az embereknek, Istennek pedig a 
magasságban. Vajha ez már holnap be
következnék I S

TARCA

Húsvéti ének
Mutatvány szerzőnek „Tavaszi napsugár44 ciiftű. sajtó 

alatt lévő legújabb verskötetéből.

Messze a pusztán vágtat a szélvész
Sir a bűnös föld terhe alatt,
Tarajos villám szerte cikázik
Harsog a inenkö s fákat í|ra|.

f.ii sötétség bús bakacsinját
Veri a zápor sírva, vadul
S amott az éjben pislog egy mécses
Kopasz nagy ormit szikla alul

Szerte sötétség, ám a Hitt fénye
Szent sugarait most küldi szét,
Halt, ki az ottan?!... Ki keres engem?!... 
S Judás kacagva Krisztushoz lép.

Zörren a bokor, villan a kardél,
Uram ne rettegi! -- Szőla Simon
Hadd csak a kardod, Judásnak csókja
Nézz ide, itt ég: homlokomon.

Dinnyés Árpád.

A üdére.
(Folytatás és vége.)

Igaz is kérdezte hogy jutott most 
eszedbe a hazajövés ? Esztendők óta hívlak és ép 
most, mikor nem is vártunk . . .

Miklós, a huszár, mélységesen hallgatva, 
sötéten nézett félre. Nem telelt.

No mondd! szólt újra Balog. És hogv 
most se kapott választ, közelebb hajlott az el
borult archoz :

Te mondta megrettenve; téged 
nem a szeretet, nem a honvágy hozott vissza,, 
hanem valami más . . . valami ok, amelyet én 
nem ismerek, de amely rettenetesen komoly és 
erős ok lehel ! . . . Tudni akarom ! Mondd meg ! 
Szépítés nélkül akarom tudni és most, ebben a 
percben ... Az asszonyról van szó, ugy-e ?

Igen apám, az asszonyról van szó, a te 
asszonyodról; sok és furcsa szó, amelyik eljutott 
hozzám is, az én városomba és összeszoritolia a 
szivemet meg az öklömet . . . En eljöttem, apám, 
mert tudni akarom, mi igaz a szóbeszédből és ha 
valami igaz . . .

— Mit beszélnek ?
A huszár legyintett a kezével:

Sokat. Ha csak a (jzedirésze igaz, az is 
rettenetes ’

Hogy az asszony . . .
Igen, hogy megcsal. Csak úgy szórako

zásból vagy kedvtelésből, de leginkább hálából, 
amiért magadhoz emelted, amiért dédelgeted, sze
reled. ellátod mindennel . . . amiért az áldott 
jóságodat rápazarlod, apám .. . Hogy beszennyezi 
a te tiszta nevedet, a drága, makulátlan öregsé
gedet besározza. Hogy tönkre tesz, pusztulásba 
visz embereket Hogy átkozott minden lépése, 
minden tekintete a szemének, minden lehellete a 
szájának I.. . .

Pletyka ! felelte rá csendesen Balog.
Jó apám, ha pletyka, hálát adok érte 

az istennek. De ha igaz . . . ha rajta kapom va
lamin . . . ha valaki bemerészkedik a te terüle
tedre, azt a valakit, azt a gazembert, azt a kutyát 
agyonlövöm. A kardomra esküszöm, hogy agyon
lövöm, még ha maga az Úristen fia volna is !

Azután, hogy lecsendesedoH, megbékitgetle 
az öregei, nyugtatta is a szavával s mire haza
értek, egy kicsit még feldultan, de mosolyogva 
hajolt meg a? asszony előtt.

- Lám — mondta az szelíden most már 
hozzá kell szoknom ahhoz a gondolathoz, hogy 
ilyen legény fiam van !

Ártatlan arccal hozta a konyakot, a. harapni
való! éskis fehér kötényében bájosan sürgőit-forgott.

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását
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Rendeletek a ruházkodásról.
A hivatalos lap a minisztérium három ren

deletét közli.
A kormány egyik rendelete szerint a ruházati 

ügyek egységes intézkedésének érdekében a minisz
térium a kereskedelmi minisztert felhatalmazza arra 
hogy a katonai igazgatás ruházati szükségletűnek 
és a polgári lakosság ruházati cikkekkel való el
látásának biztosítása végett megtehesse mindazokat 
az intézkedéseket, amelyekre a bábom esetére 
szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvények 
a minisztériumot a textil- és textiikonfekció-ipar, 
továbbá a bőr- és bőrfeldolgozó ipar termelésének 
biztosítása és fokozása, a ruházati cikkek céljaira 
alkalmas textil (ideértve a papirosfonalat is) és 
bőripari nyersanyagok, félgyártmányok és kész 
gyártmányok, valamint az ezekből készüli, akár 
uj, akár már használt (ócska) ruházati cikkek 
behozatalának, forgalmának, feldolgozásának és 
felhasználásának szabályozása, közszükségleti 
célokra való rekvirálása és az utóbb említett ruhá
zati cikkek árának megállapítása tekintetében fel
hatalmazzák és evégböl a minisztérium állal e 
tárgyban kibocsátott rendeleteklöl közérdekből el
téréseket állapíthat meg.

Egv másik rendelet szerint a kormány fel
hatalmazza a kereskedelmi minisztert arra, hogy 
a Népruházati Bizottság üzleti tennivalóinak el
látására oly részvény társaságot alapítson, amely a 
jelzett célra nyerészkedés kizárásával alakul. A 
társaság igazgatóságát, valamint a felügyelő-bizott
ságot a kereskedelmi miniszter nevezi ki.

Egy harmadik rendelet szerint a kereskedelmi 
miniszter a ruházati ügyek egységes intézkedésé
nek biztosítására dr. Maly Eerencz miniszteri taná
csost bőr- és textilügyi meghatalmazottjává ki
nevezte. A meghatalmazottnak a dolga az árak 
maximálása, feladata a központok és bizottságok 
működésének irányítása. A készletek megfelelő 
elosztása céljából megjegyzendő, hogy ö tarto
zik a hadsereg szükségletének biztosításáról is 
gondoskodni a meghatalmazott a közponlakből 
és bizottságokból közös munkabizottságot fog 
alakitani.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink
ban ápolt sebesült katonákról!

Horváth Pál.
Meg küzdve tengernyi akadállyal, a 

tisztes munkát gáncsoló intrikával, élére 
kerülni a szülőföld közigazgatásának, min
den időkben egy életcélt jelenthetett.

Közvetlenül a nagy világégés kitörése 
előtt lett járásunk főbírája. Megválasztásakor 
nem a sablonos szokás, de a leiekből jövő 
igaz szeretet, ragaszkodás köszöntötte díszes 
uj pozitiojában.

Hittük, reméltük, hogy vége a sok 
alakoskodásnak, hogy egy érző emelkedett 
gondolkozásu, tiszta jelemii, egész embert 
kaptunk a járás élére. Ennyit hittünk, ezt 
reméltük! Majd amikor a rettentő háború 
közigazgatásunkra nehezedő ezernyi nehéz 
ségének képe többé-kevésbé kibontakozott 
előttünk, szeretetteljes aggodalommal kisér
tük nehéz munkájában, hogy vájjon ott is 
megfelel-e, birja-e fizikummal lelki erővel?!

Amilyen félve és féltve várakoztunk 
mi, olyan s minden elképzelhetönél nagyobb 
eltökéltséggel, szívós akarat és kötelesség
tudással szentelte ő minden ténykedését a 
a reá háramló súlyos feladatok sikeres, 
tökéletes betöltésének.

Hire jött, hogy a ll-od osztályú polgári 
érdemkereszttel tüntették ki, melyből csak 
kevés főbírónak jutott. Vele örült a lelkünk, 
hogy a jól teljesített becsületes munka 
méltánylásra talál.

Főispánunk itt időzésekor közvetlenül 
hallottuk az elismerés legszebb szavait, 
mellyel főbiránk tevékenységét magasztalta.

A közelmúlt napokban tartott központi 
tiszti -értekezleten jelen volt közélelmezési 
kormánybiztos elragadtatásának adott kifeje
zést Horváth Pál főbíró közigazgatási 
működése felett s őt mint példaképet állí
totta oda minden idők főszolgabírójának. 
Végül —mint halljuk — a kormánybiztos fel
ajánlotta részére az egyik vármegye kormány
biztos helyettesi díszes pozitiot, mit főbiránk, 
ragaszkodva szülőföldjéhez, el nem fogadott.

Hogy ennyi kisértő magas elismerés 
mellett mégis itt és a miénk maradt, két
szeresen hálás szívvel emlékezünk meg róla.

Hálát adunk a Gondviselésnek, hogy 
őt nekünk juttatta, hogy egy minden izében 
igaz és érdemes ember került járásunk élére.

Hálásaknak kell lennünk vele szemben, 
kit a sikerek nem ragadtak el s továbbra is 
értünk és a mi ügyünket kívánja szolgálni.

Horváth Pál neve fogalommá lessz I 
Szeretettel köszöntjük őt eddigi működésé
ért. Hálánkról s ragaszkodásunkról bizto
sítjuk, hogy továbbra is itt marad közöttünk!

rr.

HÍREK

Kitüntetés. A legfelsőbb liadve
zetőség Sostarecz Jánost Battyánd, a II. 
oszt, ezüst vitézség! éremmel, Kousz La
jost Széchenyfa, a koronás vas érdem
kereszttel, Szmodics Ferenczet Dombalja, 
a vas szolgálati érdemkereszttel tüntette ki.

Meclarda Nővér. Csendben, zaj
talanul folyt le a közelmúlt napok egyikén 
a Járási Közkórház házi ünnepe. Nem volt 
közönség, csupán az orvosok, a személy
zet gyülekeztek, hogy mégis némi külsőt 
adjanak ahhoz, hogy Medarda Nővért ki
tüntetés érte Di. Geiger Viimos igazgató 
főorvos megható szavak kíséretében nyúj
totta át a Vörös Kereszt kitüntetését s az 
ünnepeknek alig volt annyi ideje, hogy 
néhány szóval megköszönje azt. Sietett. 
Sietett az ő betegeihez, hogy láztól égő 
homlokukról letörülje a verejtéket, hogy 
vigasztalja a szenvedőt, hogy megköny- 
nyitse az elmúlást a haldoklónak, hogy 
imádkozzék a kiszenvedettért! Medarda 
Nővér bronz Vörös Keresztes kitüntetést 
kapott.

— Uj népszámlálás A hivatalos lap vasár
napi száma a kormány rendeletét közli, amelynek 
értelmében a közélelmezés tervszerű intézhetése 
céljából a polgári népességet l‘>18. április 15-iki 
állapot szerint április 16 20 napjain össze kell
írni. Ugyannkkor összeírják a szarvasmarha-, ló-, 
sertés- és juhállományt és fel kell venni április 
hónap végéig a vetésterületet is. A számláló biz-

Olyan, mint egv leány gondolta a 
huszár, kissé meglepődve - olyan mint egv nem 
épen fiatal, de fehéren és csóktalanul élő leánv, 
aki még nem unta el az igazira várni!

Kegyetlenség volt az apámtól elmél
kedett, még magához kötni ezt az asszonyt, 
aki nem a korához, nem hozá való, aki nem ért
heti meg, nem szeretheti, csak tűri épen . . .

- Hogy él ? kérdezte vacsora után, mikor 
Balog, szájában a pipával, elszunnyadt a divánon.

Hogy él meg itt ebben az unalmas fészekben, 
ilyen egyedül ?

Egyedül ? mosolygott az asszony. 
Hiszen nem vagyok egyedül, látja . . .

A díván felé mutatott ; a huszár, hirtelen 
támadt melegséggel, résztvevőén nézte és hallgatott. 

Maga ezt nem érti mondta erre hal
kan és szomorúan, de nagyon édes szóval az 
asszony; maga ezt nem értheti még, mert 
gyerek !

A hosszú, vékony, fehér ujjait hirtelen, 
anyáskodva végig szántotta a huszár bársonyos, 
rövidre nyírt haján, mint üdére, mikor éjszaka 
végig zongorázik az áldozata vergődő szivén és 
keze nyomán kin, vér, vágyódás fakad . . .

- És miért ? iajdult fel a fiú mién 
nem hagyta az apámat békén ? Miért leit az 
asszonya ? Miért vállalkozott ilyen hitványságra, 
■ilyen aljas, ilyen becstelen szerepre ?

Maga ezt nem érti ! mondta az asz- 
szony megint s újra meg újra lehajtott fejéhez 
ért ... Az öreg horkolt álmában s a huszár hála 
megborzongott a simítás alatt.

Annyian vannak sziszegte és ép 
öl választotta ki ! Ep őt teszi boldogtalanná 
szegényt !

Megcsjkofgott a foga; valami pokoli, 
szűz es és bűnös liliom-illat csapott feléje a 
batisztból. Az apját sajnálta, könnyes lelt a 
.számé a dühtől, a fájdalomtól és . még vala
mitől. Öklével kissé az asztalra csapolt.

Gyerek ?. csitította az asszony: még 
közelébb ült hozzá és lélekzel nélkül az arcába 
nézett : a csomósán lehulló haja alatt izzőan meg- 
részegiilten lobogtak a szemei. A huszár rémülten 
kapta félre a fejét, de azért érezte, hogy a resz
kető, sárga lámpavilággal összrfogódzik. egybeolvad 
a forró, fekete lidércfény.

Miért ? Miért ? . . . súgta, nyögte, üvöl
tötte volna, Jja az asszony egyetlen buja szóval 
meg nem fogja y kezét, be nem zárja a száját, 
le nem csókolja a szeméi.

Gyerek ! Gyerek !

Másnap a huszár odaállt az apja elé :
Elutazom !
Miért ? rémüldözött az öreg.
Elutazom, mert belátom, hogy nincs célja 

az iithonlétemnek. Belátom, hogy tévedtem, igaz
talan voltam . . .

Az asszony iránt ?
Igen. Most már látom, hogy gyalázatos 

pletyka az egész Nyugodtan megyek el. Éljelek 
tovább is ■ boldogan ! . . .

Balog meg-pödörgette ősz bajuszát:
No, látod, ilyen a világ.' Meghurcolják 

az embert ártatlanul !
A fiú bólintott.

• De hogy lehet mondta az öreg ráncba 
szedett homlokkal hogy lehet ilyen hamar meg- 
tetirálrji ' l-gy látom gyakran váltod a meggyőző
désedet.

Apám telelte a hu biboi pirosán 
nekem elég volt ez a néhány óra tanulmányozásra. 
I:n sohase teltem a lelkiismeretem, a becsületem 
ellen most is úgy cselekszem, ahogy cselekednem 
kell ! Megesküdtem tegnap a kardomra, hogy 
kegyetlenül elpusztítom, akit a tilosban erek . . . 
És . . . meg is tettem volna . . .

Ha r.i kerül a sor! —mondta kedélyes
kedve, mosolygósán az öreg.

A huszár lehajolt az apja fonnyadt kezére, 
ossze-vissza ^sókolta. azután elutazott

Es másnap jött az ezredes sürgönye, hogy 
a fiú agyonlőtte magát.

Álba Nevis.
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tos teendőivel elsősorban a néptanítókat bízzák 
meg. akik e megbízatást a megállapítandó külön 
Jiiazás mellett elfogadni és teljesíteni kötelesek.

Április 15-én kezdődik az uj időszámítás 
A kormány egy március hó 6-án kelt rendele é- 
vel akként intézkedett, hogy a nyári időszámítás 
április hó 1-ével kezdődjék. Ezt az intézkedését a 
kormány most hatályon kívül helyezte s akkép 
intézkedett, hogy a nyári időszámítás ápril 15-én 
kezdődjék és szeptember 16-án végződjék. E szerint 
az órákat ápril 15-én hajnali 2 órakor kell egy 
órával előbbre igazítani.

Tűz. Folyó hó 24-én. vasárnap este fél 
10 órakor tűz támadt Hartner Géza orsz. gyűlési 
képviselő pajtájában s teljesen leégett. Sajnálatai 
kellett konstatálnunk, hogv a helybeli tűzoltóság 
sehol sem volt látható s hogy tőlük ugyan a fél 
város is leéghetett volna. Valószínű. hogy a tüzet 
gyújtogatás okozta s a hatóság a nyomozást 
ilven irányban megindította.

Tizenkettőkor lesz az uj záróra. Április 
15-én, a nvári időszámítás életbeléptetésével sza
bályozzák a zárórát is. Budapesten éjjel 12 óra
kor lesz az ui záróra. A hivatalos rendelet leg
közelebb megjelenik.

A 83 ások hadialbuma. A hadügyminisz
tériumnak 20649 Pr. számú rendelete értelmében 
a cs. és kir. 83. gyalog ezred _Hadialbum“ cím 
alatt egv nagyarányú emlékkönyvei fog kiadni 
írásban és képben. Ennek a hadi emlékműnek 
tiszta nyereségét ezredíink elesett bajtársai özvegyei
nek és árváinak javára fogjuk fordítani. Az emlékmű 
teliessége érdekében az ezred összes hozzátarto
zóit és bajtársait meghívjuk szives közreműködésre 
és felkérjék őket, hogy a hadi album számára 
saját készítményül harctéri felvételeket, csoport
képeket. elesettek, eltűntek, kitüntetetlek es fog
ságba jutottak fényképeit, továbbá rajzokat, irodalmi 
közleményeket, katonadalokat, harctéri anekdotá
kat. valamint saját éleinénveikei beküldeni szíves
kedjenek. A hadi album célja az ezred szerepét a 
világháborúban és különösen egyesek teljesítményeit 
a nagv nyilvánosság tudomására hozni és ezáltal 
az ezred hősi tetteit a jelen és az utókor számára 
összefoglaló és áttekinthető tormában megörökíteni. 
Fényképeket, képeket és skizzeket kérjük címmel 
ellátni, hogy azokat később visszaküldhessük. Az 
összes küldeményeket kérjük a következő címre 
küldeni : An das Kommandó des Ersatz-Bataillons 
des Inti. Regts. Nr. 83. Schriítleitung des Kriegsal 
btiins. Wien, XX. Bezirk, Wasnergasse 33.

Meghamisította az őrlési tanúsítványt 
Kercsmár Iván 128 kg. búzát vitt őrölni Rituper 
Sándorné szentbibori malmába, de csak 8(1 kg- 
r >1 volt őrlési tanúsítványa. Horváth István mol
nár segéd félt, hogv az ellenőrző bizottság rajta 
csípi, hogy több gabonát vett át őrlésre, azért 
meghamisította az őrlési igazolványt 80-ról 128-ra. 
amiért a kir. törvényszék egy heti fogházbünte
téssel sújtotta s megbüntette gazdáját, Rituper 
Sándornét is. mint akinek tudomása volt a hatni- 
sitásről 30 korona pénzbüntetésre.

Véres dulakodás az éjszakában. Szécheny- 
kut községből két csomagokkal megrakott osztrák 
katona akart vasárnap éjszaka átszökni a hatá
ron. de útközben összetalálkoztak Fügi János 
népfelkelő katonával, aki halárőri szolgálatot tel- 
iesiteit. Fiigi megállította a két katonát és átvizs
gálta a náluk lévő csomagjaikat. A csomagokban 
lisztet, babot, kenyeret és még más élelmiszereket 
talált; szóval meggyőződött, hogy csempészekkel 
van dolga, kiket ál kell adni fölöttes parancsnok
ágának. azért rájuk parancsolt, hogy előtte ha

ladva, induljanak vissza a faluba. A két osztrák 
katona szőfogadóan el is indult és már a fél 
utón voltak, amikor három részég legényke került 
az utjukba. A reszeg legenvkék virtuskodásból rá-
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támadtak Pügire, követelve, hogy eressze a csem
pészeket szabadon. Fügi a siheredeket elparan
csolta az utjából, de ezek nem hallgattak rá. sőt 
durva szavak kíséretében megtámadták a határ
őrt. Ekkor Fügi lekapta válláról a fegyvert és 
támadói mellének szegezve, védte magát és a du
lakodás hevében Miklós Kálmán földinivest a 
puskán lévő szuronnyal hasba szúrta. A sebesült 
épen maradt társainak a leckéből ennyi nem volt 
elég s csak akkor eredtek futásnak, amikot Fügi 
fegyvere eldörrent. A golyó egyik csempész kato
nának. Rositó Henriknek, a karját zuszta össze, 
aki fájdalmasan feljajdulva, összeesett. A csempé
szés két sebesült áldozatát a határrendőrségi őr
szobában vették ápolás alá. Társaik elmenekültek.

Köszönet nyilvánítás. A mezőgazdasági 
bank és a muraszombati takarékpénztár szívesek 
voltak a közkórház Röntgen-alap javára 50 50
koronái kiutalni. Fogadják ezen nemes adomány
ért a közkórház vezetőség hálás köszönetét.

Közgazdaság.

Az állatvásárok jelentősege.
Mit fizet iix állatforgalmi részvénytársaság?

A hadsereg hussziikségletének biztosítása 
céljából az Állat és Takarmány Forgalmi részvény
társaság minden néven nevezendő közvetítő ki
zárásával közvetlenül a gazdáktól kívánja a 
szükséges számú vágó állatokat beszerezni, e cél
ból az alább megnevezendő helyeken és időben 
állatvásárokat tartanak és pedig :

Szombathelyen március 28, Sárváron április 
2, Szentgolthárdon április 8, Körmenden április 8, 
Celldömöikön április 9, Felsőőrön április 10. 
Németujvárott április II. Muraszombatban április 
15. Kőszegen április 17, Vasváron április 17-én 
mindenkor reggel 8 órától kezdödőleg.

Az Állat és Takarmány Forgalmi Részvény
társaság megbízottai minden levonás nélkül élő 
sulvban kilogrammonként a következő árakat fizetik:

Ökör 5 kor. 50., 5 kor. 03.. 4 kor. 75.. 4 
kor 46.

Tehén 5 kor. 52,. 5 kor. 75., 4 kor. 37.. 
4 kor. 18.

Bika 5 kor. 40., 5 kor. 03 . 4 kor. 75., 4 
kor. 46 fillér.

Saját jól felfogott érdekeben cselekszik min
den gazda, aki ezekre a vásárokra felhajtja állat
jait, mert a lehető legelőnyösebb árban tudja 
eladható állatjait értékesíteni és amennyiben ezeken 
a vásárokon sikerül azt az állat-mennyiséget, a 
mit a vármegye leadni kötelezve van, beszerezni, 
megkímélni magát és gazdatársait attól, hogy eset
leg rekvirálás utján a közölteknél jóval alacsonyabb 
árban állatjait átadni legyen kénytelen.

Minden gazdának ineg van adva a mód és 
lehetőség arra, hogy fölös számú és ma még 
könnyen nélkülözhető állatjait a lehető legjobban 
értékesíthesse, azért a magunk részéről őszinte jó 
akarattal ajánljuk minden egyes gazdának, hogv 
a vásárra hajtsa fel eladó állatjait.

Kincstári lovak gazdasági munkára. A 
töldmivelésügyi miniszter íi, következőket közölte a 
törvhat. munkabizottságokkal: A hadügyminiszter 
és a honvédelmi miniszter rendeletében akként 
jnjézkodtek, hogy a tavaszi gazdasági munkák 
végzésére bizonytalan időre az egyes poltestekről 
a lehetőséghez képest minél nagyobb számban lovak 
a gazdáknak kiadassanak. Az átengedhető lovak 
számát az állomásparancsnokságok közük a munka
bizottságukkal. Az igénylések tehát a ivh. gazda
sági munkabizottságnál terjesztendők elő, amelyek
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a lovak kiutalása céljából az állomásparancsnok- 
ságokkal megfelelően érintkezésbe lépnek. A 
lovaknak a rendeltetési helyre való azonnali el- 
elszállilásáról az állomásparancsnokságok tartoz
nak gondoskodni. A lovak csak olyan körzetbe 
adatnak ki, amely az illető póttestöl legfeljebb 4 
napi járásra van ; az ijyen célra kiadóit lovakat 
vasúton semmi körülmények között szállítani nem 
lehet. A lovak élelmezéséről és ellátásáról a gazdák 
kötelesek gondoskodni. A kiadott lovak kizáró
lag a tavaszi gazdasági munkák céljaira használ
hatók. ezen rendelkezés figyelmenkivül hagyása 
esetén a kiadott lovak azonnal bevonatnak. A 
kiadott lovakra vonatkozó ellenőrzést az a póttest 
gyakorolja, amely a lovakat kiadta. Az alispán 
közli, hogy a kérvények a törvényhatósági gazda
sági munkabizottsághoz inlézendők s nyújtandók 
be. A kérvényen a helyi hatóság záradékilag 
igazolja, hogy a folyamodónak a lovakra gazda
ságában szüksége van.

Lóarverés Pápán. A pápai Korona-vendéglő 
előtti téren a jövő hónap 5-én és 26-án délelőtt 
40 darab honvéd lókórházi lovat árvereznek el. 
Az árverésen csakis hatóságilag kiállított lóvásár
lási igazolvánnyal ellátott gazdák árverezhetnek.

A szerkesztésért felelős: Scheibner Aladár.

Nyilttér.*!

Üdvözlet.
Mindazon kedves tanítványaimtól, kiktől már 

idő nem volt elbúcsúzni, ez utón búcsúzom el 
azon ígéretemhez mérten, hogy junius hó 1-étől 
egy teljes hónapot fogok újra Muraszombaton 
(ölteni, amikor ui kurzust fogok kezdeni ugv a 
felnőttek, mint a gyermekek részére.

Szívélyes üdvözlettel a viszontlátásig
Panczél Árpád, 

budapesti «»kl. tánctanitó,

E rovatban közlöt lekéit a szerkesztőség felelősséget 
nem vállal.

HIRDETÉSEK.

gfágF" Magyar felírással ellátott kupék.

Muraszombat, 1918. március hó 31. és április 1.

■W Z G Ó SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Vasárnapi és hétfői műsor:
1. A vén cigány. 3 felvonásban. A főszerepekben 

León ti ne Kühnberg, Hermán Walentin és F'ritz 
Fehér.

Szünet.
2 Az alpesek barlangjai. Természet utáni felvétel.
3. Ki az apa ? Bohózat 3 felvonásban. z\ fő

szerepben : Emil Sondermann.
Az előadást egy kitűnő hangú óriási nagy 

gramofon kiséri.

Felsopáholy 2.50 K. Alsópálioly 2 K 
HELYARAK : Zártszék 1.50 K. I. hely I korona.

II. hely G0 fill III. hely 40 fillér.

Kezdete délután 3 órakor és este 8 órakor.

Tisztelettel
DITTRICH GUSZTÁV 

tulajdonos.
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TTÍEGHIVÓ.
A Vashidegkutvidéki Takarékpénztár 

Részvénytársaság

VII. évi rendes közgyűlését
1918. évi április hó 17-én délelőtt 11 órakor

Vashidegkuton, az intézet saját helyiségében tartja meg, 
melyre a t. részvényesek azzal hivatnak meg, hogy alap
szabályaink értelmében részvényeiket — illetve meg

bízásaikat — magukkal 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 1917. évi jelentése, 

a mérleg előterjesztése és a tiszta nyeremény felosztása iránti 
határozat.

4. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság részére 1917. 
évre a végleges felmentvény megadása.

5. Az alapszabályok 17. $?-? értelmében beérkezett indít
ványok tárgyalása.

Vashidegkut, 1918. március hó 19-én.
Gróf Batthyány Zsigmond, s. k. 

elnök.
Jegyzet. Az igazgatósági jelentés és a zárszámadások a keresk. 

törvény 198. $?-a értelmében a közgyűlést megelőzőleg 8 napon át 
az intézet helyiségében ki lesznek téve és azok a részvényesek 
állal betekinthetők.

Kivonat az alapszabályokból. 12. j?. Minden egyes részvény a 
közgyűlésen egy szavazatra jogosít. A szavazati jog személyesen 
vagy más részvényes, mint meghatalmazott által gyakorolható. 
Ötven szavazatnál többet akár saját részvényei alapián, akár meg
hatalmazás utján senki sem gyakorolhat.

Szavazati jogát minden nagykorú, önrendelkezési joggal bíró 
részvényes, akár férfi, akár nő, gyakorolhatja, de megkivántatik, 
hogy részvényesi minősége a közgyűlést megelőzőleg 30 nappal a 
részvénykönyvben igazolva legyen.

Jogi személyek, kiskorúak és gondnokság alatt állók csak 
törvényes képviselőjük által, habár azok nem részvényesek is, 
képviseltetnek.

Barna színű =
vizsla

elveszett, L i O •- névre ! 
hallgat, megtalálója 20 kor.

jutalomban részesül. 

Jelentkezzék a felső- 
lendvai uradalomnál.

18/1918. végrh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX.

t. -cz. 102. illetőleg az 1908. évi 41. tcz. 19. §-a 
értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a buda
pesti kir. törvényszéknek 1913. évi 188323. számú 
végzése következtében dr. Pollácsek Károly ügyvéd 
által képviselt Kállai Lajos javára 9224 korona 
hátraléka s jár. erejéig 1914. évi márczius hó 6-án 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 3148 koronára becsült következő ingóságok
u. m. benzin locomobil és cséplőgép, tizedesmérleg 
szecskametsző, borjú, bádogkanna, gépsatu és 
hordókból álló ingóságok nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1918. évi Pk. 290 3. számú végzése foly
tán 9224 kor. fillér tőkekövetelés, és járulékai- 
bc I n ég hátralevő követelés és járulékai erejéig 
Pártosfalva községben, végrehajtást szenvedettek 
lakásán leendő megtarására

1918. évi április hó 8-ik napjának 
délelőtti 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. jj-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Kelt Muraszombat, 1918. évi márczius 25.

SZABADFY JÓZSEF.
kir. hir. végrehajtó

VIGYÁZZON
= egészségére I ~—
Megbízható és jóminőségü nikotinmentes 

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

sében Muraszombatban szerezhet be.

A Vashidegkutvidéki Takarékpénztár Részvénytársaság 1917. április 17-iki közgyűlés elé terjesztendő 
mérleg-számlája.

Vagyon Koru.na fillér Korona fillér Teher Korona fillér Korona fillér

Pénzkészlet .... 5255 61 Részvénytőke 40006

Pénzintézeteknél elhelyezve 156530 — Tartalék alap 4202

Értékpapír .... 137076 28 Veszteség tartalék | 500 5702

Váltókölcsönök 44830 Takarékbetétek 302394 7«
Jelzálog kölcsön 6700 51530 Fel nem vett osztalék 252

Felszerelés .... 617 Passsiv átmeneti tételek 2170 67

Activ átmeneti tételek 4400 Egyenleg mint nyereség 5483 46

356008 89 356008 80

A pénztárért :
Vogler Károly s. k. 

pénztáros.

Vashidegkut,

TÓf Batthyány Zsigmond 
elnök.

1917

. k.

december 31-én

Obá! Mihály s. k.
alelitök.

A könyvelésért : 

Scheibncr Aladár s. k.

Bakó János s. k.
•K- tag.

Bácz Sándor s. k. 
•K- tag.

Frisch Konrád
ig. tag. (hadbavonult)

Kocsár Antal s. k. 
ijf. t«K.

Reiser Boda Henrik s. k. Siftár István s. k. Vogler György s. k. Vogrlncsics Ferencz

Megvizsgáltuk s a f<>- és mellékkönyvekkel összehasonlítva, mindenben egyezőnek találtuk 

Vashidegkut. 1918 március 20án.
Malacsics József s. k.

Nyomatott

Uray Attala s. k.
f. b. elnök

Balkányi Ernő gyorssájtóján Muraszombatba^

Ohál Jenő s. k.
f. h. tag.




