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Nt nzetgazdaságés hazafiság.
Közel fél évszázadon át békében élve 

nem is gondoltunk arra, hogy háború is 
leli ssen. Pedig a világtörténelem tanúja, 
In v nemzetek sorsa a legnagyobb hullám
vetéseknek van kitéve.

A nemzetek életében a fényt az árny, 
a haladást a hanyatlást a békét a háború, 
a hatalmas erőkifejtést a kimerültség váltja 
fel. Minden kornak megvannak a maga 
mozgató eszméi. Ezek az eszmék, a ben
nük rejlő energia következtében, több
kevesebb erővel kóvályognak az eszmei 
világban, összeütköznek, átalakulnak és hol 
kiegyenlítik egymást, hol pedig egyik a 
másikon diadalmaskodva, mindenképpen a 
fajsúlyúk szerint helyezkednek el és foly
tonos mozgásukban a rendszertelenséget 
rendszerré változtatják, — akárcsak az 
reg. földnek elemi, melyeket szintén a 

forgó mozgásból fejlődő erő tart együtt.
Ám, ha az eszmék erejüket vesztik és 

helyettük mások nem támadnak: a rend
szer megbomlik és az eszmék, melyek az 
egymásra való hatásban öregbedtek, most 

ellenhatás liijján — szétesnek és ismét 
bekövetkezik a kháosz, a rendszertelenség 
az aléltság, a semmi. Csak úgy, mint 
Buddha hite szerint, a lélek kialvását a 
semmi — a Nirvána követi.

Ezt a filozófiát azonban a béke évti
zedeiben a magyar közélet meghazudtolta. 
Nálunk a »seminit« követte a lélek kial
vása, a halál. Mert nem nevezhetjük va
lami -nek, mozgató eszmék hijján, csupán 
ötletszerűen, opportunizmusból, igen gyak
ran hatalmi vágyból, vagy akár személyes 
indokból, de mindenesetre rendszertelenül 
megalkotott intézményeket, valamint élet 
nek se nevezhetjük a társadalomnak azt a 
mindenbe beletörődő apátiáját, mellyel 
béke idején a magyar nemzet iegvitálisabb 
érdekei fölött is napirendre tért.

Úgy látszik, a háború felrázta a lelkeket.
Nem sóhajtunk fel annyit, nem pana

szoljuk fel annyira azokat a bajokat, mik 
alatt békében oly sokat szenvedtünk. A 
szó helyébe a tett lépett. Nem kelünk ki 
hazafias szólamokban a bajtokozók ellen 
mert hazafias szólamokkal most úgy sem 
segíthetünk a bajokon.

Sokkal hatásosabbnak tartjuk azt a 
hazafiasságot!, mely abban áll, hogy a ha
záért egyetlen egy órát sem tölt az ember 
haszontalan szófecsérléssel, hanem ahelyett 
mint katona a harctéren vagy itthon mint 
polgár annál buzgóbban iparkodik az or
szág hatalmát öregbíteni és pedig a polgár 
azzal, hogy saját gazdaságán igyekszik 
feljebb vergődni. Az által pedig, hogy kiki 
a maga körében a jóllét előmozdításán és 

a háborúval járó bajok enyhítésén mun
kálkodik, sokkal hasznosabb szolgálatot 
tesz a hazának, mintha demoszténeszi 
ékesszólással panaszolná fel a mizériákat.

Hazánkra nézve a polgár ember leg
jótékonyabb hazafiassága, ha erkölcsileg 
megengedett módon, amennyire teheti, 
gazdasága gyarapításán és a műveltségi 
kör szélesítésén fáradozik. A háború vi- 
szontagteljes élénksége mellett is van erre 
alkalom és ezt az alkalmat mindenkor kö
telességünk megragadni, mert nem szabad 
engedni, hogy a háború rést üssön nehe
zen szerzett kultúránkon S mialatt hős 
vitézeink életük latbavetésével védik a 
hazát, mi itthonmaradottak kultúránk épség- 
bentartásával és gazdasági munkánkkal ta- 
tanusitjuk hazafiságunkat. Ezzel a hazafi- 
sággal őrizzük meg kulturális kincseinket, 
ezzel segíthetjük elő a háború daczára 
nemzetgazdasági izmosodásunkat, amelyre 
soha nagyobb szükségünk nem volt, mint 
épp most, a háborút közvetlenül követő 
béke első éveiben.

Mert ne tévesszük szem elöl sohasem, 
hogy nemzeti és politikai önnállóságunk 
teljességének csak akkor fogunk örvend
hetni, ha hazánk nemzetgazdasága a virág
zás magas fokára jut. Nemzeti létezése 
megtámadtatása sikeres fegyveres kivédése 
után — csaknem kizárólag ettől függ.

TÁRCA.

A kenyér.
December közepén voltunk, közeledett a máso- 

harctéri karácsony. Montenegrói ofíenzivánk 
időre a Tara-vonalon megállóit — ahonnan a 

l zer méteres Durmitor hegységet ostromolni 
tlan kísérletnek látszott. Minek? amikor van 
jobb vonalaink is, amelyeken sokkal könnyeb

be megközelíthetjük a kis hegyi országot és ami- 
ko t montenegrőiakkal szemben egy olyan erős 

tségesre sikerült szert tennünk, mint az

.Montenegró belsejében akkor már minden 
kés let kimerült. Az emberek már hetek óta nem 
e kenyeret, só pedig félév óta nem volt. Már 
< előnyomulásunk alatt is pedig Montene-

■ggazdagab vidékén, a Szandzsákban állottunk, 
gy negyedkilő sóért egy darab birkát < s egy 

<z komisz kenyérért két darab birkát Ígértek 
urnáinknak a lakosok. Mi lehet akkor az ország 
Isejében ?!

Miután minden megállóit, kedvezőnek tartot- 
n az időpontot, hogy karácsonyi szabadságot 

■ rjek. És megkaptam! December 21-én érke- 
’t meg az engedély. Tehát mindössze négy nap 
lasztott el karácsony estétől és Plevlje Buda- 

p ttől még milyen messze van! Nagyon sietnem 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.

kell tehát, hogy Mrlijnacán a vonatot másnap 
reggel elérjem. De addig is ezerötszáz méteres 
hegyeken-hágókon keresztül kilencvenkét kilométer 
az ut! Hogy lehet ezt egy délután megtenni?

- No de sebaj! vigasztalódtam,
délben indul arrafelé az autó-járat, talán csak 
odaérek.

Szolgámat és podgyászomat még aznap reg
gel elindítottam egy szekéren a Plevjétől 57 kilo
méterre fekvő Crjnicára, hogy onnan másnap 
hajnalban folytassa az utat és reggel kilencre le
gyen az ustijnacai vasúti állomáson. Én pedig | 
siettem az autó-tiszthez, hogy rendbehozhassam 
az én elutazásomat. .Megígérte, hogy elvisz, csak 
délben egy órakor legyek a hadosztályirodánál. 
A dolog tehát rendben volt. Déli egy órára azon
ban én nem tudtam lejelentkezni a generálisnál, 
autós-emberem pedig egy idegen nyelvű fő
hadnagy kijelentette, hogy egy percig sem vár 
reám. Olyasvalamit mondhattam neki, hogy mind
ketten sokáig mereven néztük egymást, azután ö 
elrobogott az autón én pedig kiadtam a parancsot, 
hogy nyergeljék fel a lovamat és két huszár is 
jöjjön velem.

Az incidens után öt percre jött a generális 
és én bejelentkeztem. Azután boldogan kaptam fel 
a lovamra és elindultam Crjnica félő. De alig ér
tem ki Plevljéről, erős zivatar keletkezett. Való
ságos felhőszakadás, sürü villámlással és meny

dörgéssel. A mente, a ruházat egy perc alatt 
átázott, csurom-viz lett, a csizmaszáron is átjárt 
az eső, de törődtem is én ezzel. Előttem csak egy 
kép lebegett: az otthoni képe ... Az asszony a 
gyerekekkel ... és lett volna-e olyan hatalom, 
ami engem viszatartson attól, hogy hozájuk 
siessek ? . . .

Plevljétöl az ut a Metulka-hágóig hétszáz 
méterről ezerötszázra emelkedik. A kopár, sziklás 
vidék lassan átváltozik fenyves vadregényes erdő
séggé és az eső pedig — hóvá. Két órai lovaglás 
után már éreztük is a hideget. A nedves ruha 
kezdeti rajtunk megfagyni, mi pedig türelmetlenül 
nógattuk lovainkat, hogy beérjünk Boljanicra, az 
első stációra, ahol félórát pihenhetünk s ezalatt 
megszáradhatunk.

Közben azonban uj-uj és uj akadályok tor
nyosultak elénk.

Fogolytranszportok mentek előttünk 5 -600-as 
csoportokban s elfogták elölünk a keskeny hegyi 
utat. Szerbek montenegróiak voltak vegyesen 
Közöttük sok asszony és sok gyerek, akik meg
adással osztották meg a férfiak sorsát. A fogságot 
épp úgy, mint annakidején a hadjárat fáradalmait. 
Hiszen a montenegróiaknál a gyerekek alkották a 
munkásosztagokat, ők ásták a fedezéket és emelték 
az akadályokat. Az asszonyok pedig a traint he
lyettesítették, amennyiben a hátukon-fejükön cipel
ték fel az élelmet a hegyekre a harcosoknak. Ök
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Nemesített búza.
Sehol a világon nincsen olyan kitűnő földje 

búzának, mint a magyar föld. Mégis a magyar 
föld termi a világnak majdnem összes termőföldjei 
között a legkevesebbet. így például Ausztriában 
egy kataszteri holdon a búza termése 14 méter
mázsa, Németországban 21 métermázsa, Dániában 
31 métermázsa. Ezzel szemben hazánkban katasz
teri holdanként átlag csupán 12 métermázsa 
néhol még kevesebb - a termás eredménye.

Évtizedek óta keresik és kutatják ennek 
okát. Jóidéig hiányosnak tartották a föld meg
munkálását. Voltak azonban gazdák, akik ebben 
is a legtökéletesebb munkát végezték és a várt 
eredményt mégsem érték el. Végre sok tudomá
nyos kutatás után megállapították, hogy a több
termés leginkább a vetőmag minőségétől függ. A 
művelt külföldi államokban már régen észrevették 
hogy minden vetőmag, ha évszázadokon át iva
dékról ivadékra változatlanul használják, termő
erejéből vészit. Különösen beáll ez olyan ország
ban és gazdaságokban, ahol a vetőmagvak meg- 
valogatásában nem nagy gondossággal és lelkiis
meretességgel jártak el és nem válogatják ki a 
termelt magból mindig a legegészségesebb és a 
legtökéletesebb magot a továbbtermeléshez. A 
földmivelési kormány tehát Magyaróvárat 1906- 
ban növénvnemesitő intézetet létesített. Ott több 
nagy uradalom segítségével a hazai viszonyoknak 
megfelelően kezdték kiválasztani és nemesíteni 
elsősorban a búzát. Több mint tiz évi szorgalmas 
munka és tanulmány után a kísérletezések nagy 
sikerrel jártak.

A magyarővári növénynemesitő intézet már 
három év előtt egyes uradalmaknak több méter
mázsát adhatott a nemesitett buzainagvakból. Az 
eredmény nem okozoit csalódást. Az eddigi átla
gos 12 métermázsás terméssel szemben 20 22
métermázsát értek el. Ezután vizsgálni és tanul
mányozni kezdték, hogy a nemesitett buzamag- 
vakból termelt búza minősége, fajsulya, mely oly 
híressé tette a magyar házát, megvan-e a neme
sített búzában is ? Kiderült, hogy a nemesitett 
búza minőség és fajsuly szempontjából is felül
múlja az eddigi termelt búzánkat. Sikértartalma 
pedig, mely a magyar lisztet oly finommá és fe
hérré, a tésztát könnyen gyurhatóvá és könyen 

emészthetővé tette, jóval meghaladja az eddig ter
melt búza a szalma erőssége és rozsdaálloság 
tekintetében is jobb mint az, melyből származik.

A nemesítés úgy történt, hogy a kiválasztott 
fajtából azt vették, melynek legjobb volt a töve, 
szára és magva. Évről-évre ezek terméséből is 
mindig csak a legtökéletesebbet szedve, 6 7 éven
át figyelték az eredményt. Mikor már kellő ered
ményt láttak, a nemesitett búza magjából kipró
bálás végett adtak több gazdának. Ha a próba 
minden tekintetben bevált, akkor szélesebb körben 
is terjesztették, más gazdának is adtak, első sorban 
azonban mindig csak kipróbálás végett.

Kétszáznál több különböző fajtájú vetőmagot 
választottak nemesítésre. A kiválasztottakat össze 
nem keverve, egyenlő vonalban szaporították to
vább ivadékról ivadékra. Megfigyelték érését, ter
mesztették. Két faj kiválóan bevált : a diószegi és 
a somogyi búza. Ezek szolgáltatták az uj fajtákat 
mert termőképesség, fejlődőképesség, érés, minő
ség és rozsdaállóság tekintetében sokkalta különb
nek mutatkoztak a régifajta búzánál. A régifajta 
buzamagból termelt kalász magva huszonnyolc, 
az uj nemesitett vetőmagból termelt kalász mag- 
vainak száma negyvenhat. A régi búza szára de
rékig érő és vékony, az uj búza szára erős és 
vállig érő.

Tiz évig tartó fáradságos és gondos munka 
után érték el ezt az eredményt. Az árpádhalmi 
uradalom (Csongrád megye már az egész búza
földjét ezzel a nemesitett vetőmaggal vetette be. 
A magyarővári és a bánkuti uradalomban is az 
újfajta, nemesitett búzát termelik. Ezek az uradal- 
már nem is a magyaróvári növénynemesitő inté
zettől kapják a nemesitett magot, hanem maguk 
termesztik. Az árpádhalmi uradalom már három 
év óta különböző vidékekre küld a nemesített bú
zából vetőmagokat. A múlt évben már 150 ezer 
kataszteri hold volt ilyen vetőmaggal bevetve. 
Csak három helyen nem váltak be ezek a fajták, 
a többi helyeken holdanként az eddigi átlagos 
termésnél 3—6-8 métermázsával volt több a 
termés.

Kétségtelen, hogy minden vidéken ugyanazon 
fajta vetőmag nem válhat be Az árpádhalmi bir
tokon egymagán tizenhat fajta van forgalomban, 
ezek Árpádhalmán mind beváltak. Az egyik helyen 
a másik válik be jobban. Ezért a magyaróvári 

növénynemesitő intézet azt ajánlja a gazdákna’ 
hogy azok, akik ezeket a buzafajtákat nem isme
rik, ne szerezzenek be vagonszámra belőlük, h . 
nem legalább 3—4 fajtából csak egy-egy hold, 
valót. Ezeknek a termési eredményét egymás 
zött és a régi fajtával is hasonlítsák össze 
csak a teljesen megfelelőnek talált fajtával ve- 
be azután egész búzaföldjüket. Ez a kisérle 
sokba kerül és biztosan célhoz vezet. Érc 
megtenni, mert ha a megfelelő fajtát vák ■ 
ki és földjüket gondosan mivelik, megkap a 
megfelelő többtermést. Ahol a megfelelő ji-jt 
választották ki, a gazdák egymástól veszik át a 
nemesitett vetőmagot, de nemcsak a nagy i rtoko- 
sok, hanem a kisgazdák is. Moson vármegyében 
például a kisgazdák gondos talajmivelés és alapos 
trágyázás után több mint 2000 hold i-rületet 
vetettek be az idén a nemesitett búzával.

Akik a nemesitett vetőmagot a magva ári 
növénynemesitő intézettől kapják, a termést be
szolgáltatják az intézetnek. A magvakat a gazda
sági egyesületek utján szétosztják a gazdák között 
Ilyen módon remélhető, hogy 10 -12 év múlva 
Magyarország búzatermése ugyan azon a terüle
ten, egyazon költséggel és munkával, meg fog 
kétszereződni. Ha valamelyik gazda meg akar 
győződni a nemesitett búzatermés értékéről, a 
vármegyei gazdasági egyesülettől megtudhatja, hol 
van a lakóhelyéhez közel a nemesitett búzákból 
prőbavetés ? Ezeket a vetéseket azután maga is 
megtekintheti és esetleg kisebb területen próbát 
tehet az újfajta vetőmagokkal.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink
ban ápolt sebesült katonákról I

H I R E K.

— Halálozás. Dr. Ernuszt József 
meghalt. A megdöbbenés hangos keserve 
zokog fel a magyar közélet egy legjobb 
fiának elmúlásán. Váratlanul jött halála, 
pedig életében többet dolgozott, mint az 
emberek sokasága. Ha az ember életét 
az általa végzett munka után értékeljük, 
akkor ö elvégezte földi hivatását. Nincs a 
vármegyének közintézménye, melynek a

is a hadsereghez tartoztak, tehát nem is akartak | 
onnan elmaradni. S mentek ők is a fogságba ' 
esett férfiakkal

Kiéhezett szomorú társaság valamennyi fo- 
golytranszport. Alig vonszolják beteg, kiaszott 
testüket, ped:g a vasútállomás még messze van ! 
Ilt-ott lemarad egy-egy embar közülök, levágja 
magát a nedves fiire, szeme kifordul s azután 
nem kell fel többet.

Ez ugyan meghalt, mondja a fogoly
kísérő baka, maid ráakadnak a szanitécek!

Es mintha mi sem történt volna, megy a 
transzport tovább.

Most egy fogoly szerb tiszthez érünk. Őt 
külön kiséri két katona. Amint engem meglát, 
udvariassal) tiszteleg és irigykedve néz a lovamra 
Látom, hogy sántít. Megállók mellette és bár 
nem értem a nyelvét, ő sem az enyémet, mégis 
megkérdezem, mi baja ?

A lábára mutat, amelyen csak foszlányai 
vannak a cipőnek. Lába véres a kövektől. Egyik 
huszárom szó nélkül leugrik a lóról, előhúz a 
málhatáskából egy zsákot s azzal köti be a szerb 
tiszt lábát. Valóságos papucsot készít belőle. Én 
pedig, mialatt huszárom őt kötözi, megkínálom 
cigarettával, ami után mohón kap. Több darabot 
engedek át neki, ami módfelett boldoggá teszi. 
Ahogy elválok tőle, még távolról is hálásan inte
get utánam.

Végre elmellöztük a fogolytranszportokat 
és sikerült bejutnunk Boljanicra. A gyengélkedő 
szobában pattog a tűz, tehát odasietünk. Teát 
főznek nekünk, a málhatáskából pedig előkerül a 
a kenyér, a szalonna és a kulacsokból a rum. 
Száradunk és érezzük a tűz jótékony melegét 
testünkön. Istenem ! heh jó is itt a jól fűtött 
szobában !

Ezalatt az Ítéletidő újra kitör odakint. Csak 
hogy most jéggel és hóval vegyesen. Az ajtónk 
előtt panaszos, elnyújtott asszonysirás hallatszik. 
Az egyik fogolytranszport épp most érkezett meg 
és pihen. Ha ugyan ezt a pihenést tényleg annak 
lehet nevezni.

A foglyok zajongnak odakint, de én csak 
az asszonysirást hallom. Úgy a telkembe kap, 
hogy nem tudom kiáltani. Eszembe jut otthon az 
én asszonyom akihez sietek. Istenem ! ha egyszer 
neki is így kellene szenvedni!. . . És ebben az 
egy gondolatban átérzem a háború minden kínját 
igazságtalanságát és szenvedését amit az asszony
nép vállaira rótt.

Nem ! nem bírom tovább! Bogom a csajkát 
a forró teával, a kenyeret, a szalonát, kilépek az 
ajtón és viszem a sira, a jajgató asszonynak! 
Odaadom neki. Ö hitetlenül néz rám, majd, a 
párolgó teát, a kenyeret, a szalonnát nézi, mint 
valami égből pottyant csodát s azután elkapkodja 
tőlem és átadja az egészet egy mellette álló fiatal 

kamasznak, — a fiának, aki mohon tömi magá
ba a kenyeret és nagy kortyokban issza hozzá 
a teát.

Megbotránkoznáin, hiszen én nem annak a 
tagbaszakadt kamasznak hoztam az ennivalót, 
hanem a gyönge, összetört asszonynak ! De nincs 
időm rá, mert a rég nélkülözött és vágyva-vágy 
kenyér látára egyszerre száz ember fog körül 
száz ajak könyörög hozzám, hogy :

— Hleba! Hleba ! (kenyeret! kényé . ) 
Kezüket összekulcsolják és sóvár tekintetű oen, 
amit reám vetnek, ott ül hónapok minden nélkü
lözése és nyomora. Mintha csak azt mond, nák .

0 Uram! le vagy a győző, te vagy a uó- 
ditó, hiszen te hatalmas vagy te gazdag 
hiszen te tudsz adni, te tudsz segíteni rajtunk 
Egy szavadba kerül csak, ó adjál ! . . .

És én látom, hogy nem tudok adni! Rétté 
érzés! Pedig, hogy szeretnék segíteni ezen 
éhes, gyötrődő tömegen!... De hát nincs 
nincs! És én a győző, a hóditó, ebben a pilla 
natban, milyen nyomorult koldusnak is érezte;’ 
magam ! . . .

Eelindulásomat leküzdve, gyorsan nyergel- 
tettem és sebesen ügetve menekültem előlük a 
meleg szobából a jégbe, hóba, a fagyba ! . . . 
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bizalom élére ne állította volna, s ö ki
élte részét a munkából. A magyar köz- 
. ctnek hosszú évtizedek óta tisztább, be- 

ületesebb vezérférfia nem volt, a köz- 
sztesség, az önzetlenség, az emberszere- 

i :, a jótékonyság zokogva siratja halálát, 
liberalismus, a minden földi érdektől 

entes szabad gondolkodás apostolát si- 
ja s a nagy gyászban osztozkodik az 
>ber szeretet. Nem találunk az ő jeliem
sére méltóbb szavakat, mint az ország 

i 'ik nagy gondolkozójának Prohászka 
(. tokár tudós székesfehérvári püspöknek 
■' nyai Elemér (Zuboly) kiváló újságíró — 
ki ibban a táborban küzdött, hol Ernuszt 
Józs f a felvilágosultság ügyét szolgálta, ' 
— temetésén mondott beszédét:

És ez az ember, ha nem is imádko- 
>tr sokszor, mint hallottam, de az élete 

i iságos élet volt, mert az élete harmo- 
n ,us odaadás, önzetlen munka volt, mert 
az élete hűség, kitartás, jellem volt, mert 
az élete szeretet, odaadás, áldozat volt. 
Hát hol van az isteni, ha nem a szellem 
ez érccsengésben, ebben a felséges, dia
dalmas érzésben ?

Qerdovcháki Ernuszt József dr. régi magyar 
nemesi családból született 1862, március 28-án 
Óladon. A család nemessége, melyet I. Ferenc 
király 1834.-ben erősített meg <Gerdovcháki» 
elönév adományozásával, a messzi középkorba 
nyúlik vissza és Zágráb vármegyéből ered. Atyja, 
a nagynevű politikus, vármegyénk büszkesége, 
Ernuszt Kelemen oladi nagybirtokos, a főrendiház 
volt alelnöke, v. b. t, tanácsos, anyja Réthelyi 
Héthelyi Irma.

Ernuszt József gimnáziumi tanulmányait 
Szombathelyen és Sopronban végezte, a jogot bu
dapesti egyetemen hallgatta, ahol 1883-ban állam
tudományi doktori oklevelet nyert. Tanulmányai 
bekK. e-. után 1848-ban Vasvármegye szolgálatába 
lépett. Előbb közigazgatási gyakornok volt, egy 
évvel utóbb pedig tiszteletbeli aljegyző. Röviddel 
tiszteletbeli aljegyzővé történt kinevezése után 
lemondott a tisztségéről, mert családi és gazdasági 
érdekek a család'geresdi birtokának vezetésére 
szólították. Itt egyhuzamban 1904. éprilis elejéig 
gazdálkodott, amikor a Tisza-kormány bizalma 
Vasvármegye főispáni székébe emelte.

A válságos politikai érában erélyes, de a 
legpártatlanabb tapinlatossággal kormányozta a 
vármegyét. A koalíció hatalomrajutása után, 1906. 
április havában beadta lemondását, s azóta, mint 
a i irvényhatósági ' bizottságnak, a közigazgatási 
bizottságnak tagja és a vármegye nemesi pénz- 
r inak elnöke végzett irányitó munkásságot a 
vármegye életében. De tagja volt ezeken kívül a 
' . negye majdnem valamennyi bizottságának, 1904. 
ói állandóan városi képviselő, s ez utóbbi 
lis ben is a városnak egyik legbuzgóbb jóakarója 
és . mkása.

Elnöke volt a megboldogult a vasmegyei 
rnunl iparinak.

Temetése szerdán délután volt, az egész 
Vármegye óriási részvéte melleit. Az emberek 
zoko ak az oladi park ősi fái között, hol Kapi 
Hé körmendi ev. lelkész búcsúztatta el megrázó 

■kkal a nagy halottat, méltatva magas szár
it su beszédében dr. Ernuszt József arany 

. nemes jellemét, családjához való ragasz
ig ' 'ását és a nagy gyászt, melybe az ország, a 
i negye közéletét halála döntötte. Járásunk 
1 sága is kiveszi részét a nagy gyászból, mert 

megboldogult nagy közéleti tevékenysége mel- 
i' mindig hű védelmezője volt járásunk ér
deleinek.

— Gróf Batthyány Vilmos nyitrai 
Püspök rokonai látogatására Felsőlendvára 
érkezett.

— A villanyvilágítás ügyéhez. A 
muraszombati villanyvilágítás ügye döntő 
lépéssel jutott előre a megvalósulás felé. 
A végrehajtó bizottság kiküldöttei e héten 
kiszálltak Krappingra, ahol Mursa József 
vállalkozó telepét tekintették meg. A telep 
még az előkészület stádiumában van, mert 
a vállalkozó munkásainak és üzemvezető I 
mérnökének be vonulása miatt a munká- | 
latok egyelőre megakadtak, azonban a 
szükséges munkaerő pótlására a sürgős 
lépéseket a vállalkozó már megtette s igy 
remélhető, hogy a munkálatok mihamar 
befejezéshez fognak jutni. Vállalkozó haj
landónak nyilatkozott az eddigi tervektől 
eltérően arra is, hogy a világítást bevezeti 
Muraszombat községbe és a vállalkozásnak 
nem csak teknikai, hanem üzleti részét is 
lebonyolítja, úgy hogy a világítás a község 
minden megterhelése nélkül bevezethető 
lesz, mert a község által megállapított árak 
mellett a vállalkozó a fogyasztókkal köz
vetlenül fog szerződni.

— A király születésnapja A hely
beli római kath. templomban pénteken dél
előtt 8 órakor, az izraelita templomban 
pedig 9 órakor lesz. Ö felsége születés 
napján az istentisztelet, melyre a közönség 
ezúton meghivatik.

Aranymise. Bagűry József nyugalmazott 
márlónhelyi plébános f. hó 13-án ünnepeli meg a 
muraszombati plébániatemplomban aranymiséjét. 
A ritka szép ünnepen résztvesz az egész kerületi 
papság s a jubilánsnak sok tisztelője.

A muraszombati járás a rokkantakért. 
Példaadóan járt el a muraszombati járás hazafias 
közönsége a fémadományozás és a hadi célú ala
pok támogatásában. A kormány módot adott a 
polgárságnak, hogy rekvirálás előtt önként be
szolgáltassa fémtárgyait. A hazafias kötelességet 
honorálták is azzal, hogy a beszolgáltatott féme
kért a rekviráláshoz megszabottaknál magasabb 
összegeket fizettek. A muraszombati járás közön
sége önkéntesen tekintélyes mennyiségű fémet 
adott a hadvezetőség céljaira, s ezt a hazafias 
eljárását azzal tetőzte, hogy a beszolgáltatott fém 
értékét, 1583 koronát fölajánlottak a vármegyei 
hadi árva és rokkant alap céljaira.

— Ünnepély a Vörös Kereszt 
kórházban A legfelsőbb hadvezetöség 
Cseh István 5. utászezredbeli katonának 
a kis ezüst vitézségi érmet adományozta 
az ellenséggel szemben tanúsított vitéz 
magatartása elismeréséül. Cseh István 21 
éves zorkóházai földmives, mint közlegény' 
a május 11-én St. Martinnál az olasz 
harctéren vívott csatában gránáttól találva, 
megsebesült és jobb karját vesztette. Most 
a muraszombati Vörös Kereszt kórházban 
áll ápolás alatt, hová számára a kitüntetés 
megérkezett. A kitüntetés ünnepélyes át
adása pénteken délelőtt 10 órakor történt 
meg. A szép ünnepélyen megjelentek a 
sebesült katonák, a kórház vezetősége, a 
Vörös Kereszt kiküldöttei, az önkéntes 
ápolónők és számos vendég. Pósfay Pon- 
grácz igazgató meleg szavakkal emlékezett 
meg a kitüntettről s hazafias beszédében 
buzdította a katonákat s felfűzte a kitün
tetést Ezután a megjelentek üdvözölték 
az ünepeltet, akit ajándékokkal halmozták 
el A Vörös Kereszt is pénzadományban 
részesítette a hős katonát.

— A polg. isk. tanulók figyelmébe. Mindazok, 
akik javító vizsgálatra utasittattak, 1 K-ás bélyeg
gel ellátott kérvényüket, melyhez, az utolsó bizo
nyítvány is csatolandó, legkésőbb aug. 15-ig az 
igazgatósághoz nyújtsák, be mert a később érke-
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zelt kérvények figyelmen kívül hagyatnak. A vi
déki tanulók szülői, amennyiben gyermeküket 
helyben akarják elhelyezni forduljanak az igazga
tósághoz. ahol utbaigazgatást nyernek.

Adomány. A mezővári dalkör 50 koronát 
adományozott a járási hősök emlékét megörökítő 
bizottságnak, melyet hálásan köszön a bizottság.

A Vasmegyei Fehérkereszt szombathelyi 
gyermekotthona. Vármegyénk legrégibb gyermek
védő egyesülete, mely szombathelyi gyermekkór
házában a megsebesült hős katonák ezreit adta 
vissza az életnek, a hazának újabban napközi 
otthonok fölállítását vette tervbe, hogy a gondo
zás nélkül álló gyermekek intenzív védelmét biz
tosítsa. — Egyelőre Szombathelyen állítja föl az 
egyesület napközi otthonát s különös tekintettel 
van a hadbvonultak kis korú hozzátartozóira. De 
az egyesület gyermek kórházának föntartása és a 
fialalkoruak védelmét szolgáló patronázs szakosz
tályának szaporodott kiadásai annyira igénybe 
veszik a Fehérkereszt annyagi erejét, hogy a 
szombathelyi napközi otthon sürgős felállításához 
ami dicsőséges harcaink közepette az áldozatkész
ségben és hazafias önfeláldozásban felülmúlhatat
lan közönségünk segítségét kénytelen igénybe venni. 
Az egyesület vezetősége meg van győződve arról, 
hogy ezen áldásos akcióját e nemes vármegye 
közönsége lelkes odaadással segíti, támogatja. A 
szombathelyi napközi gyermekotthon céljaira szánt 
pénzbeli vagy természetbeli (élelmiszer) adományo
kat az egyesület pénztárosa Németh László városi 
föszámvevö kezeihez kéri juttatni a Vármegyei 
Fehérkereszt Egyesület elnöksége.

— öngyilkos községi bíró. A muraszombati 
járásba tartozó Uriszék községben öngyilkosságot 
követett el a falu helyettes bírája, Háry János. 
Az 56 éves ember, aki rendezett vagyoni körül
mények között élt, virradóra pajtájában a kocsi 
nyomőrudjára felakasztotta magát és mire 
rátaláltak, halott volt. Hogy mi késztette a sze
rencsétlen embert az önkéntes halálba, rejtély. 
Az orvos rendőri vizsgálat megejtése céljából 
Döbrentey Antal tb. főszolgabíró és dr. Brandieu 
Szilviusz helyettes körorvos kiszállottak L’riszék 
községbe.

— A 39 50 évesek sorozása. 
Az 1877. évtől 1866. évig bezárólag ter
jedő időközben született népfelkelésre kö
telezettek uj sorozását Herbst Géza alispán 
a kővetkező időpontra tűzte ki a muraszom
bati járás területein: augusztus 29-én Pé- 
terhegy, Bodóliegy, Vashidegkut, 30-án 
Felsőlendva. Szarvasiak, 31-én Tótkeresz- 
tur Csendlak, szeptember 1-én Mártonliely 
Perestó, Urdomb, 2-án Szentsebestyén, 
Pártosfalva, Muraszombat, Battyánd, Mura
szombat vidéke körjegyzőségek területéről 
soroznak.

Szibériából hazatért rokkant. Kovács Iván 
45. gyalogezredbeli salamoni lakos katona 1915. 
szeptember 18-án súlyosan megsebesülve orosz 
fogságba került. Sebesülése következtében egyik 
lába megmerevedett, s ezért Kazán orosz fogoly
táborból, mint rokkantat l.azabocsájtották, s a 
napokban érkezett meg Salamonba boldogcsaládja 
körébe.

A hadiadó-javaslatok munkában A szom
bathelyi kir. pénzügyigazgatóságnál serényen fo
lyik a munka a hadiadó kivetési javaslatok elké
szítésén. Tekintve a feldolgozandó anyag bő
ségét és hogy számos esetben még nyomozást is 
kell ejteni a bevallások valódisága körül, nemkü
lönben a megfogyatkozott létszámot, a hadiadó
tárgyalások aligha indulhatnak meg augusztus 
vége, esetleg szeptember eleje előtt.

— Csütörtökön forgalomba jött a vaspénz. 
A hivatalos lap jelenti, kogy aug. 3-ától kezdve 
a nikkel huszfilléreseket vas huszfilléresekkel cse
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rélik ki az állami pénztárak és adóhivatalok. A 
vashtiszfilléresek alakja és nagysága ugyanolyan 
mint a nikkel huszfilléreseké: Magyarországon 
15. Ausztriában 35 millió korona értékű vaspénzt 
vernek. A nikkel huszfilléreseket ez év december 
31-én kivonják a forgalomból.

Az öreg apa boszuja. Virág Dániel, a 
Szapárv uradalom fökerlésze tetten ért egy gye
reket, amint a fiatal csemetéket letördelte. A fő
kertész elpáholta a gytreket, akinek öregapja ezért 
boszut forralt. Az öreg Zriinm György, muraszom
bati lakos a főkertészt egy nagy kertészollóval 
úgy íőbesujtotta hogy a kalapon át mély sebet 
ejtett a koponyáján. Az orvosi vizsgálat szerint a 
seb 12 napig gyógyul. A boszuálló öreget súlyos 
testisértésért feljelentették.

Hogyan küldjünk ruhát a hadifogoly tisz
teknek ? A háború hosszá tartama folytán azok
nak a liszteknek egyenruhái, kik régebben estek 
fogságba, tönkrementek és nem áll módinkban 
pótolni. Igen sok tiszt és tisztjelölt kérte már a 
fogságból, hogy egyeruhát küldjenek nekik. Az 
ilynemű kérelmeket ezentúl a kérelmező állomány
illetékességének megállapítása után a Hadifoglyok 
tudakozó irodája intézi el és a szükséges, ruhá
zatot az állomány illetékes póltesttöl szerzi be, 
ahol a kérvényező alakját ismerik s igy a ruhá
zat nagysága kellőképpen megállapítható. Ha az 
illető testalkatára határozottan nem emlékezetének 
ajánlatos nagyobb ruhadarabot és középnagyságú 
szövetet küldeni. Legjobb pedig ha a hadifogoly 
hozzátartozóit keressük meg. A szükséges cikkeket 
legjobb a Zentralnacbweisbureau Auskunfstelle 
für Kriegsgefangenen Wien, I. Brandstrasse címre 
küldeni, honnan a küldemény mint hivatalos cso
mag okvetlen rendeltetési helyére jut, mig a ma
gáncsomagok rendszerint elvesznek.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

Száraz
cserhasáb és cserdorong

tűzifát
szállít a salomvári állomásról a

Salomvári Erdőgazdaság.

jsar Újdonság!

Felnőttiek, gyermeknek 
egyaránt élvezet!
Mindenki a zsebében hordhat egy kis kine- 
matograf színházat! Csodálatosan elmés 
találmány! Szebhnél-szebb képsorozatok!

„ Z S E B - M O Z I “
Egy kis miniatűr mozi, melynek szemlé
lése nagynak és kicsinynek nemcsak 
szórakozás, de élvezet is. Vásároljon
— egyet és minderről meggyőződhet! —

Ara mesésen olcsói

Kapható Balkányi Ernő üzletében.

Pergamentpapir
befőtt bekötéséhez, igen erős, elsőrendű 

minőségű, kapható
Kapható: Balkányi Ernő könyv
ős papirkereskedésében Muraszombat.

rekedtség;, 
elnyálkósodás, 

iiurut és görcsös 
köhögés ellen.

MILLIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel
lák három fenyővel. 6100 közj. hit 
bizonyítvány orvosoktól és magánosok 

igazolja biztos hatásukat.
Kellemes ízű ezukorkák csomagonként , 
és 40 fillér, dobozban 60 fillérért 
kapható Muraszombatban Dr. Bölcs Gyula

gyógyszertárában.

VIGYÁZZON
egészségére!

Megbízható es jóniinőségü nikotinmen.tes 

c ig’are tta-hüvely eket 
csakis BALKANYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé

sében Muraszombatban szerezhet be.

= VASVÁRMEGYE - 
EEEEE 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.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

Ipar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:
ASCII ER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak, úgyszintén üveg- 
és porcellánkereskedése. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTADER JÓZSEF bábsülő és mézeskalácsos

BENKÓ JÓZSEF Száliódája az „Elefánlu-hoz.

BITTERMANN TIVADAR borbély és fodrász.

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész,

DICK SÁNDOR sajlgyáros.

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

és porcéiIál 1 kereskedése.

FLISZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 
Motorerőre berendezett műhely.

KR. IIIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fő-utcza.

IIEIMER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czemenl- és vegyeskereskedése Lendva-utca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR „Korona*  kávéháza.

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedő, szecskavágó 
gépek árusítása

KALCHBRENNER és NÁDAI 
bornagykereskedése. Gróf Szápáry utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

KOHN L1PÓT füszerkeresketíö, deszka, mész, 
czement és eternit pala árusítás.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedő, nagy raktár 
varrógép-, kerékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

I‘ETELKA FrRENCZ vendéglős.

PALFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza. 

RA1K0L TIVADAR gözléglagyára.

RITUPER ALAJO-S épület- és mülakatos, 
kerekpár-, mérleg és legyverjaviló műhely. 

Kerékpár raktár.

SIFTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

1URK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza. 

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

VIDÉKIEK:

BRANDSTE1N ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely.

GROSZ SAMU vendéglős Urdoinb.

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 

IIAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegv. 

H1RSCHL LIPÓI vegyeskereskedő Kőhidán 

K( ZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyá 

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpest VII. Sip-i

Kt IIÁi: ISTVÁN vendéglős Mezöv 

KIJIIÁR JÁNOS vendéglős Batlyánd.

KÍ IIÁR ISTVÁN vendéglős Márkusháza 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy 

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

STIVÁN FERENC;/ vendéglős Kőhida. 

Sll’ 1AR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOMMEK JÓZSEF vendéglős Felsőlendva. 

TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg. 

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Márton helv.


