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A háború.
A háború tisztán emberi szempontból 

tekintve, egy nagy titok, melyben két ellen
tétes elv ütközik össze : a ne ölj és ölj; 
ne bántsd a másét és pusztítsd; tiszteld 
az ember egyéni méltóságát és ne törődj 
vele. Ezen kizáró elveknek véres találko
zása tehát provokál bennünket, hogy amit 
a háborúban tényleg látunk, azt egy ma
gasabb álláspontbe helyezkedve lehetőleg 
megértsük és felfogjuk. A kereszténység 
világitó fényénél képesek vagyunk mind
kettőre : magasra felemelkedni és meg
érteni

Bevezetésül tudnunk kell, hogy a há
ború, noha bizonyos esetekben jogosult, 
azokra nézve, akiket érint, mindig nagy 
baj és borzasztó csapás Halált, pusztulást, 
Ínséget és nyomort áraszt mindenfelé, ahol 
megjelenik. Ezt a bajt végelemzésben egyik 
ember okozza a másiknak. Mivel pedig 
minden földi baj és szenvedés végcsatta
nóban az első ember szerezte bűnre, vagyis 
az eredendő bűnre vezethető vissza, azért 
a háború is, mint csapás, szintén a meg
romlott emberi természet egyik megnyil
vánulása gyanánt jelenik meg a földön.

A háborút lehat, mint minden bajt,, 
szintén az eredendő bűn büntetése gyanánt 
kell hogy felfogjuk Ha nem is egyenesen 
mint a személyes bűnnek büntetéséül, de 
azért azt úgy kell azt tekinteni, mint Isten 
büntetését, mellyel minket a maga kifür
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készhetetlen bölcsesége szerint meglátoga
tott. Esetleg lesújtott. Szóval a keresztény
ség tana szerint a háború az eredeti bűn 
következménye épp úgy, mint minden földi 
szenvedés. Másodszor azt is meg kell 
jegyeznünk, hogy az Isten, mióta a vele 
kibékülés és engesztelődés lehetővé van 
téve, a büntetés mellett sohasem vonja 
meg tőlünk szerétét sem. Mert aki és ami 
az isteni igazságosságot, a büntetést e 
földön kihívja maga ellen, az ugyanakkor 
az ő szeretetét is érezni fogja. Ez a leg
nagyobb eszmék egyike, melyeket a keresz
ténység hozott a világra. Azért tanítjuk., 
hogy a baj és rossz (a háború is), soha
sem pusztán büntetés, hanem egyszersmind 
oly eszköz is a szerető Izten kezében, mely 
által az embert, ha vétkezett, megjavítani, 
a jóban, az erényben gyakornlni is akarja 
Mint a haragos zivatarban a fénylő nap
sugár. úgy tűnik föl a hivő szemében még 
a háború borzalmai között is az Isten sze- 
retetének egyik próbafegyvere.

A sáboru ezek után szintén úgy fog 
feltűnni előttünk, mint az emberiség örök
lött bűnének egyik okozata és folyománya. 
Mert a nép, a nemzet, egyedek összetétele 
és ha az egyes ember kihívhatja maga 
ellen az isteni igazságosságot büntetés
képpen, úgy megtehetik ezt a nemzetek is, 
amelyek szintén egy-ejy erkölcsi szemé
lyiséget alkotnak. Ezek (mint most az 
angol, francia, orosz; a maguk összessé
gükben szintén megszeghetik az Isten örök 
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érvényű törvényeit, de az náluk sem marad 
büntetés nélkül. Sőt nagy külömbség van 
az egyes és a nép bünhődése között. Ez 
utóbbi, mint tömegegység, mindig és csakis 
az életbeen nyeri el büntetését, legtöbb
ször a háború kínjai által, mig az egyén 
néha csak a halál után, ha rászolgál. Vi
szont az isteni szeretet a háborúban sem 
hiányzik. Sőt inkább itt hatványozott mér
tékben nyilvánul meg. A megjavulásnak, 
az észretérésnek, a magábaszállásnak nincs 
hathatósabb eszköze a háborúnál. Mind az 
az erkölcsi romlottság, mely egy népet 
féreg gyanánt emészt, a háborúban fel
tárul lelki szemeink előtt. Felébrednek a 
szunnyadó erkölcsi erők, mintha villanyos 
ütést kaptak volna. A uép szemeit az égre 
fordítja és földöntúli hivatását is eszébe 
juttatja. Az Isten valóságos vis majort 
küldött ránk a háború alakjában, mellyel 
figyelmünket magára akarja vonni. És teszi 
ezt azért, hogy egy, még a földi halálnál 
is nagyobb bajtól ovjon meg: a lelki ha
láltól. Öntudatra ébreszt bennünket, hogy 
nélküle nincs morál, nincs jólét, nincs 
béke. Non est pax iinpiis. Ö pedig nem 
akarja, hogy az ember meghaljon, hanem 
hogy megtérjen és éljen. A háború az Isten 
ujja I Ezek után érthetjük, hogy a hábnru 
az Isten kezében a népek életének, fejlő
désének és haladásának egyik legkiáltóbb 
erkölcsi tényezője. A sebek behegednek 
utána, de az egészséges lelki erők uj és 
friss vérkeringést, uj életet, uj és jobb

TÁRCZA.
Magyar baka.

Masíroznak a szervián határra: 
Zászlót tűzni Belgrádnak falára! 
Belgrád fala magasan nyúl' az égbe, 
Magyar baka a Dunára ott néz le!

S amint ottan, a magasban nézdegél, 
Gondolata túl a Dunán szárnyra kél, 
Találgatja, mit csinál most babája, 
(Jondol-e a szegény magyar bakára ?

S túl a Dunán egy kis leány megérzi, 
A távolból valaki öt hogy nézi!
Szive dobban s ö lelke is odaszáll. 
Ahol az a magyar baka poszton áll!

Lengyel hősök.
Potocky gróf, a nagy Potockyk utolsó sarja, 

halálán volt. Minden ereiét elvette már a gyilkos 
kór, de mielőtt végkép elpusztította volna, aján 
dékozott neki néhány boldog percet.

Melléből már alig hallhatóan törtek elő a 

kínos hörgések és csak a homlokának hideg ve
rejtéke sejtetett valami nagy lelkiindulatot.

Lelkében elvonult a rózsás gyermekkor, mi
kor a falu aprajával játszadozott a kastély park
jában, aztán az ifjú évek boldog küzdését látta, 
hogyan harcolt külső ellenséggel és a magáéival, 
a balitélettel.

Milyen gyönyörrel szívta magába azoknak 
az íróknak az igéit, kik teljes egyenlőséget kiál
toznak ! Atyját látta maga előtt, a buzgó lengyel 
nemesi, minden erényével, minden bűnével. Anyját, 
kit legszebb éveiben kellett a családi kriptába tenni. 
Barátokat és rokonokat, kik fölött virágok nyíl
nak és fonnyadoznak évről-évre.

A s/ükebb kör látomásai után láza tovább 
vezette őt. Látta hősi küzdelmében vitéz nemzetét, 
mint tusakodik egy embertelen hordával, ki nem 
ismer jogot, csak hatalmat és megalázkodást. És 
azt is látta, hogy az ö népe elveszett.

Egy mély sóhajtás és Potocky gróf meghalt.
Meghalt mindenki nélkül. Barátai szívesen 

eljöttek volna a drága bajtárs betegágyához, de 
hol vannak a barátok? Ki Szibériában bűnhődik, 
mert nem tűrhette a muszka önkénykedést. Ki 
Párisban vagy Turinban eszi a száműzetés kenyerét, 
mások meg jeltelen sirdomb alatt hallgatnak.

De a barátok helyett megjelent néhány orosz 
katonatiszt, egy rendőrhadnagy és a cári fiskális, 
hogy a gazdátlan birtokokat lefoglalják a státusnak.

Két napig feküdt nyitott koporsóban a gróf. 

Azután befedték a koporsót. Galambősz szolgák 
vitték le a teremből a kiskápolna elé. A durva 
tenyerű jobbágyok szemeiből pergett a könny, 
mintha atyjukat kisérték volna utolsó útjára.

Ambrózius páter az ősz plébános, beszen
telte a halottat. A beszentelés után a halotti be
szédhez fogott.

A magas, sovány aggastyán nem tette a leg
jobb benyomást a hatóság uraira. Nem látszott 
meg semmikép rajta a kenetteljes alázat, amit 
papoktól megszoktak az orosz urak. Sokolov had
nagy úgy érezte magát, mintha hideg viz futna át 
a gerincén.

A páter nagyon egyszerűen beszélt. Nem 
fűszerezte a beszédét a szent atyák Írásainak idé
zetével, hanem úgy beszélt, ahogy szive diktált neki.

Hangos, tiszta kiejtéssel szólt. Dicsőítette a 
halált, mely a lengyel ember legjobb barátja.

— Miért sirtok ? — mondta a kordiáitoknak, 
— ne sírjatok, a kit a koporsó befed, az megtette 
a kötelességét hazájá iránt és ti irántatok.

Sokolov a rendőrtiszthez fordult: — Az öreg 
nagyon heveskedik, — mondá.

A legtökéletesebb élet semmisült meg 
ezzel, aki itt előttem fekszik, folytatta a tisztelendő 
atya. Miért hallgatnám el érdemeit. Potocky 
Ádám, népem legdicsőbb fia,miért, talán ezek miattitt, 
akik mint hiénák gyűltek ide. erre a szent helyre, 
a te lábaidhoz ? . . .

Az urak összenéztek. Sokolov hadnagy izga- 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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gyümölcsöt érlelnek meg bennünk. így 
aztán a háború nem titok többé, hanem 
csak tünemény, mely az Isten háztartásá
ban a nagyobb rossz, a pusztulás elhárí
tására időnként megjelenik közöttünk. És 
ha nem okolunk belőle ? Akkor . . . majd 
meglátjuk.

ewr.

Becsületbeli kötelesség!
A gazdák és a háború.

Az immár negyedszázad óta szervezett ma
gyar gazdatársadalom legrégibb intézménye, törzs
fája a később keletkezetteknek és megerösödöttek- 
nek: az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
hazafias érzülettől izzó szózatot intéz a magyar 
gazdákhoz, amelyben lelkesít, oktat és megadja a 
magyar gazdának a programmot, melyet a mai 
helyzetben követnie kell.

A szózat megállapítja, hogy a hadviselés első 
és legnagyobb szociális kérdése a bevonultak csa
ládtagjairól 'aló gondoskodás, ami becsületbeli 
kötelessége az itthonmaradottaknak. A földmivelés- 
ügyi miniszter maga is szivére kötötte a gazda
közönségnek a gazdasági cselédek sorsát. Erre a 
nemes buzdításra alig van szükség, mert el nem 
képzelhető, hogy akad olyan gazda, aki hadba 
szállott gazdasági cseléd családját kitaszítaná. Ez 
nem is történt meg. Nálunk tudomásunk szerint, 
a háborúba vonult gazdasági munkások ittmaradt 
hozzátartozói csonkitatlanul megkapják a kon
venciót.

A kis és nagy gazdák egyaránt az emberi 
érzés melegével és önként értetődő áldozatkészség
gel vették át az alkalmazottjaik és cselédjeik hátra
maradottjairól való gondoskodást. A gazdasági 
munkások itthonmaradt családtagjai most meg
hálálhatják kenyéradóiknak jóságát, ha buzgón és 
becsületesen dolgoznak a hadbavonultak helyett. 
A munkaalkalom most épen nem hiányzik, sőt 
a gazda örül, ha asszonyi és gyermeki munka
erővel úgy, - ahogy pótolhatja az elvont férfi
kart. Szükségtelen a gazdaközönséget a nők és 
gyermekek foglalkoztatására serkenteni, mert a 
rendkívüli időknek ez a kötelessége teljes össz
hangban van a gazda jól felfogott érdekével. Inkább 
az itthonmaradottakat kell serkenteni a munkára, 
annál is inkább, mert több oldalról oly panaszo
kat hallunk, hogy a konvenció élvezetében meg
hagyott, dologbiró asszonyok, leányok csak úgy 
immel-ámmal, kelletlenül állnak a munkába, noha 
a legtöbb uradalomban még külön napszámot is 
kapnak. A muraszombati járásban nem valami 
nagy a felbuzdulás, ellenben a segélyért többen 
kilincselnek. Ugyancsak találékony a jogainak ki
találásában. Ha a járásunkban becsületesen dol
goznak az itthonmaradt családtagok, akkor a gaz- 

tottan nyúlt fegyverzsebébe és egész teste reszketett.
A pap kiegyenesedett. Az aggastyán olyan 

halálmegvetéssel szónokolt, mint egy próféta.
Oh, Ádám, milyen ember voltál te! Te nem 

úgy szeretted a hazádat, mint mi. Mert mi máso
kat is szerettünk a haza mellett, családunkat, gyer
mekeinket, de te, Ádám, te senki mást e földön 
nem szerettél, csak boldogtalan lengyeleidet.

A hadnagy magánkívül volt. Halálsápadtan 
izgett-mozgott.

— És milyen más módon szeretted a hazá
dat, — folytatta a páter, — igazán másképpen, 
mint mi. Te átérezted, hogy nemcsak az oroszok 
a mi ellenségeink, hanem az a meghasonlás, ami 
a nép és a nemesek között van. Te büszke neme
sek ivadéké megértetted azt és őseid fényűzése 
helyett egyszerű udvarházzá alakítottad kastélyo
dat, belőled pedig egyszerű gazda lett, aki nem 
ismer rangkülömbséget ember és ember között. 
Ezzel a nemes fölfogásoddal, Ádám, te többet ár
tottál itten ellenségeinknek, mint sok hősünk és 
vitézünk a harcmezőn ! És ha valamikor rabbilin
cseink lehullanak, akkor neked nagy részed lesz 
abban . . .

A rendőrhadnagy már oda lépett a paphoz, 
hogy vasraverje a lázitőt . Abban a pillanatban 
Sokolov tiszt egyet lőtt és az ősz páter barátja 
koporsójára omlott.

Az áldozat vére pirosra festette a másik 
mártír fekete koporsóját. Szabó Imre. 

dák iránt tartozó hálájuknak és becsületbeli köte
lességüknek eleget tettek. Az OMGE arra is 
figyelmezteti a közönséget, hogy nemcsak a hor
dásra és cséplésre kell a gazdáknak gondolniok, 
mert a háború elhuződhatik, hanem a kivételes 
viszonyoknak megfelelőleg kell berendezkedniök a 
jövő évi termést biztositó munkálatokra is.

Mindenkép súlyos gondokat és uj feladatokat 
ró a gazdaközönségre a kivételes állapot, melynek 
mostohaságát fokozza a pénzinség az üzleti élet 
fennakadása. Nincs vásár, mert a pénz vérkerin
gése megakadt.

Valamennyi gazdasági egyesület úgy találhat 
méltó feladatot a nehéz napok alatt, ha a nemzeti 
élet mindenes szolgájának tekinti magát. Őrt áll 
a gyengék fölött, közvetítőjévé válik a panasznak, 
fenntartó szervévé a rendnek, szigorú vigyázójává 
a visszaéléseknek, kiegészítőjévé a hatóságoknak.

Adományok
a Vörös Kereszt javára.

Örömmel látjuk, hogy az a lelkesedés, mely 
az egyesületünk ügyét úgy felkarolta, egyre na
gyobb lesz, s mintha kifogyhatlan lenne embereink 
jószívűsége, úgy rakják le garasaikat napról-napra 
a haza oltárára.

Jól is van ez igy, bátor harcosaink vért és 
életet ontanak ezeréves hazánk megszentelt föld
jéért, mienk a gond, a szent kötelesség, hogy 
itthonhagyott árváik, özvegyeik kemény sorát el
viselhetővé tegyük. Munkánk soha ki ne apadjon, 
lankadatlan szorgalommal gyüjtsünk most, hogy 
a megpróbáltatás nehéz napjaiban ott lehessen 
erős, megsegítő kezünk, mindenütt, hol fáznak, 
nyomorognak.

Maár Károly kőhidai állami tanító ur a na
pokban 3 vánkost kétszeri áthuzattal küldött be 
nekünk szép sorok kíséretében. A derék tanító 
jegygyűrűjét, s ékszereit már elkülküldte az 
Auguszta alapnak, s ime most vánkosokat küldött, 

mint írja ,: lesznek fejen sebesültek és 
akiknek szalma vagy szecska vánkos nem alkal
mas, a puha párnákon könnyebb lesz a lázas 
álom.

Mártonhely község gyűjtése 22 koronát, 
Salamon községé: 22 K 50 fillért, Szentsebestyén 
községé: 27 K 28 fillért, Völgyes községé : 22 K 
40 fillért, Ujkökényes községé: 23 K 80 fillért. 
Petőfa községé: 11 K. Bokrács községé: 10 K 70 
fillért Kölesvölgy községé : 26 K 10 fillért, Mátyás
domb községé. 20 K 90 fillért, Pál hegy községé : 
23 K 06 fillért, Ottoháza községé: 27 K 28 fillért. 
Borháza községé : 15 K 69 fillért, Gyanafa köz
ségé : 24 K 90 fillért, Nagytótlak községé : 38 K 
43 fillért. Murafüzes községé 10 korona 60 fillért 
eredményezett. A nemesszivü adakozók névsorát 
leközöljük.

Sárkány Irma egyedül Péterhegy községben 
80 koronát gyűjtött. Darvas Ferencné Gyanafáról 
5 K-t’küldött.

Kováts István ev. lelkész ur a helybeli ev. 
templomban 92. koronát gyűjtött hívei köré
ben. Járásunk hazafias lakossága rang, vallás- 
külömbségre való tekintet nélkül áldoz a haza 
oltárára.

Legutóbbi számunkból Horváth Sándor kis- 
szerdahelyi lakos 1 koronás adománya tévesen 
kimaradt.

Magyarszombatfa község gyűjtése: Kovács 
Ferencz, Németh Pál, Cseke Pál (belső), Németh 
János, Cseke János (vörös). László János, Biró 
János, Gyenese Ferencz, Röszler János, Kücsán 
Sándor, Németh János (alsó), Preisz Ignácz, Nagy 
Károly. Nagy János I 1 K, Lázár József, Bott 
Sándor. Vörös Ferencz. Zsohár Ferencz 80 80 f,
Cseke Sándor, Pál János, Vörös János (gyenese), 
Zsohár János, Németh József (felső), Tóth György. 
Nagy Sándor (belső), Nagy Sándor (külső), Tóth 
Lajos, Bicsák Ferencz, Németh Ferencz (belső), 
Németh Sándor (alsó). Kovács Dániel, Bicsák 
János 40 -40 f, Németh József 60 f, Zsohár Já
nos 50 f, Somogyi József, Koczén Ferencz. Zsohár 
Mihály, Zsohár Lajos, Cseke József,’ Zsohár Já
nos, Nagy Pál, Könye József, Bicsák József, 
Bicsák Ferencz, Bott Ferencz, Cseke György, 
Cseke Mihály, Cseke József, Németh Ferencz, 
Bicsák Sándor 20 20 f, Németh József (alsó) 
Cseke Dániel 30 30 f, Czug Miklós, Biró János 
10—10 fillér.

Velemér község gyűjtése: Bicsák József, 
Mánok József, Tóth József. Bott Pál, Hercz Mór, 
Kercsmár Péter 1 1 K, Vas Dániel, Antal József
L20—1.20 K, Szakái Péter, Balaic János, Tóth 

János, Balogh Sándor, Vas Imre, Vas József 
60 60 fillér. Bott Pál, Bott Imre, Balaicz János. 
Balaicz József, Vas János, Németh János, Balogh 
Ferenc, Sima Ferenc, Vas Sándor, Vas József, 
Bott Lajos, Szakái József 40 -40 fillér. Vas József 
30 fillér, Sebők János, Vas György 20—20 fillér, 
Albert Juli 10 fillér.

Kisfalu község gyűjtése: Császár János. 
Malacsics Mihály. Kolossá József, id. Ozvatics 
Mihály 2 2 K. Németh Vendel, Vörös János. 
Malacsics István, Malacsics János, Malacsics József. 
Malacsics Mihály, Balaicz Péter, Malacsics Ferenc, 
Malacsics Mihály, Balaicz István, Kolossá Mihály, 
Kolossá Jenő, Kolossá Mihály, Kolossá János, 
özv. Ozvatics Péterní, ifj. Ozvatics Mihály, Vörös 
József, Kolossá Mihály I I korona.

Pártosfalva község gyűjtése: Fülöp János, 
Lippai Vendel 5 -5 K. Weltner Adolf 4 K. Szondy 
Béla, Szabatin Sándor, Malacsics Ferenc 2—2 K, 
Kühár István, Kovács József, Vörös István, öreg 
Kovács János, ifj. Kovács Ferenc, Kovács Pál, 
Kercsmár István, Balogh Ferenc. Szocsák János 
Vass Vince, Malacsics Péter, Szocsák Pál. Kolossá 
Pál, Kolossá Péter Vörös József, özv Baros Mi- 
hályné. Szabotin Pál, N. N., Kolossá József, Szulló 
József, Malhcsics János. Károlyi János, Kühár 
János 1 — 1 K. Kercsmár Lajos, Kercsmár József, 
Horváth János, Kolossá Ferenc 80 80 fillér, 
Horváth Mihály, Vass István. Szágh Ferencz, 
Györke Pál. Szabotin József, Végi Vendel 60 60 
fillér, Horváth Dániel 50 fillér, Kolossá János, 
Malacsics János, Keszili János. Krányecz Anna 
40 -40 fillér, Horváth Ferenc 30 fillér.

Csekefa község gyűjtése: Brünner Józsefné 
3 K. Kakas József 1.30 K, Pojbics Sándor 1.20 
K. Málok Sándor 1.10 K, Jakosa Sándor, Kokas 
Ferenc. Pojbics József, Kokas Péter, Jakosa Sán
dor, Horacsek József, Pojbics Lajos, Jakosa Dániel, 
Kokas János, Pojbics Pál, Kokas Lajos I 1 K, 
Bolajer Sándor 40 fillér. Kodila István, Hári József, 
Balajcz János, Balajcz Ferenc, Balajcz Mihálvné, 
Balajcz Sándor, Kercsmár Sándor, Koczin János. 
Jakosa Lajos, Balajc Farkas, Vörös Péter. Kokas 
Dániel. Pojbics Sándor, Császár Sándor 20 20
fillér, Kokas József, Skrilecz Miklós, Németh Antal, 
Pojbics Dánielné 10 10 fillér, Kokas Lajos 04
fillér.

(Folyt, köv.)

HÍREK.
Lapunk és a háború.
Bármennyire akartuk is, de az esemé

nyek után döczögő kis hetilapunkkal nem 
állott módunkban közönségünk háborús 
kíváncsiságának eleget tenni. Mire mi meg
jelenünk, arra már a hét elején történt 
dolgok rég a történeimé lettek. Amit azon
ban nem tudunk lapunk utján megtenni, azt 
pótolta és megcsinálta szerkesztőségünk és 
kiadóhivatalunk.

Kérelemmel fordultunk a miniszter
elnökség sajtóosztályához, hogy a háborús 
táviratokat nekünk is leadni szíveskedjék. 
A sajtóosztály előzékenyen honorálta kéré
sünket s most már rendesen kapjuk a 
legmegbízhatóbb táviratokat a harctéri 
eseményekről. A napjában többször ér
kező sürgönyöket Írógéppel leírjuk s kiadó
hivatalunk kirakatában kitesszük. A nagy
közönség, — mely lapunk e fáradságát 
bizonyára méltányolni fogja — a nap majd 
minden órájában olvashatja az uj híreket.

— Dr. Medzihradszky Kálmán vármegyei fő
orvos pénteken délelőtt Muraszombatba érkezett 
a helybeli gyögytár, a közegészségi hatóságok 
és intézmények felülvizsgálása céljából.

— Mátyásdombon üdölöhely. Gróf 
Szápáry László v. b. t. t. nagybirtokos 
mátyásdombi kastélyát felajánlotta lábba- 
dozó betegek részére. A hadügyminiszté
rium az ajánlatot köszönettel elfogadta. A 
berendezés iránt a munkálatok már meg
kezdődtek
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Nemesszivü adomány. Zichy 

Fedora és Ásta belatatinci grófnők a mura
szombati közkórház céljaira 200 K-t ado
mányoztak. A midőn ezen páratlan nemes
szivü adományért hálás köszönetünket nyil
vánítjuk, azt hisszük, hogy a legjobb czélt 
szolgálják, a mikor azt a legközelebb a 
kórházba érkező 50 sebesült katona nagy 
nyomorban szenvedő családtagjainak segé
lyezésére fordítjuk. A közkórház vezetősége. 

Sebesültek javára. Gróf Batthyány Zsig- 
mond nagybirtokos széchenykuti kastélyát 12 láb- 
badozö sebesült javára felajánlotta azzal, hogy a 
betegek teljes ellátásáról is gondoskodni kíván. 
\ nemes elhatározást a Vörös Kereszt Egyesület 
h.Jíis köszönettel vette tudomásul s bejelentette a 
központnak.

Stern Hugó m. kir. népfölkelő hadnagy, 
aki mint a sárvári Rábahidőrség parancsnoka szol
gaija a hazát, pénteken délben pár órai szabad
ságra hazaérkezett. Az általános népszerűségnek 
örvendő főmunkatárs, ki hadnagyi egyenruhájának 
díszében egészen fiatal embernek néz ki, termé
szetesen itthon tartózkodása alkalmával közérdek
lődés tárgyát képezte. A közönség nemcsak szere
idének jeleivel, hanem kérdésekkel is elhalmozta 
a derék hadfit, aki a helyzet magaslatára helyez
kedve, úgy beszélt és mesélt, akárcsak a radófai 
helyettes biró. A magyar közigazgatás ezen egyik 
igénytelen szervét Hári Jánosnak hívják. Stern 
Hugó tegnap a déli vonattal utazott vissza Sárvárra.

Dr. Brandieu Sylvius hazajön. A kis dok
tort is harcba szólította a mozgósítási parancs. 
A nagyszebeni helyőrségi kórházban teljesített 
szolgálatot. Mivel azonban dr. Brandieu Sylvius 
a helvbeli Vörös Kereszt orvosa, s az egyesületre 
inár legközelebb Muraszombaton is feladat vár, 
a hadvezetőség szabadságolta őt. Dr. Brandieu 
Sylvius 18-án vagy 20-án érkezik meg.

Dr. Fiikor Márton meghalt. Egy sokat 
szenvedett, általános becsülésben álló alsólendvai 
ügyvéd költözött el az élők sorából. Dr. Eilkor 
Márton csütörtökön este meghalt. Dr. Eilkor egyik 
gráci sanatoriumban fejezte be fiatal, nagy jövőre, 
nagy teltekre hivatott életét. Másfél évvel ezelőtt 
nagybetegen, összeroppant idegzettel vitték el s 
azóta nagyon keveset hallottunk róla. Most aztán 
megjött a szomorú távirat: ez a minden szépért 
lelkesülő, a közügyekben mindenkor elöljáró, 
\ árosa javáért minden áldozatra kész, népszerű 
ember befejezte földi pályafutását.

Kalchbrenner Ferencz halála. Általános 
megdöbbenést keltett múlt szobaton az esti órák
ban elterjedt hir, hogy Kalchbrenner Eerencz, a 
helvbeli Kalchbrenner és N'ádai bornagykereskedő 
cég beltagja, meghalt. Kalchbrenner Eerencz súlyos 
vesebajban szenvedett. Ez a baja, az általános 
mozgósításkor kiállott izgalmak folytán csak nö
vekedett. Mikor a katonaság szabadságolta, sietett 
Karlsbadba gyógyulást keresni. Ott azonban baja 
hirtelen válságosra fordult ugyannyira, hogy a 
hotel személyzete sürgönyileg hívta fel nejét. 
Szeptember 5-én, kínos szenvedés után, meghalt 
Kalchbrenner Eerencz, életének legszebb idejében, 
32 éves korában, 10 évi boldog házasság után. 
Halálát özvegye sz. Lach Mária, továbbá Eerencz 
és Emil nevű gyermekei s nagyszámú rokonság 
gyászolja. Temetése e hó 7-én volt Karlsbadban.

Siftar Géza, a kanizsai honvéd gyalog
ezred tartalékos zászlósa, tótkereszturi segéd
jegyző, a múlt szombaton megsebesülve Mura
szombatba érkezett s felvétette magát a kórházba. 
Siftár a Krasznik körüli ütközet egyik csatájában 
kapta a golyót az oldalába, amely őt harckép
telenné tette. Három napig a tábori kórházban 
súlyos lázban feküdt. Mikor jobban lett, meg
engedték neki, hogy haza jöhessen. Siftár a mi 
katonáink csodálatos hősiességéről, nagy harci 
kedvéről beszél s megerősíti a lapok s egyéb 
sebesültek abbeli előadását, hogy az orosz gyáva 
katona. Amint rohamra kerül a sor, megadja 
magát. Siftár Gézát táviratilag egy csapatkórházba 
rendelték. Itt tartózkodása alatt számos láto
gatója volt.

Kötnek az apácak. Abból az eléggé nem 
dicsérhető hazafias munkából, mely a hadrakelt 
katonaságnak meleg csuklóvédőkkel való ellátását 
célozza, derék apácáink is kiveszik a részüket. 
Praxedis főnöknő testvér vezetése alatt az apácák 
és növendékeik naphosszat szorgalmasan kötnek, 
az uriasszonyok által rendelkezésre bocsájtott 
pamutból, s dicséretes szorgalmuknak máris sok 
eredménye van. A kötést hölgyeink általában igen 
komolyan vették s ma már .Muraszombatban né
hány száz pár csukló melegítő van készen.

Egy mozdonyvezető tragikus halála. Mióta 
a körmend muraszombati vicinális vasút meg
nyílt, azóta vezette az egyik masinát Török János 
mozdonyvezető. Az öreg Török bácsit, aki lassan, 
de biztosan kezelte a gőzparipát, mindenki ismerte 
már a vonalon. A múlt hétfőn délután elindult 
Körmendről Muraszombat felé. Zalalövőn kezdett 
rosszul létről panaszkodni, de még öriszentpéterig 
a helyén maradt Itt leszállóit a gépről azzal, hogy 
majd a szembejövő vonattal visszamegy Körmendre. 
Alig ért azonban földet a lába, megtántorodott, s 
a szomszéd vágányon tolató kocsik közé esve két 
ütköző közé került. A puf férők azonnal megölték 
az amúgy is halálra vált embert. Halála hírét 
őszinte részvéttel vette mindenki.

Marics Iván balesete A derék Vancsi, a 
battyándi kosárfonó mester is elment a háborúba. 
Mini a 83 ik gyalogezred menetszázadának egyik 
katonája került az orosz harctérre. Tegnap pana
szos sorokat kaptunk tőle. Mély lövészárokból 
tüzeltek az ellenségre. Egyszerre srapnell lövés 
leszakította az árok magas partját, s a leomló 
földtömeg többedmagávaí eltemette a vitéz katonát. 
Három órán keresztül feküdt Vancsi a föld j 
alatt, amig kiásták őket. Súlyos belső sérüléseivel 
a gődingi kórházba vitték. Őszintén kívánjuk a ‘ 
vitéz katonának, hogy mielőbb gyógyulva hagyja 
el a kórházat.

Biciklisták a gyalogjárón Valamikor nagy 
felbuzdulással üldöztük a gyalogjárón kerékpáro
zókat. Akkor a hatóság nem volt segítségünkre, 
aminek meg is lett az eredménye, hogy azóta 
még vigabban jártak a gyalogjárón. Azonban rá 
jár a kutyára is a dér. Más a hangulat most a 
szolgabiróságon s a tegnapi nap folyamán Anta- 
lics István muraszigeti lakost 50 koronára bün
tették meg ezért a mulatságért. A csendőrség is 
utasítást kapott, hogy ezeket a rendetlen kerék
párosokat különös figyelemmel kisérje.

A háborúban álló királyok rokonsága. 
Eddig úgy volt szokásban, hogy királyi vérből 
való hercegek házasságai politikai céloknak felel
tek meg. Volt idő, mikor egész országokat hódí
tottak el házassággal. Jelenleg azonban - s a 
mostani háború a legjobb példa a népek sorsa 
nem függ többé az uralkodók személyes rokoni 
kapcsától. Az egymással hadban álló Anglia és Né
metország uralkodói unokatestvérek ; mindketten az 
elhalt Victoria angol királynő unokái. Vilmos né
met császár anyja (Victoria császárné, Frigyes 
császár felesége) György jelenlegi angol király 
apjának, Edward királynak nőtestvére volt. Tehát 
az angol király és a német császár szülei édes
testvérek voltak. Az orosz cár felesége. Alice hes- 
seni nagyhercegnő a jelenleg uralkodó Ernő Lajos 
nagyherceg nötestvére. Hessen katonái a porosz 
hadseregben uralkodójuk sógora, a cár ellen s 
ennek szövetségese, Franciaország ellen harcolnak. 
De Vilmos császár és a cár közt is vannak rokon
sági kötelékek. Az elhunyt Edward angol király, 
mint mondottuk, nagybátyja volt Vilmos császár
nak, de egyúttal nagybátyja volt a jelenlegi cár
nak is, mert Edward király felesége és a cár 
édesanyja nőtestvérek. Az egyik Alexandra, a má
sik Dagmar dán főhercegnő. Ez utóbbi Orosz
országban felvette a Mária Feodorovna nevet és 
ö a mostani anyacárné. Ugyancsak ő, mint az 
elhunyt Edward angol király sógornője, egyúttal 
Vilmos császár nagynénje is és fia, a cár tehát 
Vilmos császár unokaöccse. Különben pedig isme
retes, hogy a cár ereiben német vér folyik; csa
ládját Romanov-nak hívják, tulajdonképpen azon
ban Holstein Gottorp. Ha a rettenetes istencsapás
sal szemben, amely Európát sújtotta, nem tűnnék 
fel kegyetlennek az irónia, akkor a jelen óriási 
összecsapás a háborúban résztvevő államok fejei
nek rokonsága révén családi háborúnak is volna 
nevezhető!

Öreg ember nem vén ember. Mulcet Fe
renc 58 éves borosgödöri gazda szerelemre lobbant 
egyik falubeli menyecske iránt. A menyecske nem 
viszonozta az öregember érzelmeit, mire ez bosz- 

szuból ráesett az utcán és lelőtte. Az asszony 
súlyosan megsebesült. Mulcet a merénylet után 
elbu’dosott a közeli erdőben s mikor a csendőrök 
el akarták fogni, főbe lőtte magát. Sérülése élet
veszélyes.

Megkerült a keszthelyi postatolvaj. Kesz- 
helyen a múlt év elején szenzációs lopés történt. 
Egy téli este eltűnt a postakocsiról egy zsák, 
melyben 13.722 korona pénz volt. A lopással a 
postakocsist, Horváth Zsigmondot gyanúsították, 
akit le is tartóztattak. Horváth váltig tagadott s 
sem a lakásán tartott házkutatás, sem pedig fele
ségének letartóztatása nem járt eredménnyel. Hor- 
váthot szabadon kellett ereszteni s már-már ugy- 
látszott, hogy nem kerül meg a tolvaj. Most aztán 
Horváth elárulta magát. A napokban bizalmasan 
közölte az egyik keszthelyi postatiszttel, hogy pár 
nap előtt egy erszényt talált az utcán, melyben 
35 darab százkoronás bankó volt. Kérte a posta
tisztet, hogy illő honoráriumért váltsa be a ban
kókat aprópénzre. A postatisztnek gyanús volt a 
dolog, szólt Palkó postafőnöknek, aki viszont a 
csendőrséget értesítette. A házkutatás alkalmával 
Horváthéknál a pénz egy részét megtalálták. Hor- 
váthot és a feleségét a csendőrség letartóztatta.

A szövetségi hűség jelvénye. A főváros és 
országunk minden nagyobb városának közönsége 
lelkesedéssel viseli már a szövetségi hűség jelvé
nyét. A jelvény kettős nemes célt szolgál. A világ
történelmi jelentőségű szövetség iránti lelkesedés
nek és hűségnek ad egyrészről a jelvény viselése 
kifejezést, amely a német, osztrák és magyar hadi 
erők tűzkeresztségében a mi napjainkban elválaszt
hatatlanul összeforrt, másrészről pedig a jelvények 
árusításából befolyó jövedelem megsebesült harco
saink szenvedéseinek könnyítésére szolgál. Vegyük 
meg és viseljük mindnyájan a szövetségi hűség 
jelvényét.

Tagdíj befizetés A magyarországi mun
kások rokkant és nyugdijegvesülete muraszombati 
fiókjának vezetősége ez utón is figyelmezteti 
tagjait, hogy nyugdíj járulékjaikat minden hónap 
első vasárnapján délután 2 és 3 óra között a 
Turk József * Magyar király < vendéglő e célra 
fentartott helyiségben fizessék be. Különösen figyel
meztetnek ama hátralékosok, kik külön felszólítást 
is kaptak már, hogy annál is inkább tegyenek e 
felhívásnak eleget, mert mulasztás esetében meg
szűnik tagsági igényük és eddigi befizetéseiket is 
elveszik.

Tolnai Világlap kedvezménye, a Lexikon 
IV. kötete — aki arra jogot tart átvehető Bal- 
kányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

Büntető eljárás 200 korcsmáros ellen A 
»Fogadó. czimü lapból vesszük át az alábbi köz
leményt : Aradon és környéken 200 korcsmáros 
ellen indítottak eljárást azért mert az illetők rész
ben gondattanságból, részben tudatlanságból nem 
függesztették ki italmérési helyiségükben a törvény 
által előirt „Bortörvény fontosabb rendeletéi" fali
táblát és ezért a legkisebb büntetés 100 korona. 
Jó akaratulag hívjuk a fentiekre fel vendéglőseink 
szives figyelmét és egyúttal tudatjuk, hogy a fenti 
rendeletet tartalmazó fali tábla Balkányi Ernő 
papirkereskedésében Muraszombat 1 koronáért 
kapható.

Mérnökök, építészek, vállalkozók stb. 
szives figyelmébe. Költségvetési nyomtatvány úgy 
kül- mint beliv. Továbbá finom vázlatpapiros 
tekercsben 150 czm. széles, kapható Balkányi 
Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

Apró hirdetések.
Amerikai szőlővessző Ripária és Göthe No. 

9 sima és gyökeres, megszerezhető jutányos napi 
ár mellett a titkári hivatalban és a vaslaki alany 
telepén.

Háziipari tanfolyamon készült különféle kefék 
és seprűk legolcsóbb árakon kaphatók a Mura
szombat-járási Gazdák Szövetségénél.

Könyvtár órák. A Muraszombati Járás-Gaz
dák Szövetségé*-nek  könyvtára nyitva van minden 
szerdán és szombaton délelőtt 1112 óráig a tit
kári lakásán. A Dunántúli Közművelődési 
Egylet könyvtára pedig szerdán d. u. 2 órakor 
áll a közönség rendelkezésére az állami óvodában.
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A vasúthoz járó 
ut vi 1 ágitási 

ügye — sajnos - még 
máig sincs megoldva, 
de azért Ön pompásan 
világíthat, ha vesz egy 
Heliophor Gold-Export 

jól világitó villamos

zseblámpát!
Vakító fényt adó zseblámpák a 
legtartósabb s legelegánsabb kivi
telben! Alkatrészek egyenkint 
is kaphatók. A legjobbnak elis
mert a Heliophor elemek leg
olcsóbb árbani elárusitása:

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Kapható: Balkányi Ernő papirk. Muraszombat.

c.vs® Hasznos és
szórakoztató!®**®
Dalos könyvek, nagy választékban.

Mit Írjak ? Mit írjunk ? 1
Gondolj reám!

V Általános levelező. Nagy álmosk. v 
Szerelmi levelező. Szakácskönyv. 
Vető kártya. Kérdés és felelet, 

társas játék.
Bűvész kártya. Lottó játék, ön
számoló. Napszámos k. Hegedű 
alkatrészek. Képes lev. 1. tartó stb.

-MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE-
’■ ' ' ' T

VIGYÁZZON
egészségére! ----- ’

Megbízható és jóminőségíi nikot'nmentes 

cigaretta-hüvelyeket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé

sében Muraszombatban szerezhet be.

Bútor csomagol ásra 
vegyes papír igen jutányos áron kapható 

Balkányi Ernő papirkereskedésében 
MURASZOMBAT

Nélkülözhetetlen útmutató.
Körjegyzői, ügyvédi, járásbirósági 
és magán hivataloknak, községi 
bíráknak, vendéglősük és magáno
soknak nélkülözhetetlen útmutató

Muraszombatjárás községeinek 

névjegyzéke ===== 
Feltüntetve: a községek uj el
nevezése ABC rendben, távolság 
Muraszombattól oda és oda és 

Ara vissza kilométerekben, a község 
IQ melyik körjegyzőséghez tartozik 

és annak utolsó postája, lakosai- 
fillér nak száma. A bírósági kiküldött 

és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilométcrenkint.

Kapható: Balkányi Ernő könyv- 
és papirkereskedésében Muraszombat.

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, 
annak szives megújítását

T. Előfizetőink. Ha esetleg a lap ne 
érkezik meg, kérjük postahivataluknál szóval vág; 
írásban bejelenteni :

„Muraszombat és Vidéke4* .... számát 
nem kaptam meg, kérem megreklamálni. 

Névaláírás lakás címmel.

Más reklamációt nem fogadunk el. 
Tisztelettel a Kiadóhivatal.

BUDAPEST es KIS ÚJSÁG

apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 
Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

Hirdetések jutányos áron felvétetnek

Muraszombat és \ idéke 
kiadóhivatala. Balkányi 
Ernő Muraszombat.Nyílt*  
tér, hirdetés és előfizetés 
a kiadóhivatal czimére 

küldendők be.

KÖNYV- ÉS ===== 
PAPIRKERESKEDÉS

A Muraszombat és Vi
déke előfizetési dija .

Egész évre . . . 6 K
Eél . . . 3 -
Hirdetések jutányos áron 

vétetnek fel.

Elvállalok könyvkötészeti 
munkákat a legegysze
rűbb kiviteltől a legké 

nyesebb Ízlésig.

Nyomtatványok 
ízléses kiállításban, gyor
san és.jutányos árban 

készíttetnek. Egy jobb házból való fiú

ItanulónakA
Befőzéshez pergament 
papír és bekötő zsinór 
a legjobb minőségben 

kaphatók.

©
Imakönyvek minden val
lás felekezet részére, ma
gyar, vend és héber nyel
ven, különféle árban és 

kivitelben kaphatók.

felvétetik BALKÁNYI ERNŐ
könyvnyomdájában Muraszombat.

Nyári menetrend, szakács
könyv, önügyvéd, gyer
mek képeskönyvek stb. 

bolti áron kaphatók.

©

KÖNYVNYOMDA =
ÉS KÖNYVKÖTÉSZET.

Iskolakönyvek az összes 
iskolák részére, iró- és 
rajzszerek, irótinta, tus 
és gömbfestékek minden 

színben.

Megjelent
Oroszország, Szerbia és 
CEurópa háborús TEJ 

TÉRKÉPE.
Különféle nagyságbansárban kapható

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Az izraelita újévre
ajánlok

izraelita naptárakat 
és újévi képeslapokat 

jutányos áron.

Balkányi Ernő Muraszombat.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

Pergament papír
befőzéshez, hozzávaló zsinór 
kis- és nagygombolyokban.

Kapható: Balkányi Ernő
papirkereskedésében MURASZOMBAT.


