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,,\1 KÁNYI ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

A kereskedők hitele.
Folyton és újból erről a témáról kel! 

beszélni. Nincs ennél égetőbb kérdése 
közgazdaságunknak. A kereskedővilág a 
maga mindennapi elfoglaltságában, bajaiban, 
küzdelmeiben, melyeknek legnagyobb része 
épen a kereskedelmi hitel hiányából szár
úi nem igen ér rá elmélkedni és pa- 

. dni a kereskedelmi hitel rendezet- 
. .. ege és hiánya miatt. Pedig azzal minden 

kereskedő tisztában van, hogy az üzleti 
életben az olcsó és hozzáférhető hitel olyan 
szükséges, mint a levegő

Sajátságos tünete a gazdasági közvé
leménye, k, hogy erről az életbevágó prob- 
lémáról senki sem beszél, hogy a kereske 
deimi Intel nagy kérdésének megoldásával 
senki sem foglalkozik és különösen, hogy 
ma,; A a kereskedők érdekképviseletei és 
e.;\. .írsadalmi egyesületei ezt a kérdést 
egyáltalán nyugodni hagyják.

Az egész vonalon teljes közöny ural
kodik a kereskedelmi hitel megoldásra váró 
ügye iránt. A képviselőházban mosl lezaj
lott költségvetési vita során a kereskedelmi 
és pénzügyi tárca tárgyalása meglehetősen 
beható volt és mindenféle kérdést felölelt. 
De sem a kereskedelmi költségvetés kap
csán, sem pedig a pünzügyi budget során 
nem jutott eszébe egyetlen szónoknak sem, 
hogy felvesse a kereskedelmi hitelnek oly 
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égetően sürgős kérdését. Beszéltek nagy 
közgazdasági problémákról, tengerhajózás
ról, kiviteli politikáról, de teljesen megfe
ledkeztek arról, hogy legelőször is az anyagi 
eszközök megteremtésével és rendelkezésre 
bocsájtásával kell feladataira képesíteni 
kereskedelmünket.

A törvényhozás közömbösségét a ke
reskedők ez eminens érdekével szemben 
végre is nem csodáljuk, mert hiszen azt 
már rég megszokhattuk. De annál súlyo
sabb megítélés alá esik az, hogy azok a 
külömböző szervezetek, amelyeknek egye
nesen hivatása érdekek védelme és kiszol
gálása, a hitelkérdéssel szemben ugyan
ilyen közönyt tanúsítanak.

Most zajtott le a kereskedelmi kong 
resszus, amelynek napirendjén igen gazdag 
és sokoldalú tárgysorozat szerepelt. Volt 
ebben magas politika, közlekedésügy, jogi 
reform, közigazgatási teória és sok minden 
egyéb ; de egyetlenegy szóval sem érintet
ték a hitelnek mindennél fontosabb és 
sürgősebb kérdését. A kereskedők érdek
képviseletei tehát nem állanak feladatuk 
magaslatán, mert nem a gyakorlati élet 
követelményeivel törődnek és nem állanak 
oda a megbízóik mellé, hogy ezeknek küz
delmeiben és bajaiban segítséget nyújtsanak.

A magyar kereskedővilágnak a köz
életben szereplő szóvivői és apostolai bele
estek az egész magyar közélet legnagyobb
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hibájába, abba, hogy nem a praktikus kö
vetelményeket iparkodnak érvényre juttatni, 
hanem nagy, általános jelszavak után sza
ladgálnak. És ezzel érdemetleneknek bizo
nyulnak arra a mandátumra, amellyel a 
magyar kereskedők nagy tábora, a munká
jában görnyedő, az anyagi gondoktól meg
gyötört kereskedők tiz- és tízezrei őket 
felruházták.

A kereskedelmi érdekképviseleteknek e 
mulasztása mellett nem marad egyéb hátra, 
minthogy a kereskedők maguk, az egye
sületeken és szervezeteken kívül, ezektől 
függetlenül, indítsanak országszerte moz- 

' galmat a kereskedelmi hitei halaszthatatla
nul sürgős megoldása érdekében.

Nem kell ehhez a szervezkedéshez 
nagy apparátus. Álljanak össze égy-egy 

| város kereskedői, gyűljenek egybe szabad 
vasárnapjukon és beszéljék meg ezt a fon
tos ügyet, nem törődvén azzal, hogy a 
korifeusok és hivatásszerű vezérek mit 

1 szólnak ehhez a szervezkedéshez. Végre is 
a magyar kereskedőben van annyi intelli
gencia, hogy egy kis önállóságra emelked
jék és ne várja, hogy mindig nyáj módjára 
mások vezessék a boldogulás és megélhe
tés legelőjére.

kereskedelmi érdekképviseleteinkhez 
pedig azt a komoly intelmet intézzük, hogy 
ébredjenek végre a kötelességük tudatára 
és minden egyéb kérdés félretételévei lás

TÁRCA.

Örökzöld.
(Egy kis lány verseskönyvéből.)

Irta : S. E.

Ezért küzdött — hjába 1 — 
Élet, reggel ellen : 
S vergődött leverten .. .

Örök, nagy álomba 
Puhán ringassatok! 
Könytelen szemembe 
Sírva hullassatok 
Résztvevő harmatot!

Százados diófa
Hűvös árnyékába' 
Hallgatom, mit susog 
Repkény kúszó ága. 
Örökzöld virága ...

A vén zászlótartó.*)
Irta: KÉMENES ANTAL.

Ódon kőfalakra 
Kapaszkodó repkény. 
Örökzöld virága 
Boruljatok föléin. 
Dalotok értem én . ..

Szőijétek az álmom 
Selymes, lágy fonálba :
Vigyetek el engem 
Szellemszárnyon járva 
Napos, szép világba . . .

— Az idő úgy elfut — 
Ti nem érzitek azt! 
Nekem siratnom kell 
Minden elmúlt tavaszt. 
Mert virágot hervaszt.

Vegyétek le rólam 
Az idő vaskezét! 
Beteg, tőrt lelkemnek 
Egy vigasza van még: 
Időtlen öröklét .,.

Keleten a havasok alján, a 48-as idők em
lékét ünnepelte egyik nemes székely község. Az 
ünnep szónoka a nagy időkről elmélkedve, egy 
jelenlévő tiszteletben megőszült kis tábor részére 
is meggyujtotta a hazaszeretet szövétnekét. Illő 

úgymond a szónok, hogy ebben a pillanat
ban e névleien hősökről is, kiknek nevét sem a 
történelem, sem az évkönyvek nem jegyezték fel, 

megemlékezzünk.
Büszkén mutathatok e megbarnolt oroszlá

nokra, folytatta tovább, - mert ezek a haza
szeretetnek igazi tanítómesterei.

A szónok tüzes, lángos beszéde felvillanyozta 
a kiérdemesült közkatonákat is. A tárgy, mert a 
megemlékezés váratlanul érintette, igen alkalmas 
volt arra, hogy sziveikben oly húrokat pendítsen 
meg, melyeknek rezgése szemeikbe könnyeket csal
hatott. A névtelen hősök között volt az én Balog 
bácsim is, a vén zászlótartó, kiről pro memória 
szólok.

Erre vágyott mindig 
— Bár röghöz kötötten. *) A szerző (Szabad órák alatt' című müvéből.

Gyermekkorom óta szivemhez volt nőve. De 
nemcsak az enyém volt ő. hanem mindnyájunké, 
kiválóan a gyermektáboré. Ismerte őt falunk apraia- 
nagyja egyaránt. De ki ne ismerte volna őt, sza
badságharcunk vén zászlótartóját ? Hisz valóságos 
szenvedélye volt, leírhatatlan örömet lelt abban, 
ha önvédelmi harcunkról szerzett élményeit, annak 
csataképeit megjeleníthette előttünk, lilénk elbe
szélő képességével, nyájas, szeretetreméltó egyéni
ségével bűvkörébe vonzotta a gyermektábort. Jól 
emlékszem, mint rajongtuk körül. Ulon-utfélen, 
valóságos iskolává varázslódon az a hely ahol 
Balog bácsinak szavai megeredlek. Ilyenkor aztán 
mintha dajkánk ajkáról hallottuk volna, úgy hall
gattuk meséit a daliás időkről.

Egy ilyen csevegés során - ama nevezetes 
ünnepen történt — érzékeny megindulásának okát 
is elmondotta kiváncsiskodásunkra.

Az emlékezés kapcsán, a képzelet szár
nyain visszaszálltam a fegyverzajos múltba s egy 
pillanat alatt feltámadt lelkemben a múlt, édes és 
keserű emlékeivel egyaránt. Ott állottam gondo
latban Kossuth apánk zászlója alatt. Megelevenült 
lelkemben Világos gyászos emlékeivel. Átéltem az 
orosz bordák betörése miatt a magyar szabadság 
bukását. Ez, amiért könnyeznem kellett, - volt 
válasza Balog bácsinak, mire egy pár pillanatra 
kezébe temette arcát. Szomorú arcvonásai azon
ban csakhamar elsimulni látszottak, mintha csak 
valami váratlan öröm hatotta volna át az egész 
valóját. Arca beszédes lett. Feszült kíváncsisággal 
vártam hát, hogy mire nyílnak fel ajkai.

Vitézi életemnek borús egét Kossuth apánk
hoz fűződő emlékeim vonják be némi derűvel.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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sanak hozzá az országos akció megindítá
sához, amelynek programmja a kereskedelmi 
hitel megoldása.

A kereskedelmi hitel kérdésének gazda
sági jelszóvá kell válnia; mert nálunk, saj
nos, csak a jelszavak számíthatnak sikerre. 
Ezért nem fogunk elhallgatni a kereske
delmi hitel hangos és szüntelen sürgetésé
vel és állandóan tovább fogjuk hirdetni ezt 
a jogos kívánságot.

Életnézet.
Budapesten a múlt héten egy tízesztendős fiú 

öngyilkossági szándékból a Dunába vetette magát. 
Szerencsére még idejekorán sikerült öt kimenteni, 
de igy is átázva-íázva hozták a szülei lakására, 
hol súlyos betegen fekszik.

Mi késztethetett egy tízéves gyermeket arra, 
hogy önként megváljon az élettől ?

Hiszen ez az élet az ö részére az egész 
világot tüneményes természeti szépségeivel, 
még árnyoldalaiban is érdekes, sokszor idegfeszitö 
változatosságaival, az emberi ész hatalmát dicsérő 
berendezéseivel, alkotásaival mindezt el akarta 
magától dobni az a kis fiú, mert nagy, lelkét sor
vasztó gondjaival szemben semmitsem ért meg neki.

Igazán kiváncsiak lehetünk ezek után, mi is 
lehetett az a súlyos gond, mely a kis öngyilkos
jelölt agyát nyomta. Volt pedig az ok a követ
kező : A fiúcska eladta a bibliáját szülei tudtán 
kívül, a pénzt, amit érte kapott, elprédálta. Ez a 
bűnös cselekedete nagyon nehezedett a lelkére, 
mert uj bibliát nem tudott vásárolni. Került volna 
az legalább ötven fillérbe s honnan vegyen egy 
kis fiúcska ilyen nagy Összeget, ha szüleitől vagy 
valami más jóakarójától ajándékba nem kapja ? 
Képzelhetni, milyen szörnyű gond marcangolta 
bűnös lelkiismeretét, ha más kiutat nem tudott 
találni mint a halálba menni.

Ne nevessünk ezen ' Igen jö példa ez az eset 
annak a bizonyítására, hogy mily kicsinyes okok 
kényszerítik sokszor az embereket öngyilkosságra. 
A fiúcska végzetes elhatározásán mosolyogni nem 
volna szabad, fölötte egyszerűen elsiklani nem 
illik annak, aki az emberiség bajaival törődik. 
Hiszen igaz, a kis fiú úgy cselekszik helyesen, ha 
■ bün-ét bavallja a szüleinek. A legrosszabb eset
ben egy adag ütleg járt ki volna neki könnyelmű
ségéért. ez a kis büntetés pedig a játszi gyermek
kedélyben nem hagy mélyebb nyomokat, a kis 
bűnös egv-két óra múlva, legfeljebb más napra 
ismét helyreállította volna lelki megbolyatott egyen
súlyát és a férfikor határáig gondtalanul folytat-

Ezekből gyöngyfüzért képeznek jó mondásai, me
lyeket az emlékezet örökre beirt szivembe. Vala
hányszor beszélni hallottam, mindannyiszor az 
áhitat magasztos érzetének egy neme rezgé át 
valómat. Többek között fülembe csengnek még 
most is ama örökké emlékezetes szavak : Hárman 
vagyunk. A hármas szám mindig a magyarok 
száma volt Kedvét, buját, reményét gyakran je
lentette. Nemzeti lobogónknak három színe van. 
Három hegy orma tekint le az alföld rónáira, hol 
hármas ellenséggel, tatárral, törökkel és némettel 
küzdött a magyar. Itt megszakadt a gondolatme
netének fonala Többet is mondott volna még, de 
ütött a válás órája. Hogy szeretetemnek zálogát 
bírhassa szólt imódott vezérünk, - fényké
pemmel és egy pár virágszállal ajándékozom meg. 
Most pedig Isién önökkel, talán örökre.

Isten önökkel! Végkép válnunk kellett tehát. 
Idegenbe bujdosott ő. hogy száműzetés keserű 
kenyerén szabadságunk bukását siratva morzsolja 
le élte hátralévő napjait.

Jó magam is vigaszt keresendő, az annyi 
magyar könnyel és vérrel áztatott helynek búcsút 
intve, fatornyos hazámba távoztam. Magammal 
hoztam a múlt kedves emlékeit is. A képet gondo
san őriztem. Virágaimat pedig szentelt fájdalom
mal ápoltam. Idővel a pár virágból virágágy lett, 
melyet, hogy kegyeletemnek kettőzötten adózzak, 

Kossuth virágai*  névvel illettem. Nem telt bele 
sok idő s falunk apraja-nagyja tudott Kossuth 
virágairól. Kiválóan a gyermektábor ismerkedetté 
virágokkal, mert hiszen Balog bácsi az ő gyer
mekeit, ha jól viselkedtek, Kossuth virágokkal 
jutalmazta. Magam is jól emlékszem rá : valóságos 
ünnep volt ránk nézve az a nap, amikor egy-egy 

háttá volna tovább remény virágos, napsugaras 
életét. Csakhogy a gond elvette az eszét. Ponto
san úgy, mint az ennél nagyobb, de arányban 
mégis teljesen egyforma gondokkal terhelt felnőt
tek esze is oly gyakran megzavarodik, hogy a 
végzetnyujtotta helyzetüket helyesen, higgadtan 
megítélni nem tudják, hanem megijedve attól a 
pár büntetéstől, amivel a sors őket fenyegeti, 
inkább lemondanak mindenről, az életről, az egész 
világról, csak szembe ne kelljen szállniok a ve
szélyekkel.

Ötven fillér vagy ötvenezer korona — mind
egy ! Mindegy, ha szükségünk van reá és elő nem 
tudjuk teremteni, mindegy ha abban a tévhitben 
vagyunk, hogy nélküle tovább élni nem tudunk. 
Igy is, úgy is egy-egy életbe kerül, ha megenged
jük fosztani magunkat attól a nyugodt bátorságtól, 
melyet az életküzdelem minden harcosától meg
követel, s mely ellen a legnemtelenebb fegyver az 
öngyilkosság.

Ebben az életben minden csak attól függ, 
hogyan Ítéljük meg helyzetünket. Boldogulni benne 
csak az tud, aki a magasabb szempontból le nem 
tér, aki meg tudja érteni emberi hivatását: küz
deni. amig ereje bírja és el nem csüggedni még 
akkor sem, ha ereje elhagyja.

Adományok.
A Vörös Kereszt Egyesület muraszombati 

fiókja javára eddig a következő adományok foly
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Péterhegy község gyűjtése: Sárkány Ádám

Kossutá virághoz jutottunk. S mert Balog bácsink 
gondoskodott arról, hogy Kossuth apánkat a ma
gyar szabadság félistenként vésse lelkűnkbe, mint 
valami szent ereklyéket, ügy őriztük emlékeinket.

Az idő, hogy eljárt, nap-nap után Balog 
bácsinak jobban fejére havazott az idő, aminek 
nemcsak fizikumán, de lelkületén is meglátszottak 
nyomai. A nagy idők tanúja szófukar kezdett lenni 
s ráadásul nélkülöznünk kellett meleg humorát, 
közvetlenségét is. Érzem, hogy nemsokára kiköpök 
az életből, szokta mondani ritkábban. Sejtelme 
csakhamar valóra vált, Egy szép nyári napon, 
midőn bucsuzóra hivatott, ezeket a szavakat re- 
begte el fátyolozott hangon: Nemsokára az élet 
határánál leszek. Éppen ezért mielőtt élmulnék, 
kedves öcsém, irja meg végrendeletemet. Minthogy 
csekély jószágomat az emberek gonoszsága emész
tette meg. kevés mindössze, amit tollba mondha
tok. Kossuth virágait s olvasómat, melyet a harci 
zajban, mint vidöpajzsol keblemen hordtam. István 
unokámnak hagyom. Az olvasó és a virágok két 
találó gondolatot fejeznek ki! túl az égen Isten s 
alant csupán a honszerelme boldogít. Kívánom, 
hogy e két gondolat vezérelje öt is az életben. 
Önnek pedig, kedves öcsém, - mondá Balog 
bácsi ismét egv virágot adok s ráadásul a 
nagy Kossuth fényképét Őrizze meg mindkettőt 
örök emlékül, élte alkonyáig. Utolsó kívánságom 
pedig, mii szivére kötök az, hogyha majd tanár 
lesz, tanítványai előtt emlékezzék meg az 

Kossuth virágaimról . . . <
Ezek voltak utolsó szavai, s ajkai örökre 

elnémultak. Ides-tova egy évtizede, hogy porlado- 
zik Balog bácsink. Elment ő, de emléke, ha nem 
is oszlopokra, de szivekbe vésve élni fog örökké.

én
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Varga Endre, Korosec János, Pörs Ádám, Kollár 
István, Bohár József, Zakócs Páni, Pörs Szmodics 
Jánosné, Bagár Ádám, Szureily Viktorné I 1 K, 
Szmodics József, Luczu István, Ziskó József, Ko
vács Ádám, Breskovics Iván, Korosecz János 
60 — 60 fill., Kovács F„ Terplán Sándor, Koncz 
János, Zakócs Ádám 50 50 fill., Skerlák Magda,
Kercsmár Sándor. Mikola Ferencz, Zakócs Sán
dorné, Stercsén, Kercsmár János, Skerlák N., 
Kollár István, Mikola Ferencné, Kercsmár Ferenc, 
Luthár Lajos, Lucu János, Kercsmár Ádám, Szmo
dics Fáni, Sebjanics József, Matus, Sebjanics Fe
rencz, Kücsán Péter, Ballek György. Andrejek 
János, Ferkai Ádám, Szmodics József. Lázár Iván, 
Niglas Józsnf, Luthár Károly 40 -40 fill.. Luczu 
József 36 f., Kupién Iván, Luthár József. Czár 
Teréz, Lucu Fáni. Korácsec Tamás, Zakócs 30 30
f., Kosár János, Ballek József, Kercsmár Sándor, 
Sárkány József, Luthár Ferenc, Feitl József, Kercs
már Ferenc, Zsupanek Lajos, Mikola Emília, Vu- 
ranos Janó. Lucu Ádám, Szmodics Péter, Bresko
vics Józsefné, Pörs Sándor, Lázár József, Kozár 
János, Sinkécz Ferenc, Zsupanek József. Zsupanek 
Iván 20 20 f., Zrim Imre, Karba Miklós, Pörs 
István. Lázár István, Sáírán János 10- 10 fillér, 
Kardos György 1 K, Sárkány gyűjtése 8.26 kor.. 
Körjegyző utólagos adománya 2.16 korona.

Borháza község gyűjtése: Sárkány Ádám, 
Kozár János, Császár Vilmos, Pörs Ferenc 1 1 K.
Düh Ádámné 80 f. Pa szicsnyek József, Paszicsnyek 
linréné, Paszicsnyek Jánosné, Kozár Györgyné 
60 -60 f, Proszics József 50 f, Proszics Ádám, 
Kozár István, Bedek János, Bagár József, Ficzkó 
József 40 40 f, Ficzkó Antal 35 f, Krányecz 
János 30 f, Sohár Istvánné 24 f, Hadler Bálint, 
Düh Ferencné, Düh Ferenc, Proszics Istvánné, 
Düh Sándorné, Proszics Ferenc, Bédek Ferenc, 
Pörs Zsuzsa, Paszicsnyek János, Kozár János, 
Kozár Ferenc, Kozár István, Kozár Jánosné, Spilák 
Ivánné, Kozár István, Paszicsnyek József, Fikó 
István, Kozár József, Roposa Ferenc, Gombóc 
Istvánné, Bédek József, Bédek Ferencné, Gombóc 
Károly, Bédek József, Szukics János 20 — 20 f. 
Tűző János 10 f. Összesen 15 K 69 fillér.

Gyanafa község gyűjtése: Császár István 
1 K 20, Sárkány Ádám, Slankovics Dóra, Ballek 
Sándor, Gombos Tamás, Darvas Ferencné, Gumi
lár Mátyás, Ballek Miklós, Baján Anna, Andrejek 
György, Császár István, Proszics István, Császár 
István 1-1 K. Császár József 80 f, Császár Tamás, 
Császár Sándor, Császár György, Gombóc Lajos 
50 - 50 f, Kercsmár István, Kercsmár Ádám, Grá- 
ber Ádám, Császár Mátyás, Gombóc Ádám, Gom
bóc Sándor, Császár János 40—40 f. Sebjanics 
József, Császár Tamás, Császár István, Császár 
Ferenc, Császár Teréz. Császár Mari, Grábár 
István, Kercsmár János, Düh István, Császár 
Ádám 30 30 f. Andrejek József, Sebjanics Miklós, 
Sebjanics József, Kozár Anna, Sebjanics István, 
Ziskó Dániel, Grabár István, Andrejek Fáni, Csá
szár Ferenc, Császár Ádám, Sebjanics József, 
Fartek Anna 20 20 f, Gombóc Ádám, Császár
Franciska, Császár József, Sebjenics József, Seb- 
jenics Fáni, Kozár György, Sebjenics Lajos 10—10 f. 
összesen 24 K 90 fillér.

Nagytótlak község gyűjtés: Nagy István, 
Darvas Oszkár 5 5 K. Balaic Péter, Kercsmár
József, Farlély Ferenc, Baucsics János, Szocsák 
Ferenc, Grábár Vince, Török József, Pécsek János, 
Csarni Miklós, Vas József, Kocet János, Cug Jó
zsef 1-1 K, Jakisa Károly 61 f, Koltai Ádám, 
Zonik József, Koceth Péter, Koceth István. Kercs
már József. Matyasecz Ferenc, Neubauer János 
60 60 f, Szobotin Iván 80 f, Balaic József, Vas 
Jónás, Filó János, Koltai József 50 50 f, Hári
József 41 f, Vas Juli, Balaic József, Krányec 
Ferenc, Zakócs Józsefné, Talián István, Terplán 
Péter, Kodila József, Novák János, Vas Ferencné, 
Császár József 40 -40 f. Kovács Péter, Filó 
Miklósné 32 -32 f, Kálmán Sándor, Koltai Pál, 
Tabur Gyula 30-30 f, Jakisa Franciska, Pécsek 
Iván 24 24 f, Hujsz Péter 21 f, Novák János, 
Leposa István, Koceth József, Krányec József, 
Makovec János, Oskola Miklós, Németh János, 
Novák József, Krányec Dániel, Orbán Mihály 
20 20 f, Gergorics Ferenc 10 f. Zrinszki Ádámné 
08 f. Összesen 38 K 43 fillér.

(Folyt, köv.)
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Gróf Batthyány Zsigmond a 
kórházban. Gróf Batthyány Zsigmond 
nag\ birtokos leányával Adrienné grófnővel 
pénteken délután Muraszombatban volt és 
meglátogatta a kórházban ápolt sebesült 
<atonákat. A grófék nem jöttek üres kéz
zel, hanem mindenféle jókkal megrakott 
kosarakkal, amiknek tartalmát kiosztották a 
sebesültek között.

— Gróf Széchenyi Tivadar felsö- 
lendvai nagybirtokos, aki a 7. sz. honvéd
huszárezred kapitánya, szintén a harctéren 
van. Mint nagyon jó forrásból értesülünk, 
a gróf még eddig nem sebesült meg, s a 
\ gjobb egészségnek örvend.

A hatóság köszöneté a mura 
szombati járás közönségének. A 
muraszombati főszolgabírónak felsőbb ren
delkezés folytán 80 sebesült katona részére 
kellett kórházat biztosítani. A főszolgabíró 
a r. kath. iskola egy termét 25 ággyal az 
ág. ev. iskola két tantermét 40 ággyal és 
a Lendva utcai ovóda egyik termét 15 
ággyal rendezte be a sebesültek részére. 
A kórházak felszerelése, az ágyak, párnák 
és ágynemük és mindaz ami a kórházhoz 
kell, közadakozás utján került össze. Mura
szombat község és a járás közönsége a 
hozzáintézet felszólítás folytán oly hazafias 
lelkesedéssel sietett a felszólításnak eleget 
tenni, hogy egy két napon belül a szük
ségkórházak teljesen felszerelve készen 
voltak. A közönség e nemes áldozatkész
sége arra indítja a hatóság fejét, hogy ez 
utón mondjon hálás köszönetét a közön
ségnek és fejezze ki legmelegebb . elisme
rését a reményen felüli adakozásért.

Piátsek János halála. A bellatinci gróf 
Zichy Ágost tele uradalmat és tisztikarát súlyos 
veszteség érte. Piátsek János, uradalmi főerdész 
pár napi szenvedés után e hó 21-én meghalt. Az 
elhunyt szakmájában elsőrendű tekintély, uraságá
nak bizalmasa, az uradalmi tisztikarnak kedvelt 
kartársa és Bellatinc vidéke társadalmának vezető 
egyénisége volt. Halála súlyos veszteséget jelent. 
Kartársai által kiadott gyászjelentés következőleg 
hangzik :

Bellatinczi uradalom tiszti kara fájdalom
mal megtört szívvel jelenti felejthetetlen kartár
suk, szeretett jó barátjuk Piátsek János uradalmi 
főerdész urnák gyászos elhunyták Soha nem 
szűnő szeretetünk kiséri szeretett kartársunkat 
a túlvilágba. Belatincz, 1914. szeptember 21-én. 
Urad, tiszti kar. Áldás és béke hamvain!

— Saáry Jenő itthon. Saáry Jenő a 83-ik 
gyalogezred hadnagya, aki küblin körül aug. 27-én 
megsebesült, csütörtökön este gyógyultan haza 
érkezett. A fiatal tiszt lő sebet kapott a hasába, 
azonban szerencsésen meggyógyult a bécsi Allge- 
meine Krankenhausban, ahol gondos ápolásban 
részesült. Üdülés céljából október l()-éig szabad
ságot kapott, amelynek legnagyobb részét itt tölti 
szüleinél.

Ányos Mihály eltávozása. Állami polgári 
iskolánk ezidőszerint egyetlen tanárát a vallás és 
közoktatásügyi minisztérium a privigyei piarista 
főgimnáziumhoz tanárrá nevezte ki.

A kath. templom mellékoltárai. Hosszú 
várakozás után megérkezték a kath. templom 
mellékoltárai. Mindjárt megállapíthatjuk, hogy ér
demes volt várni, mert az oltárok rá vallanak 
mesterük művészi kezére. Takács László ismét 
bebizonyította, hogy bevégzett művész, aki töké
leteset alkot. A tölgyfából készült két oltár mind
egyike valóságos remekmű. Az a discret nobilis 
Ízlés, mely Takács László minden munkáját jel
lemzi, ezeken az oltárokon is érvényesül. Oltár- 
épités szempontjából, amikor nem sablonos aszta
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los munkáról van' szó, a fa igen nehéz anyag. 
Tölgyfából aránylag olcsó pénzért művészit alkotni, 
a vonalak hatását ugv biztosítani, hogy az a be
végzett műremek benyomását keltse, felettéb nehéz 
feladat. Takács László e feladatot fényesen oldotta 
meg. A két mellékoltár méltóan sorakozik a 
templom többi berendezéséhez.

— Frankó Ferenc meghalt. Vettük a követ- 1 
kező gyászjelentést:

özv. Frankó Ferenczné, szül. Stefanecz 
Rózsa és gyermekei, úgyszintén az összes ro
konság nevében mély fájdalommal jelenti szere
tett férjének, a legjobb apának és rokonnak 
Frankó Ferencznek vendéglős és birtokosnak 
1914. évi szeptember hó 21-én reggel 2 órakor 
hosszabb szenvedés után életének 59-ik, boldog 
házasságának 29-ik évében történt gyászos el- 
hunytát. A megboldogult hült teteme folyó évi 
szeptember hó 22-én délután 4 órakor a tót- 
kereszturi sirkertben helyeztetik örök nyuga
lomra. Tótkeresztur, 1914. évi szeptember 21. 
Áldott legyen emléke! Ferencz, Gizella, Lujza 
gyermekei, Frankó Ferencné mint neje, Adanics 
Jánosné, Lex Károlyné sógornői, Stefanecz 
András, Stefanec József, Stefanec Ferenc sógorai.

A polgári iskola áthelyezése. Miután a 
polgári iskola elhelyezésére szolgáló ev. iskola 
tantermeiből szükség kórház lett, a polgári iskola 
ideiglenesen az állami iskola egyik tantermében 
nyert elhelyezést.

A regedei huszárokról. Magyar véreinkről, 
akik itt a szomszéd Radkersburgban szolgálják a 
hazát, nagyon keveset hallottunk eddig. Régen 
elmasirozott már az ezred az orosz harctérre, a 
hol a halál rózsái virítanak. A napokban az ezred 
egy fiatal tisztje beszélte, hogy bár a 16-os hu
szárok már szagoltak puskaport, még tisztjük egy 
sem sebesült meg. Zoltán őrnagy még a felvonu
lás alatt szivszélhüdés következtében meghalt. 
Egyéb veszteségük nincsen. Egy csomó tiszt azon
ban megbetegedett. Ezeket szabadságolták s most 
legnagyobb része otthon gyógykezelteti magát.

Egy sebesült katona adománya Vitéz 
József mezővári lakos a Lublin körüli harcokban 
megsebesülve hazajött falujába. Mezővárra. Sebei
ből felépülvén, szerencsés felgyógyulása örömére 
180 koronát ajándékozott az alsómaráci ág. ev. 
templom alapjára. A Vörös Kereszt egyesületnek 
pedig 10 koronát jnttatott hálája jeléül azért az 
emberséges bánásmódért, amelyben hazautazása 
alkalmával a Vöröskereszt részéről részesült.

Az uj sorozás A hirdetmények már meg
jelentek az uj sorozást illetőleg s a körjegyzősé- 

i gek már össze is állították a sorozandók listáját. 
Csak a napot várják az ifjak, hogy mehessenek 

| Kőszegre, ahol a bizottság elé állanak. A mura
szombati központi körjegyzőség területén 47 állítás 
köteles egyén találtatott. Mint érdekes curiosumot 
említjük meg, hogy Lendvaneinesd községben egyet- 
lengy állítás köteles legény sem akadt. Ugylátszik 
ezelőtt 20 22 évvel strájkoltak a gólyák Lendva-
nemesden.

- Jomkipur. Az izraeliták nagy ünnepe — 
a kiengesztelődés magasztos eszméjének szentelt 
nap 29-én este kezdődik. Az istentisztelet fél 
6 órakor lesz, amikor a keleti vallásos dalkölté- 
szet csudás melódiáját a Kohlnidre-t fogják éne
kelni.

Hölgyek buzgólkodása a katonakért. Győri 
Kálmánné, Novák Alajosné, Laczkovich Istvánné 
és Sőmen Ilonka urhölgyek gyűjtést rendeztek pa
mutra s az ilykép egybegyült összeg árán vásárolt 
anyagból készítettek 42 pár érmelegitőt, 30 drb 
hósapkát és 30 drb haskötőt. Az elkészült holmi
kat 3 pár meleg harisnyával együtt, amely szintén 
ajándékozás utján jutott a hölgybizottság birtokába, 
a Hadsegitő Hivatalba küldték. Az ajándékozók 
névsora a következő: Muraszombati Mezőgazda
sági Bank 20 korona, Antauer Józsefné 5 korona, 
Somén Jánosné, Fóliák Józsefné 4—4 korona, 
Meszarics Istvánné 4.60 kor., Dobrai Jánosné, 
Hartmann Ferencné, Novák Alajosné 3 —3 kor.. 
Győri Manci, Lackovich Isvánné, Fülöp Jenő, 
Szlepecz János, Mesnárk József, Kolossá Istvánné, 
Kardos Józsefné, Gergulec Sándor, Turk Józsefné, 
Kühár József (Mezővár) 2 2 kor., Györek Mihály
(Battyánfalva), Kraucz József, Heimer Samu, Kocs- 

I vara Istvánné. Pozvék Fülöpné, özv. Novák Mi- 
I hályné 1 1 kor., Péterka Ferenczné 1.60 kor.,

özv. Stevancsecz Jánosné, Stevancsecz Nándorné, 
I Divják Antalné 60—60 fillér, Lázár Jánosné, Bar- 
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baric” Istvnn* 5, Meic János 40 — 40 fillér. Podlej- 
szek Peren -, N. N., N. N. 20 20 fillér. Összesen 
77 K 80 fillér.

A Vörös Kareszt. A Vörös Kereszt egye
sület javára e héten érkezett adományokról lapunk 
közelebbi számában fogunk megemlékezni, mert az 
egyesület titkára jelenleg a távolban.

A francia ipari termékek ellen Az a min
den kritikán aluli magatartás, melyet a franciák 
kedves orosz szövetségesük kedvéért a védtelen 
magyarok, osztrákok-és németek irányában tanú
sítottak, immár mind a három nemzetben meg
teremtette a visszatolás gondolatát Magyarorszá
gon, de főképpen Budapesten minden eliten irtó
háborút indítottak, ami francia. A különféle francia 
elnevezésű mulatók hamarosan megváltoztatták a 
fővárosban neveiket, a francia pezsgő, a francia 
olaj, a francia konzerv, de végül a hölgyek jó
voltából a francia divat is elvesztette azt a varázsát, 
amellyel eddig lenyűgözve tartotta a lelkeket. Egy 
dolgot azonban szinte mindnyájan elfelejtettek 
boykott alá venni s ez a francia cognac, holott 
talán ez lenne a legkönnyebb dolog, A borból 
párolt italt a technika vívmányai következtében 
ma már Magyarországon és különösen Fiúméban 
sokkal jobb minőségben készítik, mint akár a 
legelső francia gyárakban. Az „Adriatica" Cognac 
Lepároló Részvény-Társaság Fiume forgalomba ho
zott borpárlata ..Fiumei Cognac Medicinái" név 
alatt minden jobb csemegáru és italmérő üzletben 
kapható. Az Adriatica< fiumei gyógykonyakja 
azonfelül, hogy jobb a francia gyártmányoknál, 
tetemesen olcsóbb is. Talán eddig az is volt a 
legnagyobb hibája, hogy olcsóbb volt a franciánál. 
Végre megtört a varázs és a magyarok csak fiumei 
cognacot fognak fogyasztani.

Elgázolt biciklista. Siplics Ferenc tiborfai 
legény a napokban Zoitánház községen keresztül 
biciklizett. Amint a falu közepén járt, az egyik 
házból egy elszabadult csikó vágtatott ki, s egye
nesen neki rontva Siplicsnek elgázolta öt. Siplics 
Ferenc súlyos sérüléseket, zuzódásokat szenvedett.

Prémet a katonáknak! Felkértek a kővet
kező sorok közlésére: Vitéz katonáinknak, főként 
az északon harcoláknak az eddigin kívül csak
hamar egy uj ellenséggel, az északi hideggel fog 
kelleni szembeszállniok. E küzdelem szintoiy erős 
lesz, mint az élő ellenséggel való harc, de ebben 
az itthonmaradottak is résztvehetnek, segíthetnek. 
Épp azért az áldozatkészségnek már is annyi jelét 
tanúsító magyar társadalomhoz fordulunk. Á had
sereg jól el van látva, de mivel az éltető meleg
ből sohasem elég, ezennel felkérjük a közönséget, 
hogy a mi nélkülözhető uj, vagy ócska prémes 
holmija van, azt hatonáink számára küldje be a 
hadsegélyzö hivatalhoz, Budapest, IV., Váci-utca 
38. E küldeményeket, csomagokat a posta teljesen 
díjtalanul szállítja. Bundát, karmantyút, bekecset, 
sipkát, üeztyüt, prémgallért stb., a hedsegélyző 
hivatal mindent szívesen fogad és a szükséghez 
képest felhasznál, átdolgoztat. Ez a jószivektől 
jövő jó meleg ajándék lesz vitézeinknek a legked
vesebb. Az országos hadsegélyzö bizottság ruhá
zati albizottsága nevében : Pékár Gyula

Elmaradnak az ipari továbbképző-tanfolya
mok. A m. kir. technológiai iparmuzeum igazgató
sága az ipari továbbképző-tanfolyamok működését 
az 1914 15. évre felfüggesztette, mert az iparosok 
és munkásaik nagyobb részét katonai szolgálat 
köti le, az állam anyagi erejét pedig a háborúval 
járó költségek veszik teljesen igénybe.

— A gólya, mint védösze.it Szerbia sebe
sültjeink beszélik a kedves háborús történetet: Egy 
felperzselt szerb falun vonul végig a magyar csa
pat. Egyetlen háznak sincs teteje, egyetlen kertben 
sincs szalma, vagy takarmány, rom és hamu az 
egész község, méltó büntetésül azért, mert az előző 
napok egyikén seregeinkre orvul rálövöldöztek. 
Amint azonban elérnek a falu végére, nagy cso
dálkozással látnak egy teljesen ép házat. Kíván
csiskodva megközelítik és nagy örömükre magyar 
felírást olvashatnak a fehér faion. Fekete faszénnel 
van ráírva, ákom-bákom betűkkel: Ezt a házat 
ne bántsátok, gólya fészkel rajta ! Felnéznek a 
háztetőre, csakugyan ott a gólyafészek, benne egy 
lábon állva, félre tartott fejjel kérőleg néz le a 
gólyamama, körülötte a fészekszéleken a kis gólyák 
nyújtogatják vékony nyakukat. Természetes, hogy 
a bakáink sem gyújtották fel a viskót, nem ugyan 
azért, mert megesett a szivük a gólyacsaládon 
— ezt az egyszerű katona be nem vallja, - ha
nem azért, mert ki tudja mondják nem ma
gyar gólyák-e, csak nem tudták, hol az ország
határ, azért fészkeltek ide !
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Tagdíj befizetés A magyarországi mun
kások rokkant és nyugdijegyesüiete 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 he. 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 inditottak eljárást azért mert az illetők rész
ben gondatlanságból, 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, hogv a fenti 
rendeletet tartalmazó fali tábla Balkányi Brnő 
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.

Vadászoknak, kirándulóknak nélkülöz
hetetlen tárgy, az összerakható alumínium ivó 
pohár. Darabja 50 fillér. Kapható Balkányi Ernő 
könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.

— A legelőkelőbb, a legmegbízhatóbb, 
a legjobban szerkesztett, a legnagyobb terjedelmű, 
a legfüggetlenebb budapesti napilap Az Újság : 
Munkatársai a magyar zsurnalisztika, a magyar 
irodalom legkiválóbbiai. Felelős szerkesztő: Gajári 
Ödön, szerkesztő társ : dr. Ágai Béla. Előfizetési 
árak: egy évre K 28. , félévre K 14. .negyed
évre K 7.—, egy hónapra K 2.40. Az Újság elő 
fizetői a -Divat Sálon -t negyedévre K 2.50 ked
vezményes áron rendelhetik meg. Az Újság kiadó 
vatala, Budapest, VII , Rákóczi-ut 54.

Ajjró ^hirdetések.
Amerikai szőlővessző Ripária és Clöthe No. 

9 sírna 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 11 12 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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Hasznos és t
szórakoztató!^
Dalos könyvek, nagy választékban. 

Mit írjak? Mit írjunk?
Gondolj reám!

V Általános levelező. Nagy álmosk. 
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.

??----------------------- - -

S Kapható: Balkányi Ernő papirk. Muraszombat.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők

A vasúthoz járó 
ut

zse

világítási 
ügye - sajnos még- 
máig sincs megoldva, 
de azért Ön pompásan 
világíthat, ha vesz egv 
.Heliophor Gold-Export 
jól világitó villamos 

ampát!
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.

Megjelent
Oroszország, Szerbia és 
CjüT’ Európa háborús

TÉRKÉPE.
Különféle nagyságbansárban kapható

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, 
annak szives megújítását

Nyilttéi'.*)

Köszönetnyilvánítás.
i

Mindazoknak, kik megboldogult férjem 
elhalálozása alkalmából szívesek voltak rész‘- 
vétüket nyilvánítani, fogadják hálás köszö- 
netemet gyermekeim és rokonaim nevében is.

Tótkeresztur, 1914. szeptember hó 25.

Muraszombat és Vidéke 
kiadóhivatala, Balkányi 
Ernő Muraszombat,Nyilt- 
tér, hirdetés és előfizetés 
a kiadóhivatal czimére 

küldendők be.

©

KÖNYV- ÉS "
PAPIRKERESKEDES.

A Muraszombat és Vi
déke előfizetési dija :

Egész évre . . . 6 K 
Fél . . . . 3 . 
Hirdetések jutányos áron 

vétetnek fel.

©
özv. Frankó Ferer.cné.

') E rovatban közlöttekért a szerkesztőség felelősséget 
nem vállal.

Nyomtatványok 
ízléses kiállításban, gyor
san és jutányos árban 

készíttetnek. Egy jobb házból való fiú
f

Elvállalok könyvkötészeti 
munkákat a legegysze
rűbb kiviteltől a legké 

nyesebb ízlésig.

egészségére I
^TANULÓNAK

Megbízható és jóminőségü nikotin mentes Befőzéshez pergament 
papír és bekötő zsinór 
a legjobb minőségben 

kaphatók.

felvétetik BALKÁNYI ERNŐ
könyvnyomdájában Muraszombat,

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

bolti áron kaphatók.
c iga re tta-hüvely eket 
csakis BALKANYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé

sében Muraszombatban szerezhet be.

iskolakönyvek az összes 
iskolák részére, iró- és 
rajzszerek, irótinta, tus 
és gömbíestékek minden 

színben.

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

kivitelben kaphatók.

Bútorosom ag olásra 
vegyes papír igen jutányos áron kapható 

Balkányi Ernő papirkereskedésében 

MURASZOMBAT.

KÖNYVNYOMDA = 
ÉS KÖNYVKÖTÉSZET.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.
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