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BAI-KÁNYI ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

Halottak napja.
Messze van nagyon még az emlékezés 

emberies nagy napja, de úgy érezzük mégis 
közel Ez évi halottak napja évezredekig 
emlékezetes lesz nemzetünk előtt, mert ime 
ezrek és ezrek vére áztatja már a magyar 
ugart, s hány testvérünk drága vére 
hullott el inár, hogy belőle kifakadjon, 
kiviruljon a szabadság rózsafája. De ime a 
halottak emlékezésének nagy napján, tekin
tetünk az élők felé száll, emlékezünk ha- 
lottainkről, de ne feledkezzünk meg az 
élőkről Ne feledkezzünk meg küzdő, vérző 
harcosainkról, kik értünk hagytak itt puha 
jólétet, szerető családot, kesergő hitvest, 
árva gyermeket. Gondoljunk sokszor és 
mindig, mi bekében élők azokra, kiknek 
élete most a harc, haláluk a megdicsőülés

Nagy idők és nagy események meg
térülik a hozzájok mért embereket Ha 
csaták dúlnak, hősökké lesznek a félénkek 
is Jön a háború, s magával hoz had verő 
leventéket, a kik győzelemre vezetik a 
sokadahnat, s jön a harci lantos, a ki 
bűbájos szavával lelkesedésre gyújtja a 
sziveket. A veszedelmekkel egyidőben jelent
kezik mindig az áldozatkészség, a bőkezű
ség, a hazaszeretet, a lelkesedés. A hogy 
a villámot nyomon éri a dörgés, úgy siet 
a mentő készség a fenyegető vész után.

Micsoda bőségben fakadnak nehéz 
napjainkban a szép, a nagy, a nemes segítő 
gondolatok 1
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MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Ime megint életre kelt egy : testvér- 
öcscse az Aranyat vaséit ideának A 
halottak adjanak az élőknek. Ha van más
világ, ők bizonyára ott is szeretik a hazát, 
szeretik a nemzetüket, szeretik a fajukat. 
A mit önként adnának, ha élnének, mi ad
juk magunk szivünkben őrzött, drága halót- 
taink lulyett.

Ilyen formában a gondolat közelfekvö 
volt. Küszöbön Mindenszentek ünnepe és 
Halottak napja. A temetők pompáját és 
virágdíszét, a mit a kegyelet oltárára szán
tunk, adjuk oda a haza oltárára, áldozzuk 
a sebesülteknek, az itthon maradottaknak, 
a sinylödöknek.

Igen ám, de szabad-e a halottakat 
megfosztani ? Egy napja van a holtak sze- 
retetének, ezt ne áldozzuk fel végképp az 
elevenek jóvoltáért!

És vájjon szabad-e egy nagy ipart és 
kereskedelmet odadobni a végromlásnak ? 
Egy nagy napjuk van a kertészeknek, a 
virágárusoknak, a kötözőknek, a művirág*  
csinálóknak, — s mi elvegyük tőlük ezt az 
egy nagy napot ?

Úgy törüljünk-e le vájjon tizezer könyet, 
hogy újabb tizezer könyet fakaszszunk ? 
Nem, nem. Azt az áldó jobb kezet, a mit 
segitésre kinyújtunk, nem tehetjük ugyan
akkor sujtó bal kézzé, a mely megaláz és 
nyomorba hajt.

Egy neineslelkü uriasszony. Clair Vil 
mosné lelkében megfogant a gondolat, a 
mely ikertestvérekké teszi a jótéteményt és 

Kéziratok, levelek s e^yéb szerkesztőségi közlemények 
a lap szerkesztőségébe küldendők.
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többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.
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a kötelességteljesitést. A halottak is áldozni 
fognak, az élőket se fogják kifosztani.

Itt alább elmondjuk az egész szép 
tervet, a mely ebben a pillanatban már 
meg is érett a végrehajtásra.

Az Auguszta-alap, a mely nemcsak a 
gyors segítésben, hanem a gyors megér
tésben is mindig első, vette a kezébe a 
szép idea valóraváltását.

Ebben a pillanatban sok száz szorgos 
kéz dolgozik egyszerű, de Ízléses fehér 
szallagokon, melyeknek szélét körülöleli 
nemzetiszin keret, a minők a régi magyar 
hadilobogókon voltak. A szallagon ez a 
felírás:

A KEGYELET ADÓJA — AUGUSZTA-ALAP. 
1914. NOVEMBER 1.

Ehhez a szallaghoz, a melynek két 
korona lesz az ára, az Auguszta alap ja
vára, mindenki olyan koszorút, virágot 
illeszthet, a minőt kíván Hogy nagyobb 
legyen a választék, a virágosboltokban előre 
is csinálnak százszámra ilyen bokrétákat 
és koszorúkat. Külön a hadi időket jelző 
koszorúk is lesznek, tölgyfaágakból, mivel 
a mi dicsőséges hadseregünknek is a tölgy
falevél a hadijelvénye. Egy ilyen tölgy- 
koszorunak, már a díszes szallaggal felsze
relve, három korona lesz az ára.

Halottaink is hadi pompába fognak 
öltözni ekképp, a nemes czélokra is ada
kozni fogunk, s megkíméljük súlyos csa
pástól az emberek ezreit.

TÁRCA.

A szegény asszony.
Árva lett a szegény asszony, 
S elhagyatott négy gyermeke, 
Mert a férj s a gondos apa. 
Ki bucsuközt úgy remege. 
Ellenséggel harcolni ment a honért. 
Honfi vérrel védni minden talpnyi tért.

Ágya szélén ül mélázva
Sötét búval a szegény nő.
Látva éhes kisdedeit
Szivét maró bősz kínja nő : 
Hol vegyen ő családjának kenyeret ? 
Kétségében a könyzápor megered

Isten látja, ö dolgozott 
Éjjel nappal s mind hiába . . .
Éheznek már negyed napja .
S betegség is tör reája . . .
És sírva kér egyik gyermek más után : 

Egy falatka kenyeret adj jő anyám !

Átka rolja magzatait
És még egyszer m ege-okolja . . .
• Szivvéreim nem adhatok 
Fojtott hangon fuldokolja . . .
Szólna tovább, de hang nem jő ajkára, 
Azt az ínség hideg keze lezárja . . .

Föltekint a magas égre,
Mig el nem vész eszmélete,
Esdve könyörg kezét törve . . .
Legyen elég mit szenvede . . .
Hogy az árvák hatalmas nagy Istene 
Kenyeret és védő angyalt küldene!

Megrázkodik egész teste,
S borzalommal összerémül.
Fölkelne, de ereje fogy . . .
S összeroskad lelketlenül . . .
Szivszaggató gyermeksirás járja át,
A nyomornak rémtanyáját, e szobát . . .

Hol legnagyobb a vész s nyomor.
Ott legközelb Isten keze . . .
Ki benne hisz, nem csalódik,
Kit Ö véd, az el nem vészé . . .
Ajtó nyílik és belép egy szende nő, 
Szemeiből részvét könye tör elő . . .

Látva, hogy itt perc is drága. 
Fölkapja az áléit anyát . . .
Élesztgeti, dörzsölgtti,
Lesve szive dobbantatát.
És sokára föl-föleszmél a beteg . . .
• Ki vagy. Angyal? többé tán nem szenvedek?*

Hazafiság és a részvét
Kiilde — szólt az jó asszonyom : 

Bízzál Isten s emberekben,

Ha bu gyötör és bánat nyom, 
Amig férjed védi távol szép honát. 
Lesz honfinak s honleánynak gondja rád !<

Török Ernő.

Húsz év után.
Irta : Bertalan Vincze.

(Folytatás.)
Majd Lélekékhez vezet utam, a hol egyik 

legjobb tanitvonyom, a Naca fogad azzal a hála
telt nyilatkozattal: -Mester ur. magától tudunk, 
amit tudunk ... jó tanító volt, az Isten áldja 
meg érte! és felajánlja csézáján két paripájával, 
hogy átvitet Szigligetre. De én sem a szívből fa
kadó jölelkü meghívásukat, sem az ajánlatot nem 
fogadtam el, nehogy látszata legyen is annak, 
hogy különbséget tettein köztük.

Jól esett, igazán jól esett, hogy Tapolczán 
működő Füzv kartársammal is találkoztam, akin 
szintén meglátszott a viszontlátás öröme és két
szeres jól esett a jelenlegi kántortanitönak, fiatal 
Diószeghynek bemutatkozása és meghívása, amely 
meghívásnak eleget téve, léptem át a mesterház 
küszöbét, amely az én időmben nádfödeles, a kü
lön álló iskola pedig zsupfödeles ház volt. Sajnos, 
elöljáróim engen nem tartottak érdemesnek, mél
tónak arra, hogy tervem szerint a tanítói lakó
helyiségek és az iskola a kornak megfelelő elhe
lyezést nyerjenek. Nekem úgy is jól volt, megkel- 
lett elégedni azzal, hogy a múlt század elejéről

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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déssel karolja fel a szép gondolatot, s már 
most is megnyugtathatunk mindenkit, hogy 
a virágkertészek, virágkereskedők, koszorú
kötők is lelkesen csatlakoznak a mozga
lomhoz. Toszt Gyula, a kereskedelmi ker
tészeti szövetség elnöke, a legnagyobb 
örömmel csatlakozott a mozgalomhoz, s 
máris több ezer .Auguszta-szallagot” ren
delt, s nagy megrendelést tettek Nagy Imre 
és a Philantia virágkereskedők is.

Az Auguszta-alap kérésére ide tesszük, 
hogy a fővárosi virágkereskedők és koszo- 
rukötők minél előbb jelentsék be, hogy 
hány szallagra tartanak igényt, mert a 
dolog természete szerint csak annyi ilyen 
szallag készül,- a hányra megrendelés van. 
A bejelentések sürgősen és postafordultával 
az Auguszta-alap központi irodájához inté- 
zendök: VII. kerület, Károly-körut 3.

Bajok az államsegély körül
Nagy napokat élünk, mikor nem lehet a 

sajtó hivatása a kicsinyes gáncsoskodás, azonban 
minket a nyilvánosság kötelez, s igy a hatósági 
rendelkezések ellen elhangzó jogos panaszokat 
sem hallgathatjuk el. Nem vitatjuk el a lelkiisme
retes gondot, mellyel hatóságunk a kötelesség
tudás s felelősség érzetétől vezettetve, a segélyre 
szorultak névsorának összeállításánál kifejtett, meg
esett azonban mégis, hogy segélyre szorultak a ( 
névsorból kimaradtak. Ezek a szegény, nyomorba 
jutott családok most kérvényezik jussukat s hisszük, 
hogy pótolva lesznek ezek az ártatlan tévedések 
is. ítt csak a iegrikitóbb esetre mutatunk rá. Meg
esett, hogy egy mezővári kilenc gyerekes kis sza
tócs felesége se kapott segélyt, pedig a szegény 
asszony gyerekeivel együtt már hetek óta nagy 
nyomorban van. Egy szervi szívbajban sinlődő 
munka képtelen muraszombati napszámos asszony 
nem kapott segélyt. A szegény asszony érdekében 
a helybeli Vörös Kereszt titkára segélyét folyamo
dott, s hisszük, hogy ennek meglesz a kívánt ered
ménye.

Mig tehát a hatóságok működése a legnagyobb 
részt megelégedést keltett, addig, sajnos, napról- 
napra hangzik a panasz, hogy a segélyezettek 
nagy része a nekik juttatott segélyt elfecsérli, el- 
korcsmázza. Óva intünk mindenkit, mert ez a 
hálátlan visszaélés erősen megtoroltatik, s ki tudja 
a megtorlás nem ér-e ártatlanokat is. A segélyek 
egy része nyert csak most folyósítást, s azok, akik 
a most kapott segélyt elfecsérlik, további segélyre 
ne számítsanak. S ki tudja, nem lenne-e ezután 

még nagyobb szükségük a segélyre. Ifj. Horváth 
Pál főszolgabíró felismerve a bajt, erélyes kézzel 
látott hozzá annak gyógyításához s az alábbi ren
deletet bocsátotta ki, melynek remélhetőleg meg 
lesz a kívánt hatása:

Valamennyi körjegyző urnák! A had- 
bavonultak családtagjainak kiutalt államsegély 
célja, hogy az az itthon levő kereset vagy támasz 
nélküli családtagok fentartására szolgáljon, a 
fenmaradt összeg pedig a későbbi időre gyümöl- 
csözőleg 'helyeztessék el, nem pedig, hogy a 
könnyelmű életmódra pazaroltassék el.

’ Amitől tartani leheteti, az bekövetkezett, 
az egy összegben kiutalt államsegély nagysága 
megrészegítette az embereket, mert már is több 
oldalról érkezik panasz, hogy a családfők az 
államsegélyt korcsmában könnyelműen költik el, 
vagy családjuktól megvonják a legszükségeseb
bekét vagyis a rendeltetési célra nem fordítják. 

Ennek megakadályozása céljából folyó hó 
10-én kiadott rendeletemet azzal egészítem ki, 
hogy körjegyző és községbiró az államsegélyből 
egyeseknek csak annyit folyósítsanak, mennyi a 
ruházatra, tűzifára, élelmire és lakbérre feltét
lenül szükséges, felelőség terhe mellett ellen
őrizzék és erre a tanító és lelkész urakat is 
kérjék fel, hogy a folyósított segély tényleg a 
rendeltetési célra fordittatott-e, mennyiben igy 
is visszaélésnek jönnek a nyomára, úgy a fenti 
célra szükséges tárgyakat is az elöljáróság vagy 
erre a célra megbízott tagja szerezze be, a fö
lösleget pedig az államsegélyt élvező nevére 
helyezze el gyümölcsözöleg, mert csak igy lehet 
remény arra, hogy az állam nagylelkű támoga
tása nem lesz kutforrása a könnyelmű életmód
nak, hanem a mostani komoly időknek meg
felelő komoly életfelfogásnak lesz alapja.

Muraszombat, 1914 október 14.
ifj. Horváth, főszolgabíró.

Adományok
a Vörös Kereszt javára.

Egyre gyérülnek az adományok, mintha csak 
megszűnt volna a szüksége a segítésnek, a támo
gatásnak, adakozásnak. Félünk, hogy előbb-utóbb 
részvétlenséggel kell megvádolnunk közönségünket. 
Még nem szabad elfásulni, küzdő csapataink ke
ményen állják még a sarat, még nem fáradtak, s 
ime mi hitvány garasaink osztogatásában fárad
tunk volna ki ?! Emberek ! ne legyetek már most 
hálátlanok! Emberek! gondoljatok arra, hogy 
ezren és ezren vannak, kiket a gonosz ellenség 
irgalmatlanul füstölt ki ősi lakából, elrabolva éle
tét, megbecstelenitve házát ! Emberek ! gondoljatok 

arra, hogy ti itt békében, nyugalomban éltek, 
gondoljatok arra, hogy adakozástok nem megvál
tása a rátok váró szenvedésnek, a ti adománytok 
kötelesség, melyet a haza és emberszeretet paiancsa 
ró rátok!

Emberek, itt a tél. Lehull a levél a fáról, s 
bekiált a rozoga ház ablakán a süvöltő vihar.

Nehéz komor téli napok jönnek, mikor a 
Vörös Kereszt, mint a nemzeti embermentés szim
bóluma segíteni akar, hol arra szükség van. 
Emberek, félre az önzéssel, adakozzatok !

Adományok : Fürst Ödön 20 korona, Rátkai 
Ödön andorhegyi t-nitó 10 korona.

Bokrács község gyűjtése: Fartély János, 
Fartély Ferenc 11 K, Fiiszár Miklósné, Fartély 
Ádám, Lebár János 60 -60 f, Rituper Mátyás, 
Talabér János, Pécsek Ádám, Malacsics József 
50 50 f, Witmayer Péter, Tremmel Mihály, Kropf
Ferenc, Küronya József, Küronya János, Küronya 
Péter, Vukán Sándor, Malacsics Ádám, Ambrus 
János 40—40 f, Rituper József, Seruga József. 
Kovács Ferenc, Rituper Miklós 30 30 f. Hári
Iván 10 f. Összesen 10 K 70 fillér.

Kölesvölgy község gyűjtése: Küplen István 
5 K. Kozár József 3 K, Fújsz István 2 K, Novák 
György, Novák Ferenc, Fújsz János. Keréc János, 
Gáspár Miklós, Hajdinvák György, Fújsz Iván, 
Küplen Ferenc, Fújsz Mihály korcsmáros, Fújsz 
Jánosné, Fújsz Ferenc, Fújsz Mihály, Fújsz András 
I 1 K. Fújsz Mihály, Kovács Ferenc, Fújsz Jó
zsef 60 60 í, Küplen Sándor 50 f, Fújsz Mátyás
40 f, Seruga Ferenc. Szupi Ferenc 20 20 fillér.
Összesen 26 K 10 fillér.

Salamon község gyűjtése: Gécsek Sándor, 
Zsibrik István 2- 2 kor., Berglesz Miklós, Külics 
János I I kor.. Gombosi Antal, Pintarics János, 
Fiiszár János, Bánffy János 60—60 fillér, Janzsa 
Iván, Gojdina Iván, Bánffy József 50—-50 fillér. 
Gombosi Péter, ifj. Kovács Miklós, Gombosi János, 
Gombosi János fister. Bankó István, Margetics 
György, Kovács István, Porédos János, Podlészck 
Mátyás, Boldizsár Sándor, Janzsa István öreg, 
Janzsa Ferenc, Bánfy István öreg, Szecskő József, 
Barbarics Mihály, Ficzkó János, Bánfy István, 
Noxák Ferenc, Bánfy Zsuzsa. Zsöksz Miklós, 
Danzsa János 40 40 fillér, Podleszek Ferencz,
Berglesz István 30 —30 fillér, Petriján István, Se- 
riiga János, Gyergyék Iván, Pintarics Iván, Mikola 
Sándor, Czár Mátyás, ifj. Podleszek János, Janzsa 
Mátyás, Temlin István, Janzsa József, Podleszek 
János, Janzsa János. Fickó István, Novák István, 
Janzsa János 20 20 fillér, Berglesz József, Kercs
már Péter, Berglesz János, Boldiésár Mihály. 
Bervarics Mátyás, Janzsa Mihály 10—10 fillér. 
Összesen 22 K 50 fillér.

származott padok helyett valamivel jobb padok 
szereztessenek be és azzal, hogy gödrös földszint 
a deszka padló váltotta fel . . . Nekem igy is jó 
volt . . . igy is édes volt ... és jó kedvvel, hűség
gel teljesítettem kettős: kántori és tanítói felada
tomat, szabadidőben gondolataimat, eszméimet, 
alapelveimet szőve arra nézve, miként lehetne 
erőteljes megújhodásra vezetni a magyar katho- 
likus- népoktatásügyet, amely az 186<S. évi nép
oktatási alaptörvény helyes értelmezésével nagy 
nehézségekbe csak akkor ütközik, mikor nincs 
akarat, nincs áldozatkészség, szóval nincs érzék 
fölfogni azt : mi az iskola !

Bemutatkoztam a káplánnak is. aki a temp
lom csupaszságára való megjegyzésemre azt a 
lakonikus választ adta: ha nem tetszik, adjak reá 
száz koronát!

Tisztelendő ur! én mondom a Prő Eklezia 
et Pontifice*  érdemrenddel kitüntetett: szívesen 
adnék többet is, de mivel csak szegény mester 
voltam, nem sikerült annyit összeszereznem, hogy 
száz koronát adni tudjak, nyugdijam pedig sokkal 
kevesebb, mintha annyi évek után, mint hegyma*  
gasi mester nyugdijaztattam volna magamat. Talán 
akkor tudtam volna adni!

A visszaemlékezésektől gazdagon megrakodva 
vettem gyalog utamat Szigligetnek. A Czifra ma
jornál emelkedő ut vezet a várhegy oldalára épí
tett faluba, amely utón inegkellett lassítani léptei
met, mert a vér ;amra, az érzelmek, ezen titokzatos 
mesteri müve a Teremtőnek, gyorsabban kezdeti 
verni. Szép lassacskán, rövid, vontatott lépésekkel 

meglankitván azt, értem a templomhoz, amely 
előtt elmélázva tekintettem a Balaton azon elra
gadó részére, amely Keszthelyig látható be.

Majd bevezettetvén magamat az itteni mester 
lakásába egy feltűnően csinos és most is szép 
anyjára ismerhető és Jankának nevezett mester 
Lóra fogadott, megkérdezvén : mi járatban vagyok ?

Szegény megöregedett preceptor vagyok, há
borús világ lévén, hátha szükség volna segédtaní
tóra . . . készséggel kommendálnain magamat az 
állásra ... jó bizonyítványaim vannak, miért is 
apával, az igen tisztelt tekintetes fő és igazgató 
kántortanitó úrral óhajtanék beszélni.

Édes anyám gyüjjön csak ki, egy szegény 
mester keresi édes apánkat, szól a szép leány a 
konyhára, mig a fiú, az öcskös kiszalad az apjá
ért. aki pipájából fel-alá sétálva jóízűen eregeti a 
bodor füstöt.

Beléy a mesterné asszony ... ez az áldott 
lelkületű nő, kinek tiz élő gyermeke közül három 
hadban . . . Meghajtom magamat a most is madár, 
delnő tartásu szép nemes asszonyság előtt és sze
mébe nézve felemelem kezét: megcsókolom . . . 
Úgy áll előttem sudarasan, mintha a lovagias vi
lágban élő várasszonya volna ez az én jó felesé
gem egyetlen kebelbeli barátnője.

Ismersz-e Mari ? . . . Ismerlek . . . Innen is, 
onnan is bokrostól jönnek köréin a mester családi 
kertjének rózsás arcú leánykái, majd belép a mes
ter . . . megismer . . . Hozott Isten pajtás . . . van-e 
kedved litániázni ? . . . No csakhogy egyszer meg
leptél bennünket! . . . Összeölelkeztünk . . . Be

szédbe elegyedve mindenről, ami húsz év óta tör
tént, élveztem az előzékeny vendégszeretet puha, 
lágy fészkét.

Másnap napkelte után a sopornyai hegynek 
kerülve egy régi apátság romban heverő épület
tömbéből fenmaradt csonka barna torony mellett 
elhaladva a szép leány kíséretében nemes Törde- 
micig az apostolok lovain, innen bncsut mondva 
tőle Badacsony-Tomajra mentem vonaton, ahol a 
plébános komámat látogattam meg.

Húsz év után a legkitüntetőbb előzékenység
gel fogadott. Somogyi vér lévén cudarul becsmé
relte a szerb fazatot, amely somogyi hősöknek 
oly kemény munkát adott és amint szavaiból ki
vettem, ha hatvan éven túl ne volna, bizonyára 
értékesíteni tudná a fegyverkezelésben való párat
lan gyakorlatát ... de abban a korban már csak 
otthon maradt népével imázik a magyar fegyverek 
győzelméért.

És akár hiszik el, akár nem, asztalánál het
venöt dekás vajkörtét ettem, aminő talán csak 
Badacsonyban terem. Lehetett vagy 22—25 cm. 
hosszú és alsó peremének átmérője 12 -14 cm. 
Ilyenből a muszka nem eszik, tesznek arról a di
csőséges magyar hadak.

Haza felé utaztamban figyeltem a népet, a 
melynek sorai között a magukra maradt nők tár
gyalják az eseményeket és a rózsaíüzérrel karju
kon az Ur Jézusba helyezvén bizalmukat erősen 
hisznek a magyarok győzelmében és mindegyik
nek az a kívánsága, ha sebesülten is csak haza
kerüljön választott párja . . . Adja a jő Isten ! (Vége.)
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Háborús levelek.

írja egy népfelkelő, otthon maradt barátjának.

Kedves Barátom !.

Az otthon maradott nyomorult cibileket illető 
legteljesebb megvetéssel és lenézéssel irom hozzád 
e sorokat, abban reményben, hogy olvasva vitéz 
nép elkelöi dicsőségünk alább következendő meg- 
éne elését, kedvet kaptok ti is a hadba szállásra 
és sietve jelentkeztek szolgálatételre. Bizonv mon
dom nektek, hogy szégvelhetitek magatokat, kik 
otthon vagytok s lustálkodtok, söröztök, lőrumoztok, 
sétáltok szóval mindent csináltok csak nem dől 
goztok, ahelyett, hogy itt ülnétek a Népfelkelési 
főhadiszálláshoz címzett kávéház asztalai körül.

De hát nem teszek tovább szemrehányást! 
Elvégre elég szomorú lesz a ti helyzetetetek majd 
akkor, ha mi dicsőséggel terhelten, s rogyásig tele 
babérral haza érkezünk. Akkor ti úgyis meg fogtok 
egyszerűen szökni. Ehelyett inkább irok egyet mást 
mostani sorsunkról, hogy a történetírónak, aki 
.Muraszombat hadba szállt harcosairól majd idővel 
azt a 12 kötetes munkát meg akarja Írni, néhány 
autentikus adat is álljon rendelkezésére.

Tehát hogy a legelején kezdjem, elmesélem, 
hogy meglehetősen viszontagságos utazás után 
érkeztünk csak rendeltetése helyünkre. Hogy a 
hadi-menetrend folytán a csatlakozó vonatunk 
kimaradt, az még kevesebb baj volt. De affölött, 
hogy egy nyomorúságos városka még nyomorúsá
gosabb szállójának legnyomoruságosabb szobájában 
kellett az éjszakát töltenünk, ez volt az első kelle
metlenség. Ez annál rosszabbul hatott, mert maga 
az utazás odáig elég kifogástalanul ment. Lajcsi 
barátunk komolyan vette a hirdetmény azt a részét, 
hogy minden népfelkelő két napra való élelmet 
hozzon magával s egy óriási kalapskatulyára való 
minden jóval kezdte a bevonulást. Ennek az lett a 
következménye, hogy Geiger Ernő utitársunkkal 
együtt ugv ettünk, hogy szemünk majd kidülledt. 
A maradék még igy is annyi volt, hogy a szom
széd szakaszban utazó sebesült katonák lakodalmat 
tartottak belőle, a kalauz intézkedésére pedig a 
következő állomásokon visszarendeltek a sebesült 
utasokat váró hölgyeket. Az eredmény persze az 
lett, hogy mi egész éjjel bikákkal álmodtunk, a 
sebesülteken pedig mikor rendeltetési helyükre 
érkeztek nyomban gyomoröblögetést végeztek. Szá
mításom szerint Lajcsi proviantja egy egész ezred
nek elég lett volna.

Másnap kora reggel jelentkeztünk a legfőbb 
mindenegyébnél, aki ezentúl a földi gondviselést 
jelenti számunkra. Azért folytatom mindjárt a 
reggelnél, mert a közbeeső éjszakáról a gyengébb 
idegzetű olvasók s az asszonyok kedvéért nem 
merek semmit sem Írni. Tehát jelentkeztünk. S itt 
újabb meglepetés várt bennünket. A főparancsnok 
ur kegyesen végig hallgatta előadásainkat azután 
az írásainkba tekintve meglepetten kiálltott fel : 

Ah az urak Muraszombatból valók! 
Igen, —
Jó hogy szerencsém van Önökhöz, lega

lább hirt kapok hadtestünk két vitézéről, akik 
szintént tótságiak. Két urat keresek — folytatta a 
föur akik részére vitézségi érmeket kell kéz
besítenem. Önök megmondhatják hol lehet őket 
találni. Eürst Mundi és Nemes Miklós urak, amikor 
itt jártak igen kitüntették magukat, s oly hősies 
bátorsággal kérték elbocsájtatásukat, hogy muszáj 
volt őket elbocsátani. Annyi lelkesedést egy állat
orvosban és oly vakmerő elszántságot egy fűsze
resben még nem tapasztaltam . . .

Megilletödve hallgattam otthon hüsselő bará
taink dicséretét és sietve hoztuk a főparancsnok 
tudomására, hogy a két hős, községünk ünnepelt 
vitézei friss egészségben ülnek Muraszombatban s 
alig várják, hogy a vitézségi medáliát kitűzhessék, 
s újra jöh ssenek. Tessék csak izenni nekik, rög
tön itt lesznek.

Azután tudomásunkra hozta főnökünk, hogy 
rendkívül fontos feladat vár reánk. Kórház pa
rancsnokok leszünk, de hogy hol azt még nem 
tudja. Sietve öltözzünk be, s azután jelentkezzünk 
minden nap d. e. 9 órakor, a további utasítások 
átvétele végett. Lajcsi barátunk feszesen meghaj
totta magát, én azonban tétozva álltam, mert a 
beöltözést illetőleg némi aggályaim voltak. Egyen
ruhába öltözzék mondotta a nagy ur, s össze
ülvén sarkantyúit kegyelemben elbocsájtott ben
nünket.

Neki vágtam a városnak s egy katona szabót 
kerestem, aki délceg (! ?) termetemre hamarosan 
uniformost fog önteni. Több boltban voltam, de a

szabók mindegyike rémülve konstatálta, hogy annyi 
katonaposztö már nincsen, amennyi az én forma
ruhámhoz kell. Végre akadtam egyre, aki bátrabb 
volt még Fürst Mundinal is, és kijelentette, hogy , 
kölcsön kér két drb 42 centiméterest és megostro- 1 
molván egy bécsi posztó-raktárt, szerez annyi 
anyagot amennyiből nekem ruhát varrhat. Mikor | 
schlussban megmért, két segéd fogta a centimétert, ' 
s az öreg ollómüvész egyszerre csak elkezdett 
könnyezni. Egy ősapja jutott eszébe aki valamikor 
régen egy kövérségi versenyen első dijat nyert.

Most egyenlőre várakozunk. Amint hogy 
várakozásból áll a katona élet nagy részben. Szép 
türelmesen várunk és lessük, hogy a parancs hova 
szólít bennünket. Heten vagyunk itt öregek. A 
hadtest legöregebb népfelkelő'tisztjei, akiket utol
jára hagylak, s várakozás közben elég kellemesen 
telik az idő. A hét közül vasmegyeiek öten vagyunk. 
Egyenlőre gyönyörű ansikszkártyákat küldözgetünk 
haza, amelyeken olyan hősi csaták vannak meg
örökítve, melyekben mi nem vettünk részt.

Egyebekben tiszteltetem az otthonvalókat, s 
jó erkölcsöket kivan

Népfelkelő.

hírek.
— Látogatás a kórházban. Gróf 

Szápáry László v. b. t. t. vasárnap délelőtt 
látogatást tett a helybeli kórházban, hol a 
kegyelmes asszonynyal együtt melegen ér
deklődött a sebesültek sorsa felöl. A sebe
sülteket cigarettával ajándékozták meg. s 
hosszú ideig beszélgettek a sebesültekkel, 
elismerésüknek s örömüknek adva kifeje
zést azért a jó gondozásért, melyben a 
sebesültek a kórházban részesülnek. A 
nemes grófi család leereszkedő jóindulata 
s barátságos társalgássá láthatóan jól esett 
a sebesült katonáknak.

— Nagylelkű adomány. A mura
szombati járás lakossága mindig kegyelettel 
őrzi gróf Széchenyi Tivadar felsőlendvai 
nagybirtokos emlékezetét. Nem volt a járás
nak kulturális, jótékonysági akciója, melyben 
a nemes föur vezető ne lett volna. Intéz- I 
inények dicsőítik jótékonyságának emlékét, j 
A boldog emlékezetű föur nemes tetteit 
ime most nemes hitvese folytatja, aki mele- ; 
gén érző szivének teljes szeretetével árasztja 
el a környékbeli földmives népet. Ime most 
is, hogy zordon tél hidege beköszönt, me
leg ruhával sietett a szegény nép segítsé
gére és 230 drb ruhaneműt osztott szét a 
felsőlendvai körjegyzőség területéről hadba- 
vonultak szegény család tagjainak. A sze
gény népek imáikba zárják a nemes kegyel
mes asszony nevét, mi meg példaadás 
kedvéért is jegyezzük fel itt nemes tettét.

Változások a polgári iskola tanári karában. 
Kovács György polgári iskolánk igazgatója — mint 
tartalékos hadnagy katonai kötelezettségének tesz 
eleget s a harctéren van, Ányos Mihály tanár 
pedig áthelyeztetett. Tanügyi hatóságunk, különö
sen Kuliszéky Ernő kir. tanácsos, tanfelügyelő 
jóakaratából azonban, a tanári karban beállott 
változás nem okozott nagyobb zavart iskolánk 
életében, mert Tóth Kálmán középiskolai tanár 
megbízást nyert az igazgatói teendők ideiglenes 
ellátására, Zágonyi János szombathelyi polgári 
iskolai tanár áthelyeztetett hozzánk. Ismerjük mind 
a két tanerő eddigi eredményes munkásságát s 
bizton reméljük, hogy iskolánk a megkezdett jó 
utón avatott vezetés mellett szépen tovább fog i 
haladni.

Háborús verekedés. Cserpnyák József 
perestói lakos 22 éves legény október 26-ára 
kapta meg katonai behívóját. Erre az ünnepélyes 
aktusra a kellő virtust megszerzendő, Csontola 
Antal korcsmájába tért be, hol Marics Ferencz 
nevű barátjával iddogált. Onnét este felé a ma
lomba mentek, honnét az ismét a korcsmába ve
zetett. A szomszéd asztalnál iddogált Gmeidl nevű

gráci tyukász, aki látva a fiatalság jókedvű virtu
sát, átszólt nekik: Mit hencegtek, ilyen legénység
gel nem lehet az ellenséget megverni, hiszen az 
orosz már Zalaegerszegen van, mert a magyar 
nem bir vele. A fiatal legényeket dühbe gurította 
a tyukász gorombáskodása,' de GmiedI volt az 
erősebb s Cserpnyákot kidobta a korcsmából. 
Cserpnyák e fölötti haragjában társait maga mellé 
véve, az utcán járkált, mialatt egyszerre csak 
nyílik a korcsmaajtó. Erre Cserepnyák a sötétség
ben a korcsmából kilépő alakot egy doronggal 
fejbesujtja, mire az megtántorodik, elesik. A legé
nyek köréje sereglenek, s ekkor látják, hogy a 
fejbesujtott ember nem is Gmeindi volt, hanem 
Huber János nevű perestói ember, kinek az egész 
verekedésben semmi része se volt. A támadók kö
zül Marics Ferenc megszökött hazulról, Cserepnyák 
Józsefet azonban letartóztatták. Cserepnyák tettét 
bevallotta, azonban azzal védekezett, hogy Huber 
Sándort bántani nem akarta. Cserepnyák szabad
lábra helyezésért folyamodott a vizsgáló bíróhoz.

— A battyándi honleányok aján
déka. A zordon tél vihara erősen érezteti 
már hatását katonáink között. A Kárpátok 
hűvös szele végig süvölt, s a szegény 
katona nem tud ott a granicon védekezni 
a hideg ellen. A Jótékony magyar társada
lom megtalálta már a védekezés módját és 
lelkes asszonyok, lányok egyre készítik a 
melegítő ruhákat. Sajnos a nagy lelkes 
munka dacára még nagy a hiány. Egy 
előkelő szerb harctéren küzdő katonatiszt 
még tegnap az újságok utján kért a szerb 
harctéren küzdő katonáink számára 50 ezer 
drb melegítő ruhadarabot. Felhívjuk höl
gyeinket folytassák a megkezdett munkát, 
s készítsék a melegítőket, mert szegény 
katonáink már erősen érzik a nagy hideget. 
Lelkesítő például szolgáljon a battyándi 
hölgyek áldozatkészsége, akik nemes szi
vüktől vezettetve oly nagy mennyiségű 
melegítő ruhadarabot küldtek be a helybeli 
Vörös Kereszthez, hogy ezért a nyilvános
ság nagy köszönetét s háláját joggal meg
érdemlik. Stern Juliska urhölgy 8 darab 
hasmelegitőt, 2 fejvédőt, 1 pár érmelegitöt, 
Stern Elvira urhölgy 2 pár érmelegitöt, 3 
darab flanel! hasmelegitőt, Herceg Edéné 
úrnő 4 pár érmelegitöt, Küzmics Lina ur
hölgy 2 fejvédőt, 1 pár érmelegitöt, Kühár 
urhölgyek 2 fejvédőt, 2 pár érmelegitöt 
küldtek.

— Ügyészségi megbízott. Dr. Czifrák János 
ügyészi megbízott s helyettese Perjéssy László 
katonai szolgálatot teljesítenek. Az igazságügyi
miniszter a muraszombati járásbiróság mellett 
alkalmazott ügyészségi megbízott ideiglenes helyette
sévé Olajos Sándor ügyvédet rendelte ki.

- Meghalt a vonaton. Kedden este a kiván
csiak tömege leste az érkező vonatot. Hire jött, 
hogy a vasúton útközben egy utas hirtelen rosszul 
lett és meghalt. Ebben a kolerás időben az embe
rek természetesen rögtön a legrosszabbra gondol
tak. A hatóság azonban lelkiismeretes hivatással 
megjelent a pályaudvaron s dr. Geiger Vilmos 
járás orvos és Döbrentey Antal tb. főszolgabiró 
megállapították, hogy az elhalt atyafi Gyenes Fe
renc Pacsa községbeli birtokos, aki régi vesebaját 
ból már gyógyulást nem remélve súlyos betegen 
a községe által vele adott kisérő társaságában 
vasútra ült, hogy Murahalmoson szülőföldjén ro
konsága körében haljon meg. A 60 éves öreg 
ember azonban az ut fáradalmait nem bírta ki és 
Dávidháza-Kotormány állomáson meghalt. Minden
esetre gondatlanság terheli a dávidházi vasúti 
alkalmazottat, hogy dacára hogy az elhalálozást 
vele közölték szabályellenesen a továbbszállítást 
megengedte. Felhívjuk az esetre az illetékes vasúti 
hatóság figyelmét, mert nem szabad megtörténnie, 
hogy most amikor oly közelfekvö lehet a fertőzés 
vasúton engedély nélkül halott embereket szállit- 
gassanak, mert hisz mi se könnyebb, mint ily 
vétkes könnyelműséggel egy egész város lakós- 
ságát esetleg a legveszélyesebben megfertőzni.

— Adományok a kórház javára. Kórházunk
ban ápolt sebesültek javára e héten Faludi János 
nyug, tanító 1 kosár sütemény és baraczk
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Gróf Széchenyi Tivadarné 
íelsölendvai körjegyzőségbeli

és 2 üveg bor, özv. Simon Józsefné 1 kosár szilva 
és különféle újságok, Ruttkai Ignácné 3 drb bot, 
Balkányi Ernő és személyzete 3 nagy csomag 
cigaretta dohány 5 doboz szivarka hüvely, 10 
csomag cigaretta papir és egy cigaretta készítő 
készülék. Kasparek Amália (Barkócz) 1 kosárka 
alma, N. N. (Barkócz) 2 K. Zsidahegy község 
37 lakosa 3 métermázsa 43 kgr. burgonya. Korong 
község lakosai 1 nagy zsák burgonya és 65 fej 
káposzta.

Adomány. Idegenbe szakadt derék földink. 
Kerécz Ferenc budapesti vendéglős 30 koronát 
küldött lapunk szerkesztőségéhez, hogy azon a 
sebesülteknek dohányt vegyünk. Mindenesetre szép 
és dicsérendő dolog, ha íöldieink még távolból is 
gondolnak a mi sebesültjeinkre. Köszönettel fogad
juk az adományt s rendeltetési helyére fogjuk 
juttatni. Bodnár András járási számvevő 1 pár 
ifnom gamősint ajándékozott a sebesülteknek.

Teréz vásár. Csütörtökön volt Muraszom
batban a hagyományos Teréz napi vásár, mely a 
mai háborús viszonyokhoz képest elég látogatott 
volt, de erősen érezhető volt, hogy n járás jelen
tékeny része távol van a harctéren a haza szol
gálatában. Az állat felhajtás elég jelentékeny volt. 
Felhajtottak 1350 darab szarvasmarhát, melyből 
eladtak 830 darabot, ebből 182 Stájerországba 
került. A község helypénz jövedelme 300 koronát 
tett ki, ami szokatlanul magas összeg a mai vi
szonyok közt.

Köszönet.
Önagyméltősága a „
hadbavonult családtagjainak 230 drb ruhaneműt 
volt szives ajándékozni, melyeket szétosztván, a 
megajándékozottak nevében Onagyméltóságának 
ez utón mondok hálás köszönetét. Saruga Frigyes 
körjegyző.

Aranyat vasért. Kirbisch Ferenc s neje 
2 drb arany gyűrűt. Fehér Ilona és Mariska 3 
arany gyűrűt, I arany keresztet. Csiszár János és 
neje 1 pár arany fülbevalót, I arany medalliont, 
1 kis gyöngyös arany patkot. Frankó Jánosné és 
Gizella Bodóhegyről 2 drb arany gyűrűt adtak át 
Horváth László körjegyzőnek az Auguszta-alapra. 
Aki még akar ékszert erre a célra adni, szíves
kedjek a hét végéig a körjegyzői hivatalban át
adni. hol annak elküldéséről gondoskodni fognak.

A mi sebesültjeink. A 20-ik beteglajstrom 
szerint járásunkból: Pécsek József mezővári lakos, 
ki 1891-ben Mezővárott született a wiedeni kór
házban fekszik a szemén szenvedett horzsolt seb 
következtében. Alsócsalogányban 1885-ben szüle 
tett Szollár József Bécsben fekszik, baja: jobb 
kézen szenvedett törés. Zsibrik Ferenc, ki Rőnafőn 
189|-ben született Bécsben fekszik, bal felsőkarján 
érte lövés. Cseke József magyarszombatfai lakos 
jobb combjára kapott lövést, iglói kórházban ápol
ják. Czigülli István borhidai lakőst balkézen érte 
lövés, iglói kórházban fekszik.

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 irnnyában tanú
sítottak, immár mind a három nemzetben megte
remtette a visszatorlás gondolatát. Magyarországon, 
de főképpen Budapesten minden ellen irtóháborut 
indítottak, ami francia. A különféle francia elneve
zésű mulatók hamarosan megváltoztatták a fő
városban neveiket, a francia pezsgő, a francia 
ólai, a francia konzerv, de végül a hölgyek jóvol
tából 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 leg
első francia gyárakban. Az ..Adriatica Cognac 
Leparolo Részvény-Társasag Fiume forgalomba 
hozott borpárlata ..Piume Cognac medicina! név 
alatt minden jobb csemegeáru és ital mérő üzletben 
kapható. Az Adriatica fiumei gvógykonyakja 
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.

Véletlen szerencsétlenség. Krenosz Miklós 
erdőőr Zrinszky Mihálynak 14 éves Lajos fiát 
véletlenségből meglőtte. Gyermekek csúfolták az 
erdőört, mire ö meg akarván ijeszteni őket, lövést 
tett; a golyó véletlenül a fiú lábát érte, de sebe 
szerencsére nem veszedelmes.

A népfelkelők behívása. A népfelkelőkről 
szőlő 1886. évi XX. 1. cikk szerint az első osz
tályú népfelkelők rendkívüli szükség esetén a had
seregnek és a honvédségnek kiegészítésére igénybe- 
vehelők. A törvénynek e rendelkezésére támasz
kodva a magyar kormány az osztrák kormánnyal 
és közös hadügyminiszterrel egyetértőleg elhatá
rozta, hogy az 1890 1878. évi születésű 24 36
éves és katonailag még ki nem képzett népfelke
lésre kötelezetteket, tehát a felhívott népfelkelési 
kötelezetteket, tehát a felhívott népfelkelési első 
osztályba tartozó B. alosztályuakat a bekövetkez
hető szükség esetére már most összeiratják, fegy
veres szolgálatra való alkalmasságuk szempotjából 
megvizsgáltatják és ha a szükség kívánja katonai 
kiképzésre behívják és kiképeztetés után a közös 
hadsereg és honvédség csapataihoz beosztják. Az 
erre vonatkozó hirdetmény és kormányrendelet a 
legközelebbi napokban fog megjelelenni. Az emlí
tett népfelkelésre kötelezettek összeírásának októ
ber 29-én be kell fejeztetni. A népfelkelési bemu
tató szemlék pedig, amelyeknek célja annak meg
állapítása, hogy kik alkalmasak, november 16-tól 
december 31-ig fognak közhírré teendő napon 
megtartatni. Hogy a népfelkelési szolgálatra alkal
masak kiképzés céljából mely időpontban fognak 
behivatni, az későbben fog tudtul adatni. Már most 
megjegyezzük, hogy a fiatalabb évfolyamokba tar
tozók behívása a későbbi évfolyambeliek behívását 
meg fogla előzni. Ez a kormány intézkedés bizo
nyára az egész országban közhelyeslésre fog 
találni, mert alkalmat nyújt mindazoknak hazafiu 
kötelességük teljesítésére, akik erre alkalmasak, 
de akik eddig fegyveres szolgálatot nem teljesí
tettek

Mérnökök, építészek, vállalkozók stb. 
szives figyelmébe. Költségvetési nyomtatvány úgy 
kül- mint beliv. Továbbá finom vázlatpapiros 
tekercsben 150 czm. széles, kapható Balkányi 
Ernő 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 legkiválöbbjai. Felelős szerkesztő : Gajári 
Ödön, szerkesztő társ : dr. Ágai Béla. Előfizetési 
árak: egy évre K 28. , félévre K 14. .negyed
évre K 7.—, égy hónapra K 2.40. Az Újság elő
fizetői a »Divat Sálon -t negyedévre K 2.50 ked- 
vezméaves áron rendelhetik meg. Az Újság kiadó
hivatala, Budapest, VII.. Rákóczi-ut 54.

|| A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor. Jj

MOZGÓ SZÍNHÁZT
MURASZOMBAT.

MŰSOR:
1. Cigánynő csókja. Rendkívül érdekfeszitő szen
zációs tartalmú életkép a cigányok rokonaival. A 
főszerepben: Berta Nelson Olaszország legszebb

művésznője. Dráma 3 felvonásban.
2. Újság készítés. Természet utáni felvétel.

Szünet.

3. Az aitiszt végzete. Háborús dráma 2 felvonásban.
4. Aladár nászutja. Humoros.
5. Elórián költözik. Humoros.
6. Vili, mint erőbüvész. Humoros.

HELYÁRAK: Zárthely 1 korona. I hely 
60 fillér. II. hely 40 fillér. III. hely 20 fillér.

KEZDETE ESTE 8 ÓRAKOR.

Vasárnap délután 3 órakor külön előadás.
Tisztelettel

Dittrich Gusztáv,
tulajdonos.

TANONCZNAK
jó házból való erős fiú fel
vétetik Uray Testvérek 
vas- és fűszer- n j i . i. i 
kereskedésében Radkersburgban.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

Hirdetmény.
Széchénykut községben Murán át, 

Kos-goliba nevű vendéglő, mely közvetlen 
Voglerék savanyukutja mellett van,

1915. évi január hó 1-vel 
bérbe adandó. A bérbe venni 
szándékozók e hó végéig jelentkezhetnek 
Paizslár Mátyásnál, Széchénykuton.

Placsek Venczel
órás és aranyműves

Muraszombat.
(Hunyadi-ház) Fö-utca, az ág. evan
gélikus templom szomszédságában.

Nagy raktár:
órák, ékszerek és látszerekben.

szakmábanJavítások e
olcsón és pontosan

eszközöltetnek.

! UJ KIADÁS !
= VASVÁRMEGYE = 
= LEÍRÁSA =

népszerű füzetecske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola 111. osztályába 
bevezetett tantárgya. Ara 20 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir- 

kereskedésében, Muraszombatban.

Értesítés
A n. é. közönség tudomására 

hozom, hogy elköltözésem miatt 
sok szép házi cikket jutányos 
áron eladok. U. m. finom sző
nyegek, lámpák, ezüstnemüek, 
függönyök, jégszekrény stb. stb.

özv. Kalchbrennerné.

Bútor csomagol ásra 
vegyes papir igen jutányos áron kapható 

Balkányi Ernő papirkeréskedésében 

MURASZOMBAT.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.


