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A háború tanulságai.
Ez alatt a háború alatt sok minden 

csodát megértünk már, de talán a legmeg
lepőbb az, hogy az emberek lelkében 
mennyire erősödött a szociális érzés. A 
háború előtt sokszor azt hihette az ember, 
hogy a bourgeois képtelen igazán szociális 
gondolkodásra, s most meg kellett érnünk, 
hogy még azok a válaszfalak is jórészt le
omlottak, amelyek a szocialista pártot, az 
európai államokban a kormányhatalomtól 
elv; lasztott ik. Mikor Millerand belépett a 
Waldeck-Rousseau-kabinetbe.a francia szo- 
ciál sta párt kiközösítette magából, mert 
egy polgári minisztériumban tárcát vállalt, 
most pedig a Guenre social az augusztus 
1-én megjelent számában azt rta, hogy 
minden francia ember számára a legelső 
kötelesség a nemzeti védelem, s helyeselte, 
hogy Ouesde és Sembat beléptek a kabi
netbe. A német birodalmi gyi'lés híres 
augusztus 4-iki ülésében a szocialista párt 
a polgári pártokkal együtt szavazta meg 
az ötmilliárdos hadikölcsönt s Vilmos csá
szár nem alap nélkül mondhatta trónbeszé
dében, „nem ismerek pártokat, csak néme
teket és testvéreket “

A szociáldemokrata párt úgy Ausztriá
ban, mint nálunk, a háború kitörése óta a 
polgári pártokkal csak névleg áll ellentét
ben, mindannyian csak egyet akarnak s az 
akarás erejében s a végső konzekvenciák 
levonásában való bátorságuk mértékében 

különböznek egymástól a pártok. Belgium
ban Vandervelde tárcát vállalt olyan kor
mányban, melynek többsége klerikálisokból 
áll, s november 13-án, mikor az angol alsó 
házban a munkáspártban is megszavazta a 
hadikölcsönt. Henderson a párt nevében 
kijelentette, hogy a munkáspárt a háború 
végéig mindent megtesz, hogy a kormány
nyal való együttműködést fentartsa s hogy 
az egész párt egységes a kormány támo
gatásában.

De azért nevetséges volna ebből olyan 
következtetéseket levonni, amelyek az in- 
ternacionale összeomlására vonatkoznak, 
mint azt máris sokan teszik. E pillanatban 
ugyan akadémikus vitatkozásnak tűnik fel 
arról beszélni, hogy a szociálista pártok
nak ez az állásfoglalásuk mennyiben felel 
meg az eredeti szociálista programmnak, 
s amennyiben tér el tőle, de azoknak figyel
mét, akik azt hiszik s akik némi káröröm
mel makacsul hirdetik, hogy a szociálista 
pártok hűtlenek lettek programmjukhoz, fel
hívom azokra a gyönyörű s szerintem inin- 
dennnél érdekesebb és jelentősebb tanul
mányokra, melyek erről a kérdésről a 
Sozialistische Monatshefte, a Kampf s a 
Neue Zeit utóbbi számaiban megjelentek

Most igazán felesleges és haszontalan 
volna afelett vitatkozni, hogy a szociálista 
párt közeledett-e a polgári pártokhoz, inkább 
afelett örüljünk, hogy ma közelebb állanak 
egymáshoz, mint álltak a háború előtt s 
hogy a bourgeoisban is a kormányokban 

is a szociális érzés és a szociális gondol
kodás ma erősebb, mint azelőtt volt. Vilmos 
német császárnak egyik legelső intézke
dése volt, hogy a Vorwárts-et beengedje 
a kaszárnyákba, sőt a lövészárkokba is. 
És ez igy jó és igy helyes. De nem ez 
az egyetlen intézkedés a kormányok részé
ről, mely azt mutatja, hogy a szociális 
érzés és a szociális gondolkodás szüksé
gét átlátták.

Nem tudok igy hamarjában mindenre 
visszaemlékezni, hogy az utolsó öt hónap
ban mi minden történt szociális téren, ami 
azelőtt elképzelhetetlenül merész követelés
nek tűnt föl, de örömmel és megnyugvás
sal gondolok arra, hogy sok téren praece- 
denst alkottunk, amelyre jogunk lesz a 
háború után is hivatkoznunk. A moratórium, 
a maximális gabona- és lisztárak, a munka
nélküliekről való gondoskodás, a népkony
hák szaporítása, az anya- és csecsemővé
delem, gyermekágyas asszonyokról való 
gondoskodás, a lakbérsegélyek, a hadba- 
vonultak fizetésének továbbfolyósitása, az 
elesettek és eltűntek özvegyeinek és árvái
nak gyámolitása, ruha, cipő és tüzelőanya
gok kiosztása mind olyan intézkedések, a 
melyek mind a szociális érzés felébredé
sének s erősödésének dokumentumai s ha 
ezen a téren nem is történt meg minden, 
aminek meg kellett volna történnie, s ha 
nem történt minden úgy, ahogy történhe
tett volna, kétségtelen, hogy a szociális 
gondoskodás terén öt hónap alatt több

TÁRCA.

A hadifoglyok kórházában.
Dr. Keller-Huguenin svájci ügyvéd , 

meglátogatott egy német kórházat, amely
ben a hadifoglyokat ápolják. Látogatásá
ról 0 következő érdekes cikkben számol be.

A hősök házában vagyok. A lapuban az 
ügyik főorvos fogad. Magas férfi követ bennünket: 
a foglyok barátja és tolmácsa. Széles lépcső vezet 
fel az emeletre. Szárnyas ajtó tárul fel és már 
benn is állok dr. I). osztályán, hatalmas teremben. 
Csodálatos látvány tárul elém. Az épület, amely
ben .nőst a kórház van, békés időkben iskola, ez 
tt a rajzterem, száz ágy áll benne. Nagy oszlo
pok három hajóra osztják a termet, a hajók hosz- 
zábcan állnak a sorjában helyezett ágya*. A 

rsnektivát óriási falitáblák törik meg. amelyek 
int szárnyas ajtók függnek le az oszlopokról és 
teremnek szinte szomorú tagolást adnak. Végig

tekintek a fehér ágyak és fehér asztalok végtelen 
;orán. a fekete táblácskákon, amelyek az ágyak 
fején díszelegnek. A vezetőm azonban nem engedi, 
hogy sokáig nézegessem a festői képet. Még látom, 
hogy az egyik falitábla rövid mondatokban a 
Santa Maria mellett aratott tengeri győzelmet 
<*dja hírül, a következő pillanatban pedig már ott | 

állok az első ágy mellett és egy derék, jóképű 
katonának tekintek szemébe. A betegek nem félnek 
és nem gyűlölködnek. Végtelen bizalommal . néz
nek az orvosra és mielőtt az csak egy szót is 
szólhatna, a beteg felemeli a takarót és megmu
tatja a borzalmat.

Sajátságos, milyen hatalmas az a gondolat, 
amely ezt a házat eltölti ! Hidegen és figyelmesen 
nézem a sebeket, félig behegedteket, gennyesedet, 
véres kötéseket és szomorúan siralmas testeket. 
IgV megy ez ágyról-ágyra. Ahol »érdekes eset- 
van, hosszabb ideig állunk. A modern sebészmü- 
vészet nagy csodája: megtartani épségben oly 
végtagokat, amelyek nemrégen még menthetetlenül 
a fűrész és a kés áldozatául estek. -

Tucatjával vannak, akik gipszkötésben fek
szenek A természet ujjai pótolja a szétroncsolt 
izmokat, összehegesztik a fogyatékosságokat. Láz
tabella, a Röngten-felvéiel, a kioperáii lövedék, 
amelyeket az orvos a tárcájából előszedeget, be
szédes kommentárral szolgálnak.

Látok egy katonái, már majdnem gyógyult. 
A lába alig egy centiméterrel rövidült, mondja 
büszkén az orvos. Szavait francia nyelven ismét
lem : A katona arca ragyog a boldogságtól. Az 
egyik katonának mindkét hüvelykujját ellőtték, a 
mikor éppen a fegyverét töltötte. Az orvos meg
ígérte, hogy mutatóujjaiból készít részére uj hü
velykujjakat. Bánatos szemekkel tekint rám az 

egyik beteg. A vállát és a karját vitte el egy grá
nát. A hátán rettenetes forradás fut keresztbe. 
Az egyik nyitott ágyban egy halaványpiros, kerek 
hustömeget látok.

— Milyen különös daganata van ennek az 
embernek — szólok az orvoshoz.

Daganat ? — mosolyog szomorúan az 
orvos. — Ez a jobb lábának csonkán maradt 
része.

összeszorul a szivem. Tovább járunk ágyról 
ágyra, csak lassan szokom hozzá a szomorú ké
pekhez, csak lassan találom meg, amit keresek : 
az emberi átéléseket. Beszélgetek velük az anya
nyelvükön, talán a tájszólást is eltalálom néha. 
Ö, hogy ragyognak a szemeik! Barátságosan, 
vonakodás nélkül felelnek kérdéseimre. Csak néha 
lobban a szemük valami kimondhatatlan szomorú
ságba, mint akik már a halál közelgésébe fértek 
és leszámoltak, ha pillanatokra is, az egész éle
tükről. Ez a belső kimerülés és a fáradt, sokszor 
apatikus szomorúság árulja el legjobban a harc
terek borzalmait és azt az életet, azt a szenvedést, 
amelyet a lövészárkoktól egész a rohamig át kel
lett élniök. Egy-egy futó sóhajtással könnyűének 
emlékeik felmerülő képein, de a szemük továbbra 
is szomorú marad, mintha most is az élettől kel
lene elbucsozniok.

Megnézem a fürdőszobát, amelyben szép 
sorjában állnak a fehér kádak, aztán benn vagyok 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.



.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE- JANUÁR 24.MURASZOMBAT, 1915.

jóakarat nyilatkozott meg, mint máskor 
évtizedek alatt. És jellemző, hogy mikor a 
németek a polgári közigazgatást rendeztek 
be Belgiumban, a legelső intézkedésük az 
volt, hogy életbeléptessék a nők és gyer
mekek munkájának kizsákmányolása ellen 
s a nők és a gyermekek éjjeli munkája 
ellen hozott törvényeket.

A kezdet nehézségein tehát túl vagyunk. 
Látjuk, hogy a polgári társadalom nem 
megy tönkre, ha a szegényekért, a gyámol
talanokért, a segélyre szorulókért áldozato
kat hoz, s hogy az állam nem megy tönkre, 
ha a szocialista programúinak egyes köve
teléseit meg is valósítja. Ezt a nagyszerű 
s ezt a lelkesítő tapasztalatot értékesítenünk 
kell. Nem szabad megengedni, hogy mindez 
a háború után feledésbe menjen, s hogy 
ismét ott kelljen kezdeni a harcot a szo
ciális gondoskodás érdekében, ahol azt a 
háború előtt abbahagytuk. Énnek pedig 
csakis egyetlen módja van, ha azokat a 
segélyeket, amelyeket most a háború alatt 
önként, némileg szentimentálizmusból, s 
az adakozási kedvnek nem is mindig a 
leghelyesebb s legemberségesebb ösztöné
ből nyújtunk, megfosztjuk a könyöradoniány 
jellegétől.

Ha rendszabályokat és törvényeket 
hozunk, amelyek azt állami és polgári kö
telességé teszik, amely alól nem vonhatjuk 
ki többé magunkat s amelynek teljesítése 
nem fog többé az egyesek tetszésétől függni, 
hanem azt az állam a maga kényszerítő 
eszközeivel fogja biztosítani mindannyiunk
tól. A legprimitívebb emberi érzés tiltako
zik az ellen, hogy az ország polgárainak 
egy része csak az újságokból lássa azt, 
hogy háború van, más részének pedig háza, 
vagyona menjen veszendőbe az ellenség 
által elpusztított városokban s falukban, s 
mi a kávéházak tükörablakai mögül nézzük 
azt, hogy otthona fel van dúlva

A háborúból, a háború csapásaiból 
mindenkinek kötelessége a részét kivenni, 
nemcsak azoknak, akik véletlenül a határ
széli megyékben laknak. Ezért nem tartom 
elegendőnek az önkéntes adományokat, s 
ezért követelek törvényt, amely mindenkire, 
kivétel nélkül, adót vet a háború által súj
tottak segítésére. Nem elég a húszezer 
koronán felüli jövedelmek megadóztatása, 

hanem mindenki köteles legyen erre a 
célra adni, a kéregető koldustól a millio
mosig. Ezt nemcsak az emberi érzés, ezt 
a nemzeti becsület, s a nemzethez való 
hozzátartozás érzése követeli meg.

Vörös Kereszt.
Már rég óta dörögnek az ágyuk lenn és 

fönn, északon és délen. S most a tisztességnek le 
kell gyúrnia a világ tisztességtelenségét, sok anya 
fia borul be ott vérrel.* Jön Dunant, a Vörös 
Kereszt megalapítója. Letörli a vért. Megfizethetet
len az a szolgálat, amit most tesz az emberiség
nek. Azok, akik ma a Vörös Keresztnek adakoz
nak, vagy akik egyáltalán nem adakoztak még, 
gondolják meg, mit tett Dunant, mikor vagyont 
áldozott, életet szánt rá a Vörös Keresztre, mily 
szép az adakozás, de mennyit adott ö. S akik nem 
adtak, adjanak.

A világot az idők pörölye uj, kékfényü acéllá 
kovácsolja át, mert a hazugság s az alattomos 
rabság rozsdája fogta be. E pörölycsapások dü
börgése mellett hallanunk kell a sebesültek sóha
jait. Látnunk kell Dunant fiait, karjukon a kereszt 
jelével, amint a béke gyengédségével ölelik keb
lükre azokat, kik véreznek, hogy a világ szabad 
legyen.

A Vörös Kereszt hazafias pgitátiója napról- 
napra rokonszenvesebb elismerésra talál. Nem 
keressük a felső elismerést, a mi elismerésünk az 
általunk ápolt s segített sebesültek gyógyulása, 
megelégedett hálája, a szegénység s a nyomor 
letörölt könnye, s az a nagy jótékony megmoz
dulás, melyet e járás társadalmában megindíta
nunk sikerült. íme most érkezett be hozzánk négy 
derék magyar ember lelkes adománya. Megírhat
juk itt, nem szégyen, - egyiket se áldotta 
meg az Úristen valami túlságos földi jóval, abból 
a termő nagy magyar ugarból, melyért most annyi 
vér folyik, nekik tán egy göröngyük sincs. Kenyér
kereső, dolgos magyar emberek, jegyzők, tanítók, 
akik talán hiányát érzik annak a pénznek, mit 
nekünk küldtek s mégis Sinkovich Dénes vaskor- 
pádi ig. tanító 63 kor. 83 f, Bazsányi Mihály 
vidorlaki tanító 40 kor. 88 f, Saruga Frigyes 
íelsőlendvai körjegyző 20 korona, Lunczer Endre 
felsőlendvai segédjegyző 28 kor. 78 f, mint az 
országgyűlési képviselő választók összeírására 
alakított íelsőlendvai küldöttség tagjai a részükre 
kifizetett napidijaikat beküldték a muraszombati

Vörös Keresztnek. Hazafias, nemes tettük nem 
szorul dicséretre, legyen tettük buzdító, lelkesítő 
azokra, akik jobb anyagi viszonyok között sóvár 
fukarsággal garasaikon ülnek, ebben a felemelő, 
megtisztító nagy időben.

Adakoztak :
Horváth Károlyné gyűjtése: Gedőudvar köz

ségben : Stoff György I kor.. Láng Ferenc 50 f, 
Keimel János 40 f. S/ampt Hedvig 20 f. Perestó 
községben: Pozvék János 1 kor., Komik Antal 
40 f, Gombóc István, Medis Ferenc 20 20 fillér, 
Határfalva községben: Buchmann András, Láng 
Mihály 1 1 kor., lyodada Antal, Gaber Ferencz
40 40 f, Jank Gottfried 10 f, Hegyszoros köz
ségben: Kiszilák Ferenc, Borovnvák Ferenc I 1 
kor., Küzmics Mihály 50 f, Láng Ferenc 40 fillér, 
Csics Anna, Láposa Mihály 30 -30 f, Gécsek 
György, Vouri István, Kocsár Teréz, Menczigár 
József 20—20 f, N. N. 14 f, Szkledár Róza, Ko
csár Mária 10 10 f, Seregháza községben: Bü-
csek Mihály 5 kor., Fickó Mihály 2 kor., Fartek 
Ferenc 2 kor., Weisz Samu, Jank János, Fritz 
János, Gaber György 1 — 1 kor., Rapos Mihály 
36 f, Gaber Mihályné, Sándor Vince 20—20 f, 
Fritz József 10 f, N. N. 04 f, Kismáriahavas köz
ségben : Holsedl József 40 f, Kren András 20 f, 
Stessel József, Bochmetz József 10 10 f, Felső-
csalogány községben: Roposa Ferenc 1 korona, 
Rogán Mári 20 f, Vizlendva községben : Csárics 
József. Koblencerné, Fartek Mátyás, Sajt Mihály, 
Kikec Lipót, Vidonya Antal. Bokán János, Magyar 
Franciska, Marics István. Kikecz Féter, Hajdinyák 
Mátyás, Krenosz János, Poncsor János, Rogács 
Ferenc, Nemec* József, Salamon András I — 1 kor. 
összesen 118 kor. 10 f.

Pojbics Gyula és Skodnik Ferenc gyűjtése 
Felsőcsalogányon: Poposa Ferenc 5 kor., Pojbics 
József 2 kor.. Bokán Mátyás, Bokán György, 
Bokán Ferenc, Pozvég Ferenc, Oszkó Mihály, 
Grah Mátyás, Csurmann Ferenc, Csurmann József, 
Kiszilák József, Kornhausel Sándor, Függ István, 
Czelec Ferenc, Skodnik István, Baranya András, 
Skodnik Ferenc, Pozvék Ferenc, Rogán Mihályné, 
Kovács Miklós, Grah Ferenc. Kovács Jánosné, 
Kopics Ferenc, Fartek Mátyás, Zsohár János, Cze- 
lecz József, Sterták József. Pozvég Mátyás, Rai- 
szár György, Huber Ferenc, Skodnik Ferenc Far
tek György 1 1 kor., Kocsár Mihály, Vucskó
Miklós 70 - 70 f, Skodnik János, Huber István, 
Oszkó István. Bokán Ferenc, Lenarsics János, 
Krénosz János, Kocsár József, Czelecz Ferencz 
60 60 f, Fartek Mihályné 80 f, Huber Ferencz,
Rogán Iván 50 50 f, Radó András, Fartek Mi
hály, Krpics Mátyás, Godár Róza, Kiszilák József, 
40 40 f, Sinkó József, Skodnik Miklós, Horváth
Mári, Rácz György 30 30 f, Oszkó István, Ki
szilák Ferenc, Rácz György. Pozvég József, Bra- 
tecz Imre 20 - 20 f. Összesen 50 kor. 20 f.

(Folyt, köv.)

a mohamedánok termében. A szenvedés kivetkőz
ted ezeket az embereket minden érzékenységükből. 
Az ajtó mellett fekszik a legszebb eset Moha
med a fekete fiú neve, az alsó állkapcsának felét 
vesztette el a harcban. Rettenetes szomjúság kí
nozta. Az orvos szondán megitatta.

Sohasem láttam hálásabb pillantást 
mondja az orvos.

Mohamed nyelve most ismét a helyén van 
és ha maid a fogai nem mozognak többé, akkor 
a fogorvos uj állkapcsot fog neki készíteni, amely 
fölé a sebész uj állat fog faragni abból a nyers 
húsból, amely most alaktalanul lóg le a félig nyi
tott szájból. És Mohamed akkor kétségkívül igy 
fog tépelődni magában. :

Miért is öltem meg ezek az embereknek 
a testvéreit?

A terem végén két sajátságos alakot látok: 
indusok. Senki ssm tudja, mi a nevük, honnan 
valók, micsodák. Egyetlen előttünk ismert nyelven 
sem beszélnek. Az egyik megveti a másikat, meg
tagad vele minden közösséget: más kasztból való, 
mint ő. Egyébként szelíd mind a kettő, aggódó, 
félénk szemekkel tekintenek az uj arcokra, minden 
pillanatban összerezzenek, talán félnek, hogy fel
akasztják őket. Eleinte nem ízlett nekik a kórházi 
eledel, nélkülözték a megszokott rizst, de most 
már jó étvággyal eszik meg a kelkáposztát is.

Az orvos közlése szerint bámulatosan gyó

gyulnak a feketék és hihetetlen, mi mindent bírnak 
el. Van itt egy, aki most kényelmesen, jókedvűen 
fekszik ágyában. Mikor idekerült, a hasán volt 
hatalmas kötés. Levették róla. A lövés széjjel- 
szakgatta egy helyen az alsó testét, melynek nagy 
valami definiálhatatlan holmi lógott ki : hashártya 
egy része. Levágták a kitiireinlést és ezzel elinté
ződött az eset. Egyetlen dolgot irigyelhetünk csak 
mi európaiak a feketéktől: a nagyszerű idegeiket, 
természetes szenvedni tudásukat.

Angol katona csak kettő van a kórházban. 
Az egyik a hasán fekszik : a hátát érte' lövés. 
Közömbösek, hidegek.

A tiszti szobában vegyesen fekszenek külön
böző nemzetek tisztjei. Ez a terem szeilósebb. ké
nyelmesebb. mint a legénységé. Egy magasrangu 
francia katonatiszt ágyához vezetnek. Udvariasan 
szólítom meg, talán udvariasabban, mint kellene:

Mon colonel kérdezem tőle, hogyan 
van, nincs-e valami panasza.

Barátságos részvétem meghatja, rögtön el
panaszolja, hogy a nervus ischiaticus-át lőtték 
keresztül, rettenetes fájdalmai vannak. De azért :

Vous savez, tout irait bien, mais cette 
cuisine, cette cuisine!

A francia ember: csak a konyha ellen van 
kifogása. Megemlítem, hogy a katonái nagyon jó
ízűen esznek:

Possible, moi je ne peux, ce que je do- 
merais pour une béllé cotelette! (Lehet, de én 
nem bírom. Mit nem adnék egy szép kotlettért!)

Belga és francia tisztek fekszenek a terem
ben. Ténylegesek és tartalékosok. Az egyik párisi 
ügyvéd. Nagyon csodálkozik, hogy én, svájci kol
légája jobbulást kívánok neki. A mellette fekvő 
ember hatalmas, szőke, borotvált arcú. Megszó
lítom :

Enfin un camerad anglais ?
Haragosan felel:

Non monsieur! C’est dégoutant, tout le 
monde me perend ici pour un anglais! (Undorító, 
itt mindenki az hiszi rólam, hogy angol vagyok !)

Bocsánatot kérek tőle, hogy hiszen nem kö
vettem el sértést, az angolok szövetségeseik, ő 
azonban nem akar erről semmit sem tudni Ezzel 
az érdekes fináléval vettem búcsút a kórháztól. 
Ismét künn voltain a forgalmas, lármás utcán. 
Mily örökös talány! Ott, messze a város tornyai 
mögött Európa legjobbjaink vére folyik, itt pedig 
az orvosi tudomány, a sebészi művészetet, a jóté
kony gondosság munkálkodnak azon, hogy jóvá- 
legvék azt, amit ott túl összerongálnak.
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HÍREK-
_ Kinevezés Gróf Mikes János 

. spök a vallás és közoktatásügyi minis/.- 
riíun kegyurasága alatt álló cserföldi 

plébánossá Csárits József volt belatinczi 
káplánt nevezte ki

- Üdvözletek Przemyslből. Üzenetet hozunk 
ilöpostával, messze idegenben körülzárt nagy
ból. Przemysl vasi hőseitől. Akik máskép nein 

-.ékíthették szerelteiket, kik értük aggódnak, vé- 
,onv levelezőlapon, repülöpostával együtt értesítik 
övéiket, hogy jól vannak, egészségesek, ne bán
kódjanak miattuk. Repülöpostán öt levelezőlap 
érkezett az alispáni hivatal címére. Mindegyiken 
ez van: Alulirt przemysli vártüzéres tisztelettel 
kérjük, e kártyát esetleg hivatalos körözvén}’ utján 
hozzátartozóinkhoz juttatni. íme, iti közvetítjük 
mi a przemvsli, bizonyára várva várt üzeneteiket. 
A várvédők'közt járásunkból is többen vannak, a 
kik közül következők adtak életjelt magukról.

Holczmann Máriának .Muraszombat. Sok 
szívélyes üdvözlet. Teljesen egészséges vagyok: 
János.

Antalics Józsefnénak Pártosfalva. Én hála 
Istennek egészséges vagyok. Csókolom.

Kardos Jánosné szabóinesterné Andor- 
hegv Kedves feleségem! Szépen tisztellek és 
szivemből üdvözöllek a távolból, úgy a kedves 
mamát.

Ez az izenet pedig vendül szól:
Potoisnyek Mátyásnak Tiborfa. Január 

12-én. Üdvözlöm kedves szüléimét. Hála Isten
nek még t lek! Igen szépen tiszteltetem mind- 
n .áiukat.

Halálozás. Részvéttel vettünk hirt 
Czipott Jánosné szül. Benkő Anna úrnő 
elhunytéról Az elhunytban Czipott János, 
a rábalapincsvölgyi takarékpénztár pénztár
noka, korábban inárlonhelyi földbirtokos 
hitvesét, Czipott Géza szentgotthárdi ev. 
lelkész édes anyját gyászolja. A család a 
halálesetről az alábbi gyászjelentést adta ki: 

Czipott János ugv a maga, mint gyer
mekei : Géza és Ilonka, menye Czipott Gézáné 
szül. Kühár Ilonka, kis unokái Iván és Ákos s 

egész rokonság nevében fájdalomtól meg
tart szomorú szívvel jelenti, hogy szerető hitves
társa, az önfeláldozó édes anya, nagyanya, rokon 
Czipott jánosné szül Benkő Anna 1915. évi 
január 15-én áldásdus életének 57-ik, boldog 
házasságának 34-ik évében az Urban csendesen 
elaludt. A drága halott földi maradványait va
sárnap, folyó hó 17-én déluián fél 3 órakor 
helyezzük el nyugvóra az ág. hitv. ev. vallás 
szertartása szerint a szentgotthárdi sirkertben. 
Legyen édes siri álma, boldog feltámadása !

Meleg ruhát a katonáknak. Elmúlt a ka
rácsony, a békeremények álmai nem teljesedtek 
be, sőt az orosz éppen karácsony éjszakáján inté
zett csapataink ellen ádáz harcot. A téli háború 

hj?t megindult, s folyik tovább példátlan heves
sel. A magyar társadalom ez ideig is igyeke

zett katonái iránt háláját leróni, a zordon tél hi- 
azonban újabb kötelességeket ró ránk. Itt 

Tünkben a 7-ik ulánus ezred kerete. Itt 
képzik az zred újoncait és hétről hétre indul 
egV-egy transport a harctérre. A tisztikar és le
génység túlnyomó többsége galíciai, bukovinai 
zármazásu ember, akiket százszorosán sújt a há

ború sújtó keze, pusztító nyomora. Ezeknek a 
zegény embereknek vagyonát feldúlta teljesen az 

1 sz, ezek közt a szegény emberek közt alig van, 
i feleségéről, öreg szülőjéről, kicsi gyermekeiről 
•napok óta hirt hallott volna. Bizonyos csupán 
, hogy ennek az ezrednek a legénysége ma 

hontalan, szegény. Emberi munkát végez a társa 
Jalom, ha ezeknek a szegény embereknek meleg 
éli ruhával való ellátásáról gondoskodik. Azok, 

akik hazát, családot, falusi viskót, mindent elvesz
tettek, egyelőre ne legyenek kénytelenek fázva, 
dideregve a harctérre menni. A muraszombati 
Vörös Kereszt hálás köszönettel fogad minden 
adományt, s siet azt majd rendeltetési helyére 

juttatni. A Vörös Kereszt által már idáig eljutta
tott adoményokért a kórházban megtartott kará
csonyi ünnepélyen hálás köszönetét fejezte ki az 
ezred őrnagya. — Lapunk utján megindított moz
galom nemes megértőkre talált közönségünk kö
rében. Ez ideig beérkezett a muraszombati Vörös 
Kereszthez a következők adománya: Stern Zsig- 
mondné 10 pár harisnyát küldött szerkesztőségünk
höz, Sinkovich Dénesné Vaskorpádról nagy cso
mag meleg ruhát, szőrmenemüt küldött hozzánk. 
Hálásan köszönjük a lelkes adakozók adományát 
s a beküldött ajándékot rendeltetési helyére jut
tattuk.

— Nyugalomba vonuló körjegyző. Rozgonyi 
Antal cscndlaki körjegyző előrehaladott korára és 
betegségére való tekintettel még e hó folyamán 
beadja lemondását ugv, hogy még a februári 
megyei közgyűlésen kerül tárgyalásra, amelyen 
bizonyára méltányos elintézést nyer. Rozgonyi 
Antallal is a régi jegyzői gárda egy érdemes mun
kása vonul nyugalomba, aki szorgalmával’ lelki
ismeretes pontosságával feljebbvalói elismerését 
vívta ki magának.

Katonatemetés Radkersburgban a napok
ban szivszélhüdés következtében meghalt egy Kriss 
León nevű katona. Mivel ott zsidó temető nin
csen, azért Muraszombatba hozták, hogy az itteni 
temetőben helyezzék el. A holttestet katonai pom
pával számos katona kíséretében hozták át Mura
szombatba. hol vasárnap délután temették el nagy 
részvét mellett. Sírjánál dr. Kiss Henrik főrabbi 
tartott könnyekig megható beszédet, melynek ha- 

[ tása alatt a nagy számban megjelent közönség 
sorában nem maradt szem szárazon. Mély meg- 
indultság vett a közönségen erröt, s nagy rész
véttel búcsúztatták az idegenből hozzánk tért de- 

i rék katonát.
A derék háztulajdonos Szecskó Iván már- 

kusházi birtokos muraszombati házában lakó ! 
Schöck Samu festő feleségének, mivel férje hadba- 
vonult a házbért elengedte. Nemes tettét példa 
kedvéért jegyezzük fel. Vajha mindenki ily neme- 
fogná fel kötelességét e nehéz időkben.

Halálozás. Ehrenstein Albin a helybeli 
postahivatal tisztviselője szombat reggel elhalálo
zott. A posta egy érdemes, szorgalmas tisztvise- ; 
lőjét gyászolja az elhunytban, kit már évek óta 

| kínzó szenvedéseitől váltott meg a halál. A korán 
elhunyt fiatal ember temetése holnap lesz.

Bátori F Mátyás megérkezett Annak ide
jén sok port vert fel Bátori F. Mátyás ur mura- 
halmosi lakos üzérkedése, mig minden csendes 
lett, mert az igazság büntető keze lesújtott és 
hosszabb időre ártalmatlanná tette nevezett urat, | 
feledésbe mentek viselt dolgai is. Nagy örömmel i 
konstatáljuk, hogy a nevezett ur ismét itthon van, | 
mert a zugirászatot már ismét megkezdette és a 
posta forgalmat nagyban elősegíti. Ügy látszik, a 
hatóságoknak ismét dolga lesz rövid időn belül, 
mert Bátori vissza vágyik oda. ahonnan csak 
nem rég érkezett meg.

— Auguszta alap gyorssegély. Aranyat vasért 
vidéki akciója még október 26-án Horváth László 
központi körjegyzőhöz 100 drb igen Ízléses vas- , 

• gyűrűt küldött aranyali becserélésre Pró Patria 
; 1914 : felírással, ebből a küldeményből ez ideig 

részben készpénz, részben arany és ezüst tárgyakért 
becserélve lett 79 drb és igy becserélésre, meg
váltásra vár 21 drb. Újabban aranyat vasért 
készpénzzel becseréltek a helyben állomásozó 7-ik 
ulásusezred altisztjei: Lotocki Titus, Borzeinski 
Johan, Bodnár Naum, Cipvicki József, Bodnár 
Naumné. Értéktárgyakat adtak: Schnell Bözsike 1 
kis függő aranyból, Schnell Mancika 1 ezüst kar- 
kötő, Nagy István 1 tula ezüst óra, Fülöp Jenő 

1 1 ezüst karkötő, N. N. egy pár kék köves arany
fülbevaló. A kegyes adományokért hálás köszö
netét mond a körjegyző.

Nincs pályázó a tolmácsi állásra. A mura
szombati járásbíróságnál megüresedett vend tol- • 

; mácsi állásrá hirdetett pályázat meddő maradt. 
I A mai bírósági gyenge ügyforgalom mellett ugyan 
1 nem nagyon érezhető még a hiány, azonban a 

dolgok rendes menete mellett szükség van a 
tolmácsra s az állással járó jövedelem elég jelen

tékeny s igy csodálható, hogy erre a kényelmes 
s mégis jövedelemmel járó állásra pályázó nem 
akad.

Ujávi üdvözletek megváltása címén Szeredy 
Viktor Tőikereszturról 3 koronát küldött be.

Uj posta Barkócon A soproni posta és 
távirda igazgatóság értesítette a vármegyét, hogy 
Barkócon 1915. január 18-án postaügynökség lép 
életbe, amely leszámolás, ellenőrzés és felügyelet 
tekintetében a muraszombati posta és távirda hi
vatalhoz tartozik.

A társadalom szive. Az evangélikus isko
lában ápolt sebesültek buzgó támogatójukat tisz
telik Kováts István ev. lelkészben és családjában, 
akiknek eredményes munkáját minden dicsérő 
szónál szebben magasztalja a befolzt adományok 
nagy száma. Adakoztak:

Kardos Istvánné. Zsálik Istvánná, Skalics 
Jánosné, Stevancsecz Mihálvné, Úllen Jozefa 2 —2 
liter tej. Szőke Istvánné, Antauer Józsefné, Men- 
licz Antalné, Kühár Sándorné, Kühár Józsefné 
I — 1 liter tej, Novák Miklósné 9 tojás, 3 kiló 
búzaliszt, I liter tejfel, 1 tyuk, Sostarics Mátyásné 
1.5 liter tej, özv. Mintsek Gáspárné 13 üveg bor, 
Mártonhelyről adakoztak: Keresztúri Kálmánná 3 
pint tej, 3 kiló túró, 2 liter tejfel, Üllen Jozefa 2 
liter tej, Kühár József 3 nagy kanna tej, 4 kiló 
zsir, kávé s cukorra 4 kor. pénz, — dr. Pintér 
Miklós 3 kor., Szinic István 2 kor., battyánfalvi 
uradalom 1 nagy és kisebb kanna tej, Benkő 
Józsefné 6 liter tej, 6 kiló kukoricaliszt 6 kilő 
köles kása, 2 kenyér, 2 kilő füstölt hús, egy zsák 
burgonya, Movák Perencné Falud 3 liter tej, Ku- 
min Istvánné 4.5 liter tej, Norcsics Perencné 4.5 
liter tej, két kiló kukorica liszt, 2 kiló kása, — 
Falud községből adakoztak: Novák Miklósné egy 
véka krumpli, 4 kiló rozsliszt. Frnkő Miklósné 1 
kalács kenyér. 3 kiló kukoricaliszt, 2 kiló kuko
ricaliszt 2 kiló köleskása, 1 kosár krumpli, Novák 
Iván 4 kiló bab. 4 kiló kukoricaliszt. 3 kiló köles 
kása, Perkics Józefné 1 kilő rozsliszt, egy kiló 
bab. Kovács János 3 kiló bab, 1 kilő köleskása, 
Fiiszár István 3 kiló bab, Győrfy Vincéné 3 kilő 
bab, 1 kosár krumpli, Notcsics Istvánné 2 kiló 
bab. 1 kiló kása, Dervarics István egy drb kenyér, 
Perkics Mihály 1 k* sár krumpli, 1 kiló kása, 3 
kilő kukoricaliszt, Benkő Iván 1 mérő krumpli, 
ifj. Norcsics Perencné 2 kilő köleskása, 4 kilő 
rozsliszt, Norcsics Iván 1 véka burgonya. Titán 
Ferenc 1 véka burgonya, 3 kilő kukoricaliszt. 
Doni András egy véka burgonya, 3 kiló rozsliszt, 
3 kiló kukoricaliszt, Titán Károly 2 kiló kása. 
Fiiszár József I kalács kenyér, 1.5 kiló kása, 4 
kilő rozsliszt, Novák Perencné 2 kiló Fab, 1.5 
kilő kása, 2 kg. kukoricaliszt, Kumin Ivánné egy 
véka krumpli. 5 liter rozsliszt, 3 kilő kása. Ne- 
inecz István 1 zsák burgonya. Balaskő Miklós 
1 kalács kenyér, 2 kilő kukoricaliszt. Fiiszár Ist
ván 1 kakas. Josár Jakab 2 kilő bab, 1 kosár 
krumpli, - Sávéi János uj évre 5 pint bor, két 
liter tejfel, 2 kilő túró, 3 kg. zsir, Sostarics Má
tyásné 1.5 liter tej, Kühár Sándorné I liter tej, 
Kühár Józsefné I liter tej. Kühár Jánosné 2 kilő 
zsir. Mezővár kzzség adománya: 1 zsák kukorica 
liszt, 7 zsák burgonya, 1.5 zsák köleskása, 1 zsák 
kenyérliszt, 1 zsák búzaliszt, 3 negyed zsák aszalt 
gyümölcs, 1 kis zsák bab, 1.5 pint pálinka, 30 
tojás. Fiiszár István 10 liter tej, s a község la
kosai 2 nagy kanna tej, 15 kiló zsir, Bankó Vik
tor 5 liter tej, Fürst Lajosné 8 liter tej. Kardos 
Istvánné I liter tej, Szlepecz Györgyné I liter tej, 
Zsálig istvánné 2 liter tej, Stevanecz Mihályné 2 
liter tej. Antauer Józsefné 1.5 liter tej, Meolicz 
Józsefné 2 liter tej. Halvax Gyuláné 40 fillér, 
Alsómarác községben Bencik János biró által be
folyt adományok: 4 zsák burgonya, 1 zsák ke
nyér liszt, 1 zsák búzaliszt, I zsák kukoricaliszt. 
I zsák kása, 5 kenyér, 6 kiló zsírt 2 kanna tej. 
Az adakozók névsora a következő: Ifj. Antalics 
István, Lipics István Bencik Miklós, Cserpnvák 
István, Luthár Iván, Czug Józsefné, Czőr Józsefné, 
Lipics Ferenc, Czvetkó Iván, id. Benczik Ferenc, 
Vitéz Mátyás, Czvetkó János, Siftár Ferenc, Li
pics Miklós, Vucskics János, Temlin Ferenc, Kü
hár István, Vitéz Ferenc, Csarni Ferenc, Drávecz 
József, Fartély János, Kercsmár Miklós, Gorcsán 
Iván, Czipott József, Rumics József. Rumics Iván, 
Gergorec Ferecné, Csarni Istvánné, Benkő Ferenc, 
Dsubán Ferenc, Kühár József, Horváth Mátyás, 
Czvetkó Józsefné. Ballér Miklós, Ballér Mátyás, 
Fartély István.
f A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor. 11
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A „Muraszombatjárási Gazdák 
szövetségé“-nek tagjai tisztelettel 
felkéretnek, hogy a hátralékos 
tagsági dijakat mielőbb befizetni 
szíveskedjenek.

Az Elnökség.

Magán kézből
bútorok, hálószoba-, ebédlő kredencz, sző
nyeg, dívány, szalon asztal, tükör és szabó
műhely berendezés eladó. FLISZAR 
ISTVÁN női szabó Muraszombat,
Kötö-utca, Péterka mellett

-
rekedtség, 

elnyálkásodás, 
hurut és görcsös 

köhögés ellen.

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

igazolja biztos hatásukat.
Kellemes izű ezukorkák csomagonként 20 
és 40 fillér, dobozban 60 fillérért 
kapható Muraszombatban Dr. Bölcs Gyula 

gyógyszertárában.

-------- --  -

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 

b i á m p át
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.

Fgw-’----
■ Hercony Syriip. Sarsaparillae

compos.
Vértisztitószer. Üvegje: kor 3.60 es 7.50. ”
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Muraszombat és Vidéke 
kiadóhivatala, Balkányi 
Ernő Muraszombat. Nyílt- 
tér, hirdetés és előfizetés 
a kiadóhivatal czimére 

küldendők be.

NAGY RAKTAR 
órák,ékszerek 

és 
látszerekben.

Javítások 
e szakmában ol
csón és pontosan 

eszközöltetnek.

■
PLACSEK VENCEL
órás és aranyműves Muraszombat, 
az ág. evangélikus templom szomszédságában.

©
Nyomtatványok 

ízléses kiállításban, gyor
san és jutányos árban 

készíttetnek.

Befőzéshez pergament 
papir 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.

Horgony Syrup. Sarsaparillag
compos.

Vértisztitöszer, Üvegje: kor 3.60 «s 7.50.

a Horgony - Pain - Expeller pótléka, 

jdslon.mentes be.iörxsőlés hüléseknéi. rhe» 
koszvénynél stb. 

Üvegje: kor. -.80. 1.40, 2.—.

Horgony-kénes-kenőcs 
rendkívül idcgcsillapitó száraz és nedv, 

kiütéseknél stb.
Tégely.-: kor. 1.—.

Kapható: Balkányi Ernő papirk. Muraszombat.

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

kereskedésében, Muraszombatban.

BUDAPEST és KIS ÚJSÁG
apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

Hasznos es 
szórakoztató!
Dalos könyvek, nagy választékban. 

Mit Írjak? Mit írjunk? 
Gondolj reám!

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.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

KÖNYV- ES 
PAPIRKERESKEDÉS.

Egy jobb házból való fiú

TANULÓNAK 
felvétetik BALKÁNYI ERNŐ 
könyvnyomdájában Muraszombat.

KÖNYVNYOMDA = 
ÉS KÖNYVKÖTÉSZET.

! UJ KIADÁS ’
= VASVÁRMEGYE = 
= LEÍRÁSA

Használjunk
HADIPÓSTABÉLYEGETI

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, 
annak szives megújítását.


