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Felelős szerkesztő : Dr. (. Z1FRÁK JÁNOS. 
Főmunkatárs; ST.RN HUGÓ.

Kiadó
A Vendvidéki Magyar Közi művelődési Egyesület. 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési dii : 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 fill 
többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.

Nyilttér sora 50 fillér.

Feltámadás ünnepén.
Zugnak-bugnak a harangok, a feltáma

dás ünnepét hirdetik. A krisztusi tanok 
ünnepét üli a kereszténység. A nagy heti 
ájtatosságok véget értek és a hivök ezrei, 

z emberiség milliói hálaimát sietnek inon 
Jani s magasztalni a nagy Alkotó végtelen 
lóságát, mely a bűnös embereknek bünte- 

helyet a bocsánatot nyújtja.
Mennyi hivő, imádkozó ember egy

szerre. A nagy eszmék, a magasztos tanok 
megilletik a megtévelyedett lelket, néhány 
órára visszarántják a bűn útjáról, az elpos- 
ványosodás fertőjéből és odavezetik a tisz
taság oltára elé, a szent gondolatok csar
nokába, hogy elmélkedjék az emberiség 
k zös sorsáról és arról a fenséges tragé
diáról. mely közel kétezer éve játszódott 
le ott a messze keleten, amikor az isten
ember, a szeretet vallásának hirdetője, 
Krisztus kereszthalált halt a föld minden 
népéért.

Kétezer éve s azóta mennyin ment át 
a föld lakója. Megujhodott, bűnbe sülyedt, 
majd ismét megváltozott. Folyton haladt 
előre, a tudás felé. A minden-tudás vágya 
nem veszett ki belőle, az megmaradt, sőt 
még korszakról-korszakra megnövekedett. 
A fölvilágosultság felé törekszik, minden 

lkot meg akar ismerni, hogy semmi ne 
maradjon a titokzatosság homályában. Most 
kétszeresen törhet a cél felé, az akaratot 
még sarkalja az idegesség. Ez nem hagyja 

tini egy pillanatra sem. Ha tán a tudás 
a megtorpanna néha, hát a nyugtalan 
tt fészkel az ember beteges szeveze- 

lét . és az tovább izgatja a fáradságos 
munkában.

Minden után törekszik a mohó ember, 
ni eddigi tudáskörét tágítja, ami eddigi 
veit halomba dönti. S ha ráakadt kuta- 

tusaiban egy újabb tételre, hát azt nem 
meri tételnek fölállítani, mert belátja, hogy 
amit ma igaznak állít, azt holnap más
valaki megdönti. A természetnek még csak 
nem is sejtett erőt hatalmába és szolgála
tába hajtja. Kérlelhetlen harcot viv mind
azzal. ami útjában áll s nem nyugszik 
addig, a mig le nem győzi

Hanem egygyel nem mérkőzik meg, 
azt elkerüli, fél tőle, pedig ahhoz nem kel
lene herkulesi erő, mert önként kínálkozik. 
Ott van lépten-nyomon, ott kínálja magát 
az ember minden útjában, hanem a ke- 
vély, önhitt teremtés nem akarja észre
venni.

Ez az emberi szeretet!
Prédikálják évezredek óta, az emberi 

szeretetet hirdetik, amióta ember létezik s 
fogjak is, amig az utolsó behunyja a sze 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását

inét. Hanem azért pusz a fogalom marad 
a szeretet. Beszél róla mindenki, de tör
vényeit sénki sem köve'i. Igen, senki, ki
mondom nyíltan, bátran, odavágom az 
emberiség képmutató a.cába, mert az ön
zetlenség, az önfeláldozás, a hála, a nagy
lelkűség, a türelmessé^, a békeszeretet 
ismeretlen fogalmak. Pedig ez az emberi 
szeretet fönséges tanának magasztos tör
vénye Aki ezeket meg nem tartja, aki a 
szivébe bele nem vési, azokat az nem is 
követheti.

Millió ember veszi naponként ajkára 
ezt a szót, de szentségtörést követ el, a 
mikor kimondja, mert kérkedik s még 
olyannal, aminek csak legparányibbja sem 
járja át a lényét. Amikor jót teszünk em
bertársainkkal, akkor az önzés vezet ben
nünket Hiszen naponként szerezhetünk 
bizonyságot. Különösen mi, a sajtó napi 
munkásai, akik folytonos érintkezésben 
vagyunk az emberekkel. Mennyit látunk 
mi! Mennyi keserűség fog el bennünket 
ekkorra emberi önzés lattára. Ha minden
ről szólni lehetne. Hány millió ember tesz 
jót nyomorult embertársaival, csak azért, 
hogy a nagy nyilvánosság beszéljen róla 
és hogy az újságokban is szó essék arról ? 
Hány esetet tudok én is, hogy a jóté
konyságot gyakorlók maguk siettek a la
pot tudósítani, hogy ők ennek, vagy annak 
segítséget adtak. Hát ez az önzetlenség! ?

De hol van az önfeláldozás és a nagy
lelkűség? Hát nem siet minden ember, 
hogy érvényesüljön, ha mindjárt ember
társa rovására is!? Legyűri, elnyomja, mert 
ő akar első helyre jutni. Példákat nem 
hozok föl. Nincs szükség rá. Aki nem 
vak az látja a napi eseményeket. És az is 
hiába keresi a hálát, a türelmességet és a 
békeszeretetet. Minden az ellenkezőjét 
hirdeti.

Mi, a napi események figyelői és bon- 
colgatói, mi megborzadunk akkora ember- 
szeretetlenség láttára. Pedig Krisztus, aki
nek szent emlékezetére ünnepel ma a ke
reszténység, szeretetet hirdetett, ő volt az 
egyetlen ember, aki a szeretettel tudott 
élni. Hallom az ellenvetéseket, a gunysza- 
vakat, hogy könnyű volt neki, mert Isten 
volt. Igaz, de még sem egészen igaz. 
Ö ember is volt. Épp azért öltötte magára 
az emberi természetet, hogy példákkal be
mutassa az emberi szeretetet s hogy azt 
minden ember követheti, csak akarat kell 
hozzá.

Azért csak menjetek a templomokba 
hivök milliói és elmélkedjetek a nagy Isten
ember igéiről. Oh bár volna foganatja 
azoknak az imáknak, bár megtérne minden 
ember. Bár megértené az emberiség azokat 

a tanokat, amiket Krisztus hirdetett és 
megértetni akart, hogy az igazságnak győ
zedelmeskedni kell a hitetlenség és a két
kedés átkos erői fölött.

Feltámadunk, ezt zengi ma kórusban 
millió torok.

Föltámadunk!
A legmagasztosabb eszme s a hit 

lélekemelő, hatalmas varázserejével biró 
vigasztalás rejlik ebben a szóban. A halál 
szörnyű, félő hatalma megtöri s szétzúzza 
a sírok márványlapjait. A mikor elkövet
kezik az utolsó óra s megjelenik a halál 
kérlelhetetlen angyala: ekkor talán belo
pódzik néhány pillanatra a szivébe a sze
retet, mert hisz a feltámadásban.

Bár következnék be az a feltámadás, 
amikor az emberiség megismeri az emberi 
szeretetet.

Pénzintézeti középpont.
Teleszky János pénzügyminiszter igen mélyre

ható és fontos tervvel lépett a gazdasági köz
vélemény elé. Memorandum alakjában ugyanis 
fölvetette egy uj hitelszervezetnek a tervét, ameiy 
állami hozzájárulással és részvétellel készítené elő 
a magyar pénzügyi életet a háború utáni idő
szakra. Igen fontos körülménynek tartható és rá- 
vall a kormány lojalitására, hogy az a terv, a 
melyet erre nézve kidolgoztak, illetékes körök 
intenciója szerint véglegesnek semmiképen sem 
tekinthető s a mennyiben a nyilvánosság fesztelen 
véleménye valamely helyes módosítást ajánlana, 
azt tekintetbe fogiák venni.

Mindössze két pont az, »melyhez a Pénz
intézeti Középpont végső programmiának kidolgo
zásakor is ragaszkodni szándékoznak. Az első, 
hogy a revizori intézményt, a mely a tiz millió 
koronánál kisebb tőkéjű pénzintézetek üzletvitelét 
fogja ellenőrizni, okvetlenül megvalósítani szán
dékoznak. A másik az, hogy az uj szervezet 
az autonóm alap épségben tartásának Ígérete mel
lest rajonirozni fogja a kis intézetek munka- 
rületet és üzleti körét is megkívánja szigorúan 
állapítani.

A tervezet, amelyet tehát a vidéki intézetek 
államosítására irányuló szándék jellemez, a vissz- 
leszámitoló üzletet fogja egy kalap alá fogni s 
erre nézve azt igyekszik majd megvalósítani, hogy 
az állami gondviselés a háborús veszteségektől 
sújtott vidékek gazdasági életét az eddiginél köz
vetlenebb módon orvosolhassa. A nagy középponti 
intézetek szindikátusi működését ugyan ezután 
sem kapcsolnák ki az orvosló eljárásból, de az 
állam közvetetlenebb részvétele és befolyása az 
ily akcióknál az eddiginél nagyobb mértékben 
érvényesülne.

A fontos és megnyugtató éppen az lenne a 
tervezett alakulásban, ha az az államot valóban 
oly döntő befolyáshoz juttatná a Pénzintézeti 
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Középpontban, amely arányos lenne azzal az 
áldozathozatallal és kockázattal, amelyet ebben az 
intézményben túlnyomó részt az állam fog magára 
vállalni, mig a remélhető közvetetten és közvetett 
anyagi haszon, ami az intézet működéséből vár
ható, inkább a többi résztvevőt fogja megilletni. 
Az állami irányítás föltétien biztosítása megnyug
tathatja maid azokat a vidéki intézeteket (éppen a 
patríciusokat), amelyek esetleg működésűk szabad
ságát féltenék, hogy az illetéktelen konkurenciának 
ebben a szervezetben nem lehet talaja.

A tervezet főbb részei ezek:
A Budapesten létesítendő Pénzintézeti Közép

pontban elsősorban azt a célt óhajtja elérni, hogy 
a pénzintézetek (elsősorban a 10 millió korona 
tökén aluliak) a tőkeerejűkkel arányban álló s 
természetes körzetükbe eső gazdasági érdek ki
elégítésével foglalkozzanak ügyvitelükben és mér
legük elkészítésében egyöntetűen járjanak el. E 
megszorító korlátozásért cserében az illető inté
zetek megokolt hiteligényét kielégítenék s lehetővé 
teszik a szükséges fúziót vagy pedig a fel
számolást.

A Középpont váltóhiteit nyújt telekkönyvileg 
bekebelezett követelésekre és jogokra is. \ áltó- 
hitelt nyújt, kölcsönt ad ingatlanra, értékpapírra, 
árura, terményre. Ad kölcsönt magánfeleknek is. 
Iparvállalat alapításával, érdekeltség vállalásával, 
parcellázással a Középpont csak elkerülhetetlen 
esetben és csupán átmenetiig szándékozik foglal
kozni. lökéit elfogja helyezni külföldi és ausztriai 
váltók leszámítolásával is. Pontos ígérete az ala
pitó tervnek, hogy a Középpont visszleszámitoló 
hitelt vehet ugyan igénybe, takarékbetéti üzletet 
nem folytat és igv ezen a téren a betétekért folyó 
verseny indirekt érvényesülése ki lesz zárva. A 
Középpont tagjainak váltó-telepítő helye gyanánt 
fog szolgálni, természetesen a kellő óvatossággal 
arra nézve, hogy rossz anyaggal tartaléktőkéjét 
túl ne terheljék.

A Középpont két főcsoportra széndékozik 
kategorizálni a pénzintézeteket. A tiz millión felüli 
tőkéjű intézetek nem esnek ellenőrzés alá. A tiz 
millió koronán aluli saját tőkével rendelkező tag
jainak üzletvitelébe, könyvelésébe azonban irányi- 
lóan szándékoznának befolyni. A tagok négyezer 
koronás névértékű részjegyet fognak kapni, még 
pedig az intézetek vagyoni, erejének arányos kép
viselete úgy jön majd létre, hogy minden negyed
milliós tőkerészlet egy-egy részjegy arányig nyer 
a középpontban képviseletet. Viszont a Pénzinté
zeti Központ kötelezettségeiért, nyereségéért és 
veszteségéért egyaránt, a tagok csak üzletrészük 
erejéig lesznek felelősek.

Az alapításban az állam száz millió korona 
névértékű üzletrésszel, valamint 25 millió korona 
tartaléktökével vesz részt. Ezzel a százhuszonöt 
millióval szemben a pénzintézetek összesen mint
egy 30 millió koronával vesznek részt. Vagyis az 
egész intézmény mintegy 155 millió korona tőké
vel fogja megkezdeni működését,

Az intézmény nyereségének felosztása a kö
vetkező arányban menne végbe: A tiszta nyere
ségből a résztvevő pénzintézeteket 6 százalékos 
osztalék, az államot 4 százalék illeti meg. Az ezen 
felüli tiszta nyereség 10 százalékát fogják az 
igazgatóság és felügyelő bizottság jutalékára for
dítani, a maradvány felét a tartalékalapba fizetik, 
másik feléből pedig (6 százalékig) egészítik ki az 
állam nyereségrészesedését. A nyers jövedelem 
fölosztása pedig igy menne végbe: 10 10 szá
zalékot kap a veszteségi és a rendes tartalékalap, 
amiből az esetleg gyönge váltóanyag nyerne fe
dezetet, 3 százalékot pedig egy inlézetköri nyug
díjalapra fordítanának.

A mi a közgyűléseken való rendelkező jogot 
illeti, ez az intézeteké lenne, részjegyeik arányá
ban. Az államot a kisebbség, illetve a közgyűlé
sen jelenlevő szavazatok fele fogja megilletni. A 
határozatokkal szemben azonban az állam vétó
jogot biztosított magának, a mellyel minden hatá
rozatot megsemmisíthet. A szavazati kisebbség és 
a vétójog közti logikai ellentmondást a végső 
megfogalmazásban alkalmasint módosítani fogják.

Az intézmény vezérigazgatójának hatáskörét 
az igazgatóság által megállapított ügyrend szabá
lyozza. A vezérigazgatót az igazgatóság szerződ
teti és javadalmazását az üzleti számla alapján 
födözi. Az igazgatóság két alelnökből és 14 vá- | 
lasztott tagból fog állani. Az igazgatóság négy ; 
tagját a pénügyminiszter jelöli ki. Öt tagot a 10 
millió koronán aluli intézetek jelöltjei közül, öt-öt |

pedig az ennél nagyobb intézetek jelöljeiből fog 
a közgyűlés egyeteme megválasztani. A jelöléshez 
a kis intézeteknél 20, a nagyoknál 3 tag aján
lása szükséges. Tagja még az igazgatóságnak a 
három szakminiszter és a horvát bán egy-egy 
delegálja is. Az igazgatóság tagjai fix jütalékot 
fognak élvezni. . .

A felügyelő-bizottság 8 tagból fog állni. 
Ezek közül kettőt jelöl a pénzügyminiszter s ezek 
is fix jutalékban fognak részesedni.

A választmány 60 tagból fog állani és ezek 
a tagok jelenléti dijat élveznek. Végül szakbizott
ságok szervezését is tervbe vették.

A Pénzintézeti Középpontnak díjazott elnöke 
is lesz. Ezt a pénzügyminiszter előterjesztésére öt 
esztendei mandátummal a király nevezi ki. A ha
tározatok, hogy végrehajthatók legyenek, az elnök 
jóváhagyását igénylik.

.1 tavaszi járványok ellen főerőnk 
a tisztaság. Minden hely, ahol a 
közönség megfordul, tartózkodik, 
tiszta, takarított legyen. J tiszta
ság megöli a betegségek csiráit.

A liszt-fölöslegek felkutatása és 
zár alá helyezése.

A földmivelésügyi minisztérium 977 1915.
számú rendeletére fokozott mértékben hívjuk fel 
lapunk olvasóközönségénec és a járás lakosságá
nak figyelmét. E tárgyban ifj. Horváth Pál főszol
gabíró erélyes rendeletet bocsátott ki a körjegy
zőkhöz, melyben a rendeletet megmagyarázva, annak 
pontos betartását a jegyzők kötelességévé teszi. 
A rendelet főbb pontjai ezek :

Mindenki, akinek búzából, rozsból, árpából, 
vagy az ezekből előállitott lisztből olyan készlete 
van, a mely a folyó évi termés betakarításáig, a 
saját háztartása és gazdaság céljaira szükséges 
mennyis igét (havonkint és fejenkint 6 kg.) meg
haladja, köteles ezt a készletet a körjegyzőnél 
bejelenteni. Azokat, akik a bejelentést elmulasztják, 
kihágás miatt két hónapig terjedhető elzárással és 
600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel fogják 
büntetni és a be nem jelentett, elrejtett, vagy el
titkolt készleteknek a házi vagy gazdasági szük
ségletet meghaladó részét a hatóság a törvény 
értelmében a kihágási eljárás során elfogja 
kobozni.

A bejelentett készletet az Országos Gazda
sági Bizottság részére zár alá helyezettnek kell 
tekinteni, tehát a birtokos azzal a bejelentéstől 
kezdve nem rendelkezhetik, hanem köteles azt az 
O. G. B. részére megőrizni és felhívására a ható
ságilag megállapított legmagasabb áron készpénz
fizetés ellenében átszolgáltatni.

Az elrejtett és eltitkolt készletek bejelentésére 
kitűzött három nap eltelte után azok hatóságilag 
pénzügyőrök által is nyomoztatni fognak. Azokat, 
a kik a bejelentést elmulasztják, készletüket elrej
tik vagy eltitkolják, bárki jogosítva van a ható
ságnál feljelenteni. A kihágási eljárás során az 
elkobozott készletek értékének egyötöde a feljelen
tőt illeti.

Aki a már megtartott lisztösszeirás alkalmá
val lisztkészletét akár tévedésből, akár bármi más 
okból nem a valóságnak megfelelően jelentette be, 
avagy a bejelentést egyáltalán elmulasztotta, ha 
most a bejelentést a kitűzött három nap alatt ön
ként és a valóságnak megfelelően megteszi, azért 
az előbbi felhívás dacára a bejelentést elmulasztó 
nem esik büntetés alá és készlete nem koboztalik 
el, hanem az Országos Gazdasági Bizottság által 
készpénzfizetés ellenében átvétetik.

Háztartási szükséglet címén a háztartásban 
élőkre nézve a folyó évi augusztus hó 15-ig tér
időiig bajonként 6 kg. liszt, vagy a kinek gabo

nája van, ennek megfelelő gabonamennyiség szá
mítandó.

A malmoknak azon gabona- és lisztkészlete
ket, a melyek már a polgári vagy katonai ható
ságok rendelkezése alatt állnak, bejelenteniük nem 
kell, valamint nem kell bejelenteniük a kereske
dőknek, szatócsoknak, pékeknek és általában azok
nak, a kik a liszt feldolgozásával vagy forgalomba- 
hozásával foglalkoznak, azt a iisztsz-ikségletet, a 
melyet már a hatósági intézkedés következtében 
kaptak.

A lisztbejelentés kötelezettsége alól mentesek 
azok, akik a megtartott lisztösszeirás alkalmával 
lisztkészletüket a valósághoz híven bevallották és 
azóta lisztfelesleget nem szereztek be be.

Vessünk be minden talpalattnyi földet. 
Ültessünk burgonyát és babot.

HÍREK.
Kinevezés. Ö felsége a király 

dr. Czifrák János 18-as népfölkelő hadna
gyot főliadnagygyá nevezte ki. Lapunk 
szerkesztősége és olvasó közönségünk ne
vében gratuláljuk katonai szolgálatot telje- 
sitő felelős szerkesztőnket jól megérdemelt 
katonai előléptetéséhez.

— Kitüntetések a 7. ulánus ezred
nél. A Muraszombatban állomásozó 7-ik 
ulánus ezred tisztikarából a hivatalos lap 
legutóbbi száma a következő kitüntetéseket 
közli: O felsége a király Stosius Richárd 
főhadnagynak és Sokolniky Ferencz tart, 
hadnagynak a legkegyelinesebben meg
engedte, hogy a német császár 0 felségé
től nekik adományozott vaskereszt 2. osz
tályát elfogadják és viseljék. Egyben az 
ellenséggel szemben kitűnő szolgálatai el
ismeréséül Reiss Oswald százados szám
vivőnek a koronás arany érdemkeresztet a 
vitézségi érem szalagján adományozta

Halálozás. Mély részvéttel adunk hírt 
Muraszombat egy tisztes, munkás matrónájának el- 
hunytáról, özv. Moisinger Jánosné szül. Hoffner 
Cecília éltének 77. évében március 31-én elhalá
lozott. Az elhunytban Árvái Henrik muraszombati 
nagykereskedő, Árvái Ernő kaposvári cukorgyári 
főtisztviselő anyósukat, dr. Moisinger Vilmos bécsi 
orvos anyját gyászolja. A temetés csütörtök dél
után folyt le a város közönségének nagy részvéte 
mellett. A gyászháznál dr. Kiss Henrik főrabbi 
búcsúztatta el a tisztes kort élt halottat. Az el
hunytról a család az alábbi gyászjelentést adta ki: 

Mély fájdalomtól lesújtva jelentjük, hogy 
a legjobb anya, nagyanya, dédanya és anyós 
özv. Moisinger Jánosné szül. Hoffner Cecília 
életének 77-ik évében 1915. március 31-én éjjeli 
I órakor hosszas szenvedés után jobblétre szen- 
derült. A megboldogult hült tetemét április hó 
l-én délután 4 órakor kisérjük a gyászházból 
a muraszombati izr. temetőbe örök nyugalomra. 
Muraszombat, 1915. március hó 31. Áldás és 
béke poraira! Árvái Ernöné sz. Moisinger Her- 
min, Árvái Henrikné szül. Moisinger Mathild, 
dr. Moisinger Vilmos gyermekei. Árvái Ernő, 
Árvái Henrik vejei. Dr. Moisinger Vilmosné sz. 
Exner Mimi menye. Hauser Richárdné sz. Árvái 
Szeréna, Brenner Mórné sz. Árvái Ada, Császy 
Gyuláné sz. Árvái Valéria, dr. Vályi Sándorné 
sz. Árvái Böske, Árvái László, Árvái János, 
Árvái Erna, Árvái Vince János, Árvái István, 
Moisinger Willy unokái. Hauser Richárd, Bren
ner Sárika, Brenner Ada, Vályi Imre, Árvái 
Stefánia dédunokái.

— A korház a sebesültekért. A 
muraszombati kórház, mely béke idején is 
oly példásan szolgálja nemcsak e járás, 
hanem a messze vidék egészségügyét, s 
igy vármegyeszerte tekintélyt és elismerést 
szerzett dr. Oeiger Vilmos főorvosnak és 
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dr. Skrilecz Mihály inütőorvosnak, akik a 
kórház hírnevét magas nívóra emelték, 
most a háború előidézte helyzetben még 
fokozottabb mértékben teljesiti embermentő 
hivatását. A kórház által kiadott március 
15-iki kimutatás szerint a kórházban ápo
lást nyerr 316 katona, akik közül 9 fertőző 
betegségben szenvedett, 128 beteg volt és 
179 sebesült. Ezek közül más kórházba 
átutalva lett 11, a kórházból gyógyultan 
távozott 222, állapotában javult 32, meg
halt 1, jelenlegi létszám 50. Ez a kis sta
tisztika minden elismerésnél fényesebben 
dicséri azt a lelkiismeretes munkát, melyet 
a kórház a sebesültek ellátása és gyógy
kezelése körül kifejt. Dr. Skrilecz Mihály 
kórházi orvos a harctéren teljesít szolgá
latot s igy a kórház összes orvosi teendőit 
dr. Geiger Vilmos főorvos látja el egyedül, 
önfeláldozó munkásságával és fáradhatlan 
lelkiismeretességgel végzi egyedül a terhes, 
nehéz munkát a kórház érdekében a sebe
sültek javára. Ha még megemlítjük a derék 
apácákat és az önkéntes ápolónőket, fel
soroltuk azt a kis apparátust, melylyel ezt 
az embermentő munkát példátlanul ered
ményesen és önzetlenül végzik. Ez a mun
kásság igazán méltó a muraszombati kór
ház eddig is elismert eredményes műkö
déséhez

Üdvözlet a harctérről. Messze idegenbe 
/akadt vend véreink ott a galíciai vérmezőkön is 

szeretettel gongolnak szülőföldjükre s erős hon- 
vágygyal küldözgetik haza leveleiket, melyekben 
kiöntik szivük keservét, de bátorítják az itthon- 
inaradottak is szivükbe oltva az igaz ügyünk győ
zelmébe vetett megingathatlan hitet. Düh István 
derék földink, ki a 83. gy. e. 7. feldkompanijában 
teljesiti katonai szolgálatát, az alábbi tábori lapot 
intézte szerkesztőségünkhöz:

Igen tisztelt Szerkesztő ur! Abból az alka
lomból, hogv már harmadszor vagyok a harc
téren és a húsvéti ünnepeket is esetleg itt fogom 
tölteni, tisztelettel felkérem a tek. Szerkesztő 
urat, szíveskedjék a Muraszombat és Vidéket 
által kedves szülőfaluin közönségének üdvözle
temet tolmácsolni. Egyben kívánok mindnyájuk
nak kellemes húsvéti ünnepeket is. Mi most 
messze a galíciai Kárpátokban verjük a muszkát. 
Most pedig tiszteletteljes kérésemet ismételve, 
vagyok a tek. Szerkesztő urnák alázatos szol
gája: Düh István. - Utóirat: Kedves szüléimét, 

■stvéreimet, valamint az összes lányokat pedig 
kői tatom.
E jó magyarsággal megirt üdvözletei még

D h Istvánon kívül aláírták: Lainscsek Vincze 
laki, Maucsec Alajos barkóéi, l’éterka János 

tölgyesi katonák és gefreiter Benkő Vince már- 
nhelyi vitézek, akik szintén üdvözleteiket kül

dik. Szívesen továbbítjuk az üdvözleteket lapunk 
utján a jó öreg szülőknek, szerető testvé
reknek. az áldott szülőföldnek, no meg a lányok
nak is. akik mindenesetre szintén nehezen várják 
már haza a falu vitéz katonáit, akik hirt, dicső
séget szereznek most messze idegenbe a magyar- I 
ságnak!

Sebesültjeink húsvéti ünnepe. 
A muraszombati köz- és hadikórházakban 
ápolt sebesülteket husvét ünnepére is fel
kereste ugy a magánosok, mint a Vörös 
Kereszt helybeli fiókja finom sült hússal, 
tésztával, szivarral és dohánynyal látta el 
őket s ezen munkában az egyesület jólelkü 
támogatókra talált, Szlepecz János esperes 
ben és Kováts István ev. lelkészben és 
családjában. Kalchbrenner és Nádai cég 
pedig ezúttal ismét 125 üveg bort volt 
szives a sebesültek javára adni. A derék 
cég ezen hazafias tettét örömmel jegyezzük 
fel, mert nincs alkalom, hogy e jóhirii cég 
ne sietne jelentős támogatásával a sebe

sültek sorsának enyhítésére. A Vörös Ke
reszt vezetősége hálásan köszöni Kalch
brenner és Nádni cég szép ajándékát.

Márciusba’ nem esik a hó . . . A nóta 
legalább igy mondja, node megszokhattuk már 
ebben a háborús világban, hogy a háború mindent 
felkavaró szele sokkal nagyobb igazságokat is 
halomra dönt. Hál mért maradjon éppen a nótá
nak igaza ! Bizony esett a hó március utolsó nap
ján, s Muraszombat utcáit még április l-én is hó 
borította. Április l-én még megjárná a természet
nek ez a kis tréfája, lévén e nap a köztudatban a 
bolondok napja, de a komoly tavaszt, megújhodást 
hirdető márciusban igazán mit keresett a hó? De 
hát bele kell törődnünk, ez a világon végig szá
guldó számum, ez a háborús fergeteg felforgat 
mindent, akutt nézetek elsöprődnek, kulturás ál
mok orron vágódnak, hithü törekvések kétkedővé 
lesznek s az emberiség folytatja őrült játékát to
vább, tovább . . . Nyugodjunk bele hát jámbor 
embertársaim, hogy ennek igy kell lennie, s ne 
ütközzünk meg azon, hogy márciusban is esik a 
hó, s nyugodjunk bele abba is, hogv még mindig 
patakokban folyik az embervér, nyugodjunk bele 
mindenbe, s aztán: előre, mert miénk az igazság, 
miénk lesz a győzelem I

Halálozás Vermes Mihály, a Fatermelő 
Részvénytársaság főtisztviselője múlt hó 29-én 
Budapesten elhunyt. Az elhunytban Neumann 
Adoli volt muraszombati kereskedő vejél, dr. 
Ritscher Samu ügyvéd sógorát gyászolja. Özvegye, 
született Neumann Irén, leánya Gabi és kiterjedt 
rokonság gyászolják az élte delén elhunyt vas- 
szorgalmu ember elhunytát.

Halálozás Súlyos csapás érte lapunk 
kiadóhivatalának érdemes vezetőjét, Erdőssy Bar
nabást, fivére, Erdössy Gyula, ujlörinczfalvai r. kath. 
kántortanitó életének 58-ik évében márczius hó 
26-án elhalálozott.

Beszáilásolási költségek. A nálunk tar
tózkodó és már eltávozni készülő ulánusok be
szállásolásával felmerült költségek kifizetése aktu
álissá válik. A költségek kifizetését Muraszombat 
község eszközli. Alig van ház a községben, hol 
katona beszállásolva nem lett, s igy az egyenlő 
teherviselés eszméje alapján egyformán meghozta 
a község minden lakója áldozatát. Természetesen 
mindent szállást adónak joga van a községnél azt 
a pár korona beszáilásolási költséget felvenni. Ez 
az összeg inig egyes emberek közt szétosztva 
egyenkint nagyon jelentéktelen, a maga egészében 
azonban mégis jelentős összeg. Muraszombat köz
ség az utóbbi években erős fejlődésnek indult s 
meglehetős anyagi gondokba kerül a község nor
mális vagyoni egyensúlyának fentartása A hábo
rús kiadások, beszállásolások, sebesült katonák 
részére való, szolgáltatások, fertőző betegségek 
elleni védekezés a községnek nagy pénzébe kerül
tek s évek kellenek hozzá, mig a község e terhe
ket kiheverni tudja. Látva a község nagy áldoza
tait, mi indokoltnak vélnénk, ha a község lakosai 
azon pár koronáról, ami nekik beszáilásolási költ
ség címén jár a község javára lemondanának, 
vagyis járandóságaikat a községtől nem vennék 
fel. Ha községünk lakossága feltekint a Kárpátok 
határában levő községekre, melyeket orosz dulás 
rombadöntött, s összehasonlítja a mi mégis ily 
veszedelmeknek ki nem tett békés nyugalmunkat, 
akkor önkéntelenül erőt vesz rajtunk az altruis- 
mus s lemondunk járandóságainkról a község 
javára. Hisz ha adózási szempontból vizsgáljuk a 
kérdést, akkor is indokolt ez az önzetlenség, mert 
a községnek e rendkívüli terheket máskép mint 
adóval apasztani módjában nem fog állni. Ezt az 
adót pedig szintén mi fogjuk viselni, igy tehát 
sokkal szebb és okosabb, ha már most lemond 
mindenki a beszáilásolási költségről a község 
javára. Ezt az áldozatot Muraszombat község jog
gal elvárhatja polgáraitól annál is inkább, mert 
Muraszombat derék polgársága mindenkor önzet
lenül és önként áldozott a község javára. A köz
ség lakosságának hazafias érzésére appelálva 
reméljük a kérdés helyes megoldását.

Mo-tstré tyúklopás. Az elmúlt héten ci
gány asszonyok járták be a várost s kínálták 
tyúkjaikat nem ép a legdrágább áron. Néhányan 
kötélnek álltak s vettek is, azonban alighogy he
lyét az uj tyuk megtalálta, már jöttek a kárvallott 
emberek s felismerték az ellopott tyúkokban saját
jukat. Feljelentés folytán az ügy csendőrséghez 
került, s a muraszombati csendőrség a legnagyobb 
erélylyel és gondossággal lefolytatott nyomozás 
után megtalálta a tyuktolvajokat. Az elfogott két 
cigányasszony be is ismerte tettét, azonban azzal 
védekeznek, hogy ők nem loptak, hanem sétálva 
az országúton két jól megrakott tyukásszal talál
koztak, akik a cigányasszonyoknak szerelmi aján
latokat tettek. A cigányasszonyok hallgattak a 
szép szóra s ebben a csóktalan szomorú világban 
meghallgatták a tyukász Don Juának esdő a 
szavát. A szerelemnek ára 20 darab tyuk volt, a 
mit a lelkes Don Juának forró csókok hevében 
ajándékba adtak a cigányasszonyoknak. A csend
őrség persze ezt a szentimentális védekezést nem 
akarja elhinni s tovább nyomoz az ügyben. Tény 
azonban, hogy az elmúlt napokban künn a hatá
ron, az országúton, a természet lágy ölén nagy 
cigány csődületben egy izmos cigány erősen ütött, 
vert, rúgott egy asszonyt s a fejéhez vágott tár
gyak, valamint az elhangzott szavak minőségéből 
azt lehetett kiolvasni, hogy egy megcsalt férj hűt
len felesége fölött tart bíráskodást, kemény szigorú 
igazságot. Nem tudjuk a két eset összefügg-e, de 
az esetek tanulságai már most kézen fekvőek: 
cigányasszonytól nem tanácsos tyúkot venni, no 
meg hogy a hűtlen asszonyt még a cigány morál 
is bünteti. Tyukevő embertársaim okuljatok az 
eseten, hűtlenségre hajló asszonyok pedig jegyez
zétek meg a hűtlen cigányasszony szomorú tragé
diáját !

Adomány a vak katonák javára. A meg
vakult katonák országos bizottsága által Győry 
Kálmán körjegyzőhöz intézett felhívás következté
ben Barkóc községben 24 K 90 f, Battyánfalva 
községben 25 K, Korong községben 15 K 80 f, 
Muracsermely községben 6 K 22 f, Muraszentes 
községben 11 K 08 f, gyűlt össze, amely összeg 
rendeltetési helyére lett küldve. Dicséretet és el
ismerést érdemel ugy Győry Kálmán lelkiismeretes 
munkája, mint az adakozók áldozatkészsége.

Gyüjtsünk a harctéren meg
vakult katonakmk. Az Est akciója nyo
mán az egész magyar társadalom meg
mozdult a háború legszerencsétlenebbjei 
iránt. Lapunk is ezúttal bizalommal és 
reménynyel fordul a járás hazafias közön
ségéhez, hogy adjanak valamit azoknak, 
akik mindenüket odaadták a hazáért. E 
járás derék népe többször megmutatta, hogy 
szívesen áldoz a haza oltárára, most is 
mutassuk meg nemes érzésünket, hazafias 
szivünket s adjunk a szerencsétlenek szá
mára. Örömmel jegyezzük fel az első két 
adakozó nevét: a muraszombati Polgári 
Kör 10 koronát, Sági Márton 2 koronát 
küldtek szerkesztőségünkhöz. Hálás köszö
nettel fogadunk, s nyugtázunk lapunkhoz 
érkező minden adományt.

— Ajándék a hadikórház javára. Győry Kál- 
mán muraszombatvidéki körjegyző lelkes felhívá
sára Barkóc, Muracsermely és Muraszentes köz
ségek derék lakossága az itt ápolt összes sebe
sültek ágyához szükséges friss szalmát volt 
szives szállítani.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 
annak szives megújítását.
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rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

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

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

gyógyszertárában.

' lorgony-thymol-kenöcs.
Könnyebb aérüléabknél. nyitott és égési 

Sebőknél. Adag: kor. —.80.

f Horgony-Liniment. XL Á 
a Horgony - Páln-Expeller pótlékai

Fújd aló nunen tea bedSrssOlóa hilléieknél, rhttunánúl, 
kfiasvénynél »tb.

Öregje: kor. — .80. 1.40, 2.'—.

Horgony-vas-albuminat-festvény.
Vérszegénységnél éa aApkórn&l. 

Üvegje- kor. 1.40.

K Kunba tó a legtöbb gyógyszertárban vagy közvet
ít o lenül beszerezhető

. dr. Ilckltr „Iz arany trmttikiT. cinzett, g/ígp 
“ iKriiréSól. ftig;: i, EltubílWn::# 5.

Levet a harcztérről.
Rituper Alajos muraszombati 
lakatos mester a nagyérdemű 
közönséget a harcztérről 
kiadóhivatalunk által tiszte
lettel értesíti, hogy----=

lakatos műhelyét 
megfelelő és képzett erők
kel teljes üzemében fentartja 

épület munkákat, ajtó és ablak vasalást, 
vasrácsozatokat, takaréktüzhelyeket, szóval 
minden e szakbavágó munkát elvállal. 

Kerékpár javításokat 
szakszerüleg végez és azoknak alkatrészeit 
eladásra egyenként is raktáron tartja.

Franciaország 
Oroszország 
Európa = 

háborús térképe. 
Különféle nagyságban és árban kapható : 

Balkányi Ernő 
papirkereskedésében Muraszombatban.

Nélkülözhetetlen útmutató.
Körjegyzői, ügyvédi, járásbirósági 
és magán hivataloknak, községi 
bíráknak, vendéglősök és magáno
soknak nélkülözhetetlen útmutató 
Muraszombatjárás községeinek

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

Ara vissza kilométerekben, a község 
IP melyik körjegyzőséghez tartozik
u és annak utolsó postája, lakosai

tól lér nak száma. A bírósági kiküldött 
és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilométerenkint. 

Kapható: Balkányi Ernő könyv
es papirkereskedésében Muraszombat.

VIGYÁZZON 
----- egészségére! = 
Megbízható és jóntinőségü nikotinmentes 

c ig-aretta-hüvelyeket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé

sében Muraszombatban szerezhet be.

Bútorosom ag olásra 
vegyes papír igen jutányos áron kapható 
Balkányi Ernő papirkereskedésében 

MURASZOMBAT.
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Országos érdek “W
hogy az idei termés fényesen sikerüljön, kötelessége tehát minden földbirto
kosnak a tavaszi vetést idejekorán kártevések ellen megvédeni. A vetőmagnak 
ellenségei: varjuk, egerek, hangyák és az üszők, melyek ellen biztos védelmet 
nyújt a kitűnő

C 0 R B I N
csávázó-szer, mely <S év óta bevált, miként azt tudományos intézetek, vala
mint gyakorlati gazdák alapos kísérletei hitelesen bizonyítják. A Corbin nem 
befolyásolja a vetőmag csírázó képességét! Búza, rozs, árpa, zab, kukorica, 
répa, kender, konyhavetemény stb. magjainál alkalmazható egyaránt kitűnő 
eredménnyel. A jelenleg drága kékkövei való csávázás, mely csak üszők ellen 
véd, teljesen elmaradhat.

Megrendelések idejekorán lehetőleg azonnal eszközlendők, mert a 
vasúti szállítás számos vonalon akadálylyal jár.

Rögtön küldünk árajánlatot, (igen egyszerű) használati utasítást és 
bizonyítvány-másolatokat érdeklődőknek.

Dr. Keleti és Murányi vegyészeti gyára Újpesten, 
valamint a főelárusitó: ORBÁN IGNÁCZ és TÁRSA Szent- 
gotthárd.

Ima a hadhavonultakért!
Ára 20 fillér. A tiszta jövedelem a 
Vörös Kereszt Egyleté. A csinos kis fűzet 
huszonnégy imát tartalmaz. Kapható: 
BALKÁNYI ERNŐNÉL Muraszombatban.

BUDAPEST KIS ÚJSÁG

apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 
Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat

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

kereskedésében, Muraszombatban.
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


