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A magyarok háborúja.
Magyarország is a világ megismerései 

közé került. A világ már liáborn közben 
is földolgozza a maga tapasztalatait, és 
megismerésekre tesz szert. A Magyarország- 
• >1 való tapasztalatokat szinte mohón dol
gozza föl. Szövetséges és ellenség Magyar
országról való meggyőződésre tett szert; 
:.z érzés vagy az ész meggyőződésére 
lisznek vagy tudnak Magyarországról. S 

a háború kellő közepén győzelmi bizako
dunk mélységéből kimered az a bizo- 

-sságunk, hogy Magyarország máris 
,;y politikai győzelmet aratott.

Máris meggyőződésünké, ugyancsak 
érzésünk és eszünk meggyőződésévé, vált 
az, hogy a világnak Magyarországról szer
zett megismerése nagy magyar diadal. 
Mintha ez a véres, sok mindent fölborító, 
elpusztító háború annak a kialakulási folya
matnak egyik legnevezetesebb része volna, 
amelyet az a jóslás állapított meg, hogy 
Magyarország nem volt, hanem lesz. Ez a 
kialakulás, ez a jóslat, megvalósulás már 
jó ideje folyik, de akár hányszor olyan 
elszánt érdekek ellen kell érvényesülni, a 
melyek félve idegenkednek mindentől, ami 
csak lesz. A háború sok kárt tett a kiala
kulást előmozdító lehetőségekben, sok olyan 
értékes erőt pusztított el, amelyben bíztunk 
és sok olyan vívmányt és eredményt tett 
tehetetlenné, amelylyel büszkélkedtünk, de 
azt a győzelmet, a jövendőnek az a bizto- 

tisát máris megszerezte számunkra, hogy 
erős Magyarország a világ politikai 

megismerései közé tartozik.
Szövetségesünknek sajtója, az egész 

metországi közvélemény, gazdasági és 
ilitikai gondolkozás hamarosan földol

gozta azokat az észleleteket, amelyeket 
most Magyarországról tett. Évtizedeken át 

em látottakat most rövidesen megértett. 
A magyar fizikai és szellemi erőnek a há
ti in való érvényesülését az ő megfi- 
gye.. . és értékelésre berendezett esze 
hamarosan észrevette és tudásai közt el- 

■ndezte. Minden győzelem csakis a helyes 
...figyelésén és a dolgok kellő értékelé

sén múlik. Az egész német nagy szerve
zettségnek, az egész német, biztos helyt
állásnak az a nyitja, hogy Németország 
mindenben a tények és valóságok megis
merésére törekedett, hogy mindig a való
ságok fölé akart kerekedni, hogy tehát 
arra igyekezett, hogy az erőket helyesen 
értékelni tudja.

És Németország éppen akkor, most, 
mikor a dolgok megismerését az élet föl
tételei szempontjából végzi, éppen most, 
amikor az élet-halál küzdelem akarásai és

félései végeztetik vele a jónak és a rossz
nak, a szükségesnek és az alkalmatlannak 
megítélését és megkülönböztetését, ismerte 
meg az idegen Magyarországot. Azt a 
Magyarországot, amelyből ugyancsak az 
élet-halál küzdelem akarásai és félései vált
ják ki a jót s a szükségest s az alkalmast 
és az életföltételekért való elszánt helyt
állást. Azt a Magyarországot, amely ha 
volt is. ha nem volt is, lenni akar és a 
melyekért minden erejét, tehetségét és eré
nyét síkra állítja.

Németország megismerte ezt a minden 
erőt és minden tehetséget, még pedig ép
pen akkor, amikor erők és tehetségek meg
ismerésére a legfokozottabb sugaltsága van. 
És egyszerre szertefoszlanák Németország
ban a hétköznapok megcsontosodott elfo
gultságai, a jogos és jogtalan régi félre
értések, a kényszer látások és kényszer
tudások, s Magyarországról megint olyan 
fölfogásai támadnak, amilyeneket rólunk 
azok a nagy németek vallottak, akik tör
ténelmi nagy időkben akár spekuláció, akár 
csak sejtelem folytán megérezték és érté
kelték is Magyarország súlyát. Nagy német 
forradalmárok és német birodalom fölépi- 
tője. a kancellár, már régen ugyanarra a 
megismerésre tettek szert, amely a néme
teket most érte. Akkor forradalmi elméle
tek és konzerváló politikai tanácsok szű
rődtek le abból az ő megismerésükből, de 
most a magyar érték megbecsülése Német
országnak is életérdeke, a német — pro
grammá lett.

A magyar katonáról és a magyarpol
gárról Németországszerte az a megismerés 
támadt, hogy a kötelességteljesités fanati
kusai, hazánkról tehát az a meggyőződés 
terjedt birodalomszerte, hogy olyan ország, 
amelyben ugyancsak a kötelesség a leg
főbb államalkotó energia. A németek sze
mében Magyarország a kötelesség országa. 
A magyar élet pedig erkölcsi követelmé
nyek teljesítése. Ennek a meggyőződésnek 
az elterjedése és nieggyökerezése nagy 
magyar győzelem. Erős hitem, hogy az a 
kötelesség-fanatizmus, amely most a ma
gyar polgár lelkületén valóságban elural
kodott és cselekvését nagyszerű, mindent 
odaáldozássá formálja, ebből a lelkűidből 
nem tűnhetik el akkor, amikor majd az 
élet-halál küzdelem áhítatát föl fogja vál
tani a helyes, rendes megélés akarata. A 
kötelesség beválván, mint állammegvédő 
energia, megmarad államfentartó erőnek.

De nemcsak szövetségeseink iktatták 
be az erős, a súlyos Magyarországot érté
kes megismeréseik közé, hanem ellenségink 
is. Azok a hazudozások és mesék, amelye
ket újságaik rólunk hiresztelnek, a Morning

Post és a Temps, az orosz és az angol 
lapok magyarországi hirharangozása, ugyan
csak arról tanúskodnak, hogy a magyar 
értéket világszerte ujjáértékelik, vagy a súly 
és érték helyes megismerése, vagy kalan
dos megsejtése révén. Nagyon természetes, 
hogy ugyanazt a sulyérvényesülésünket, a 
melyet szövetségesünk megbecsül, meg 
kell éreznie az ellenségeinknek is.

Hiszen szövetségesünknek is csak 
azért értékes, amiért ellenségeink számára 
érezhető. A nagyvilág számára Magyar
ország igazán nem volt, hanem csak lett, 
s a róla megismerés részint meglepetés, 
részint megdöbbenés. Igaza van annak a 
filozófusnak, aki a megismerésekről azt 
tanítja, hogy olyan képzetek, amelyek a 
létért való küzdelmet megkönnyítik. De 
nekünk ezután ezt a küzdelmünket azok a 
megismerések könnyítik meg, amelyeket 
nem is magunk, hanem mások — rólunk 
szereztek.

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 
annak szives megújítását.

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

Vasárnap a sáncon.
>Látod, pajtás, a Göncöl szekerét?
Rudja mutatja a hazai tájat.* 
»Szép kedvesem most Írja levelét. 
Jö a csillagnak; az már oda láthat.*

»A kis fiam most ébredt fel talán
Első álmából az anyja ölében; 
Százszor kérdi: hol van az apám ?«
»Jó asszonyod majd mesél neki szépen.-

»A szobánk olyan kedves és meleg. 
Irta utólszor drága levelében.* 
»Olyan kedves már a csöppnyi gyerek, 
Mikor föltérdel az anya ölében.*

»Pajtás, húzódj csak erre közelebb! 
A golyó már a földet mind kivájta. 
Jobb lesz nekem a te fekvőhelyed;

* A kicsi fiad ne várjon hiába . . .

Nekem nincs fiam, aki haza várjon. 
. . . Fönt a sápadt hold vér-esőt mutat. 
Két magyar vitéz beszélget a sáncon. 
Minden jólélek dicséri az Urat.

Gyónt Géza.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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HÍREK
— Gróf Szápáry László v. b. t. t 

nagybirtokos az elmúlt hetet családjával 
Abbáziában töltötte, hóimét csütörtökön 
tért vissza és részt vett gróf Zichy Teodóra 
temetésén.

Látogatás a kórházakban. 
Schmidt Rudolf altábornagy, a pozsonyi 
hadtest parancsnoka és dr. Pewny József 
fötörzsorvos, egészségügyi osztályfőnök az 
elmúlt héten a közkórházi és hadikórházi 
sebesülteket felülvizsgálták és a kórházak
ban tapasztalt rend és tisztaság láttára el
ismerésüket nyilvánították a korházak veze
tőinek. Ezután gróf Szápáry László v. b. 
t. t. nagybirtokosnál tettek látogatást, a 
kivel a Mátyásdombon létesítendő üdülő
hely felállítása iránt folytattak tárgyalásokat.

— Kuliszéky Ernő kir. tanácsos, 
tanfelügyelő pénteken itt tartózkodott s a 
helybeli iskolákat vizsgálta meg. Mura
szombatból útját tovább folytatva a járás 
többi iskoláit vizsgálta meg.

Zichy Teodóra Karolina grófnő halála 
A kiváló jótékonyságáról ismert főurat, Zichy 
Ágost gróf v. b. t. t.-t. súlyos veszteség érte 
nagyszombaton. Angyali lelkületű jó leánya, Teo
dóra, Karolina hosszú betegeskedés után a \\ ien 
melletti Wiener-Waidi szanatóriumban 29 éves 
korában elhunyt. Az ifjú grófnő a karitatív tevé
kenységnek szentelte életét. A grófi családot át
ható szellem: dolgozni másokért, boldogítani a 
szenvedőket, benne testesült meg legbájosabban 
és legáldásosabban. Amit otthonában, zalamegyei 
Belatincon és a bécsi jótékony egyesületekben a 
szegényekért tett, az egy hosszú élet érdemgyüj- 
tésének is díszére vált volna. Az elhunyt grófnő 
a muraszombati kórházban nagy buzgalommal 
sajátitotta el a betegápolás művészetét, s angyali 
türelme, érző részvéte itt is megnyilvánult a se
besültek iránt. Hatalmas munkát fejtett ki Bécs- 
ben a sebesültek ápolása körül. Temetése csütör
tökön folyt le nagy részvét mellett. A temetési 
szertartást Mikes János gróf megyés püspök vé
gezte fényes papi segédlettel.

Szabadságon. Dr. Skrilec Mihály 
orvos a húsvéti ünnepekre hazaérkezett 
szabadságra. Családja, jóbarátai, ismerősei 
őrömmel látták viszont a hivatását oly ne
mesen betöltő orvost, ki ott| a harctéren 
fokozott erővel fejti ki azt a munkásságot, 
melylyel idehaza is a szenvedő emberiség 
ügyét szolgálta Kilenc hónap nehéz mun
kája ott a csatatéren — örömmel látjuk, 
nem viselte meg a derék orvost, kinek 
tovább is sok sikert, erőt és szerencsés visz- 
szatérést kívánunk.

— Kitüntetett orvos. Ö felsége a király meg
parancsolta, hogy az ellenség előtt tanúsított vi
téz magatartása elismeréséül dr. Kolárs Ferencz 
belatinci körorvosnak, a 20. népfölkelö gyalog
ezred segédorvosának legfelsőbb elismerése tudtál 
adassék.

Gyüjtsünk a harctéren meg
vakult katonáknak. Az Est akciója nyo
mán az egész magyar társadalom meg
mozdult a háborít 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 ada
kozók neveit: a muraszombati Polgári 

Kör 10 koronát, Sági Márton 2 koronát 
küldtek szerkesztőségünkhöz. Újabb ada
kozások: Saáry Magduska gyOj‘0 'vén: 
Saáry Magdns, Decsy Dalma, dr. Ritscher 
Samuné, Nadai Józsefné, Schweitzer Olika 
és Lacika 2-2 K, Schnell Bözsi, Radu 
Alma, Fürst llus, Geiger Lola 1 — 1 kor. 
Scheibner Aladár gyűjtő ivén: Ratkol 11- 
vadar, Neinec János, Laczkovich József, 
Scheibner Aladár, Vértes Sándor 2—2 K, 
Malacsics József, Fiiszár József, Kohn 
Samu, Doniján Mihály, Sávéi János, Sze- 
kely István, Czipott Gizella, Csiszár János, 
Kardos József, Kovács Imre 1—1 korona. 
Hálás köszönettel fogadunk, s nyugtázunk 
lapunkhoz érkező minden adományt.

— Kitüntetés. Ö felsége a király megparan- 
csolta, hogy az ellenség előtt tanúsított vitéz ma
gatartása elismeréséül legfelső elismerése Szabó 
György 18. népfölkelő gyalogezredbeli főhadnagy
nak, a Muraszombati Takarékpénztár felügyelő
bizottsági tagjának tudtul adassék.

— Adomány a vak katonáknak. 
Gróf Széchenyi Tivadarné 50 koronát kül
dött a vak katonák részére Győry Kálmán 
körjegyzőhöz. A nemes grófnő melegen 
érző szive minden alkalmat megragad, hogy 
a háborús nyomort enyhítse s ime most is 
résztvevő érzéssel fordította figyelmét a 
háború legszerencsétlenebbjei felé. Ugyan
csak Győry Kálmán lelkes buzgalmából 
Muracsermely község derék polgársága 
még 10 K 50 f-t adott a nemes célra. 
Köszönet a jegyző ügybuzgó fáradozásáért.

Adományok a sebesülteknek. Keresztúri 
Irénke urhölgy által gyűjtött adományok Márton- 
helyről: Keresztúri Kálmánné 3 liter tej, 2 kiló 
túró 2 liter tejfel, 2 K pénz, Pusztai Józsefné 2 
K, Pintarics Mátyásné -3 drb tojás, 60 fillér pénz, 
Müller Istvánné félkiló búzaliszt, Üllen Perencné 
félkiló búzaliszt, Norcsics Jánosné 3 kiló búza
liszt, Skrabán István 1 korona, Drávec János 20 
f, Czipott Istvánné fél kiló búzaliszt, Horváth Ist
vánné 2 tojás, Soós Lajosné 3 tojás, 40 f, Erdé
lyi Ivánné 5 tojás, Porédos Istvánné 5 drb tojás, 
Czipott Mátyásné I tojás, Nemes Perencné 3 tojás, 
Mihr Antal 40 f, özv. Szlavicz Jánosné 1.5 kiló 
búzaliszt, Horváth Mátyásné 60 f, Lázár Ádámné 
3 tojás, Györek Perencné 5 tojás. Mezei Júlia 40 
fillér, özv. Heklics Jánosné 4 drb tojás, Paucsics 
Józsefné 3 tojás, Varga Sándorné 2 tojás, Bencik 
Józsefné 2 kiló bab, 4 tojás, Horváth Anna 3 
tojás, Piv Józsefné 4 tojás, Vass Józsefné 2 tojás, 
Benkő Ivánné 4 tojás, Benkó Józsefné 3 tojás, 
l'oth Istvánné 1.5 kukoricaliszt, Czifer Ivánné 6 
tojás, Grai Ivánné 2 drb tojás, Skrabán Istvánné
2 tojás, Pável Ivánné 2 kiló bab, Györek Jánosné
3 tojás, Szlávié István 4 tojás, Nemecz Perencné 
3 tojás, Czifer Balázsné 2 tojás, Nemec Józsefné 
2 kiló bab, 2 tojás, özv. Kercsmár Miklósné 2 
tojás, Skrabán Józsefné 60 f, Bankó István 6 to
jás, Gorza Mári 40 f, Paisz Józsefné 1.5 kiló 
kukorica liszt, 3 tojás, Persa Józsefné 6 tojás, 
Bajzek Perencné I korona, Koczén Perencné 2 
tojás, negyed kiló zsir, Pintarics Istvánné 5 drb 
tojás, Pintarics Ivánné 2 kiló kukoricaliszt, 2 drb 
tojás, Bencik Istvánné 3 tojás, Czigüth Ivánné 1 
tojás, Paisz Mátyásné 1 kiló kukoricaliszt, Bencik 
Mihályné I tojás, Pintarics Józsefné 1.5 kiló búza
liszt, 4 tojás, Horváth Istvánné 1 alsónadrág, I 
ing, 14 drb tojás, 2.5 kiló búzaliszt, Lippai Ist
vánné 50 f, Vlaj Perencné 3 kiló bab, Kardos 
Perencné 2 drb tojás, I kiló bab, Vlaj Istvánné 
2 tojás, Vezér Gézáné I alsónadrág 3 ing, 1 K, 
Zsizsek Istvánné I alsónadrág, 1 ing, Terplán 
Jánosné 6 tojás. N. N. 3 K, Mesnárk József 2 
K. N. 12 tojás, 2 kilő búzaliszt. Srilecz Iván 
várhelyi községbiró 7 kkronát gyűjtött. Horváth 

Sándorné 2 kenyér, 2 buzakalács Vucskics Fe
rencné 1 kenyér, Pliszár Isvánné fél liter olaj, 
Horváth Sándorné I kenyér, Faisz Istvánné 2 ka
lács kenyér, Podleszek Józsefné 1 kenyér.

— A társadalom szive. Szlepec János espe
resnél a hadikórházban ápolt sebesültek javára az 
alábbi adományok folytak be: Mátaj István 4 K, 
Péterhegyi plébánia 2 K, Stadler József 4 koroa, 
Bánfi Várhelyről 2 cipó kenyér, 2 kg. liszt 14 
tojás, Várhelyről 3 cipó kenyér, negyed kiló zsir, 
21 tojás, 4 kg. liszt, 1 kosár burgonya, 2 kg. 
bab, Hanko Anna 2 cipó kenyér, 2 kg. bab, Pav- 
linyek Miklós 2 cipó kenyér, Meolic Anna 2 cipó 
kenyér, 6 kg, liszt, 9 tojás, Láposy Teréz 1.25 
kg. zsir, 1 liter olaj, 1.5 kg. liszt, 13 tojás, Ke
resztúri Kálmánné 3 pint tej, 1.5 liter tejfel, 2 kg. 
túró, Reiter János 2 korona, Scsavnicsár István, 
9.5 kg. búzaliszt, 7.4 kenyérliszt, 10 tojás, 1.8 
kg. zsir.

Használjunk 

HADIPÓSTABÉLYEGET1

Drága a hús. Aranyosmaróton a városi 
tanács az elsőrendű marhahús árát 1 korona 60 
fillérben állapította meg. A maximális árról szóló 
rendelet betartását szigorúan ellenőrzik és egy 
mészárost, aki a marhahús kilóját 2 koronáért 
adta el, 100 korona pénzbírságra Ítéltek. Ehhez a 
hírhez, mely hiteles és való adatokat tartalmaz, 
nem kívánunk semmi kommentárt hozzá tűzni. 
Pont. Egy mély sóhaj, aztán mesézzük szépen 
embertársaim meseszomjas unokáinknak: Aranyos
maróton egy mészárost elitéltek, mert a marha
hús kilóját 2 koronáért adta el. Ugy kell neki, 
miért adta el olyan olcsón, máskor legyen több 
esze magának aranyosmaróti mészáros bácsi. 
Lássa aranyosmaróti mészáros bácsi, az aranyos 
muraszombati mészáros bácsik sokkal jobbak, 
mint maga, azokat sohse kell megbüntetni . . .

— Beszáilásolási költségek. Lapunk mull 
számában felhívást intéztünk községünk lakossá
gához, hogy a beszáilásolási költségről mondjon 
le mindenki a község javára, hogy ezáltal a há
borús viszontagságok folytán felmerült községi 
terhek apaszthatok legyenek. Értesülésünk szerint 
a felhívásnak meg is lesz a kívánt eredménye, 
mert egyre többen jelentik be lemondásukat. Az 
elmúlt héten dr. Somén Lajos és dr. Vályi Sándor 
ügyvédek jelentették be Írásban a községi elöl
járóságnak, hogy járandóságukat átengedik a 
községnek.

A hatodik osztályú tanulók záróvizsgája. 
Az uj választási törvény rendelkezése szerint ez 
évben teszik le első vizsgájukat azok a hatodik 
osztályosok, akiket népiskolai bizonyítványuk vá
lasztókká alkalmassá tesz. A vármegyei tanfel- 
ügyelöség járásunkban e vizsgák sorrendjét a kö
vetkezőkben állapította meg: április 19-én délután 
Muraszombat ág. ev, iskola, 20-án délelőtt Mura
halmos állami iskola, idejönnek a kőhidai tanulók, 
délután Csendlak rk. iskola, idejönnek a korongi 
tanulók, április 21-én délelőtt Vashidegkut r. k. 
iskola, délután Gőrhegy áll. iskola, 22-én Viz- 
lendva rk. iskola, -idejönnek a perestói, seregházi 
tanulók, 23-án délelőtt Battyánd ág. ev. iskola, 
idejönnek a vasnyiresi állami és alsómaráczi ág. 
ev. iskolai tanulók, április 24-én Mezővár állami 
iskola, idejönnek esetleg alsómaráci tanulók.

- Adomány a Vörös Kereszt javára. Németh 
József tótkereszturi p. ü. szemlész neje 32 korona 
készpénzt és 1 zsák burgonyát volt szives a Vörös 
Kereszt utján a sebesültek részére küldeni, amely 
nemes adományért hálás köszönetét mond a Vö
rös Kereszt.
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— Husvét után. A mit már karácsonyra is 
vártunk, a fehérruhás angyal ezüst fuvolája sza
vát, a husvét se hozta meg, de a miről már 
szinte lemondatott a havas március, a mosolygó 
avaszt, azt igenis meghozta. A föltámadás ünne
pének tiszteletére a május legszebb, legragyogóbb 
köntösét öltötte magára az április. A komor, vas
tag, szinte örökkévalónak látszó felhő-gát hirtelen 
átszakadt és az aranyos verőfénynek boldog ára
data öntötte el a földet. A napfény mindig áldás: 
most egyúttal jótétemény is volt. Sóvárgott és 
mohón élvezett táplálék az átfázott és megsanyar
gatott telkeknek. Mint egy jó hírre: nagy meg
könnyebbülést és uj hitet éreztünk mindnyájan. 
Az egyik és bizonyára nem legkisebb ellenségünk: 
a tél hirtelen elerőtlenedett és összeroskadt. Ez a 
husvét a napfény és a derű feltámadásának ün
nepe volt, a melyre örvendő szóval, mosolyogva 
és virágosán tódult a nép, elárasztván hegyet, 
völgyet és ligetet. A harangok hazajöttek Rómá
ból és biztos hittel hisszük, hogy megjön majd a 
másik ünnep is, a mely ujjongó szóra zenditi meg 
érctorkaikat. Elmúlt a tavasz nagy ünnepe. Szép 
tavaszi verőfény köszöntött be a husvéttal. Haza
értek a szülői, családi körbe a tanuló diákok, 
hazajöttek a szabadságos katonák, hogy annyi 
nehéz hónap után ismét viszontlássák szeretettei- 
ket. eljöttek a sebesültjeink hozzátartozóik. Volt 
öröm mindenfelé, mintha a természet is megérezte 
volna az emberek örömét, kisütött a tavaszi nap 

adó sugara, hogy pár boldog percet vará
zsoljon a boldogtalan emberek szivébe. Elment a 
szép ünnep, beköszöntött a szürke hétköznap, el- 
széledtek megint, akik együvé tartoznak, s ment 
kiki munkája után. Folyik tovább a nagy küzde
lem, a gondos munka a kenyérért, az életért, s 
ott messze a kárpáti bérceken dúl tovább a há
ború, vérzivataros fergetege tovább, tovább, amig 
csak eljön az igazi husvét, a béke, a szeretet 
ünnepe, amikor megértőkre talál a békét hirdető 
harang kongása.

— Meghalt a pénzéért. Április hó 4-én az 
esti órákban tűz ütött ki Gombóc József radófai 
lakos portáján. A ház lakói a tűzre felébredve, 
rémesen menekültek és Gombóc József a szom
szédba szaladt segítségért. Mialatt az udvaron 
jajveszéklő házastársának eszébe jutott, hogy egész 
vagyonát képező 140 korona pénzét az ágyban j 
vánkosa alatt felejtette. Nosza nem gondolva sem- I 

ire, berohan az égő házba, magához ragadja a I 
pénzt, a füsttől elszédülve azonban már elmene- I 
külni nem tudott s a tűzhöz visszatérő férje kere- 
' re indult. Berohanva a házba ott találja a I 

nában teljesen eszméletlen állapotban. Hirtelen 
betöri az ablakot s ezen át kiadja a szomszédok- 

k az asszonyt, ki azonban erre már az égési 
éktől kiszenvedett. A hatóság részéről másnap 
■entey Antal tb. főszolgabíró és dr. Geiger 
os járásorvos szálltak ki Radófára, s meg- 

ották, hogy a tüzeset s az elhalálozás körül 
lekmény fenn nem forog.

— Katonáink húsvéti ünnepe. A muraszombati 
»s Kereszt és a járás lakossága mindig meleg 

rulettel vette körül a körünkben ápolt sebe* i 
■Ileket. Husvét ünnepére is megvendégelte a 

Vörös Kereszt a katonákat étellel, itallal s 
istölni valókkal látta el őket. Ezenfelül magános * 1 
ázak is vendégül látták a sebesülteket, igy dr. I 
irandieu Sylvius orvos családja husvét napján ! 
hét sebesültet látott vendégül.

Uzsona a sebesülteknek. Az elmúlt napok
ban Kemény Mór kávéháztulajdonos családja 39 [ 
sebesültet látott vendégül a kávéházban fejedelmi 
uzsonára, akik hálatelt szívvel mondtak köszöne- i 
tét a derék kávéháztulajdonos nemes szivü csa- I 
ladjának.

— Az Országos Hadsegélyzö Bizottság ki
adásában a jövő héten jelenik meg Győni (Áchim) 
Géza -Lengyel mezőkön, tábortűz mellett* cimü 
háborús verskötete, mely a przemysli várőrség 
magyar csapatainak hónapokon keresztül lelkesítő 
olvasmánya volt. A repülőgépen kikerült egyetlen . 
eredeti példány s tehető hü utánzatát s az azóta 
kirepült költeményeket tartalmazó kötet ára 1 K 
s kapható tesz az Országos Hadsegélyzö Bizott
ság jelvény irodájában (Országház I. kapu) s a 
Pesti Hírlap kiadóhivatalában (Vili., József-körut 5). 
Az előfizetések leggyorsabban eszközölhetők a 
Budapesti Hírlap R.-T. igazgatósága utján (Vili., 
Rökk Szilárd-u. 4.), melynek nyomdája a kötetet 
készíti. Célunk, hogy Przemyslben 10,000-nél több 
példányban missziót teljesítő kötet, melyből egyes 
költemények fővárosi és vidéki lapokban meg
jelenve, közérdeklődést keltettek, itthon is elterjed
hessen, lelkesítő s jótékony munkát végezhessen. 
Arra is kiválóan alkalmas ez a háborús vers
kötet, hogy a közönség a csatatéren s a kór
házakban tevő katonáinkat olvasmánnyal, szép 
emlékkel ajándékozza meg.

Polg. isk. magántanulók figyel
mébe. Felhívom azon magántanulókat, a 
kik a muraszombati áll. polg. fiúiskolában 
az 1914—15. tanév végén vizsgázni óhaj
tanak, hogy kérvényeiket legkésőbb április 
20-ig terjeszszék be. Csatolandó az utolsó 
iskolai bizonyítvány, anyakönyvi kivonat, 
hatósági bizonylat, a magántanuló lakó
helyéről és erkölcsi magaviseléséről. Az I 
igazgatóság

Vessünk be minden talpalattnyi földet. 
Ültessünk burgonyát és babot.

— Felvételi pályázat. A vallás- és közoktatás
ügyi m. kir. miniszter urnák 10.644. sz. rendelete 
értelmében az 1915—16. iskolai évre a Csáktornyái 
m. kir. áll. elemi népiskolai tanítóképző intézet 
I. osztályába összesen 42 növendék vétetik fel és 
pedig teljes fizetéses helyre 7, féldijas helyre 10, 
ingyenes helyre 4, készpénz segélyes 2, segély
nélküli bejáródnak 19 növendék. A teljes fizeté
sesek 30, a féldijasok 15 K-t fizetnek havonként 
köztartás dij címén az intézet pénztárába. A kész
pénzsegélyes havonkint 15 K ösztöndíjat kap. 
A kérvényhez a következő okmányok ssatolandók:
1. születési bizonyítvány, 2. iskolai bizonyítvány 
a megelőző évről és a folyó évi értesítő, 5. tiszti 
orvosi bizonyítvány a folyamodónak a tanítói pá
lyára alkalmas voltáról, 4. segélykérés esetében 
hiteles községi bizonyítvány a szülök vagyoni 
állapotáról s a kiskorú gyermekek számáról hite
les családi kimutatás. Csak oly ép testű és zenei 
hallással biró tanulók vétetnek fel, akik 14-ik 
életévüket már betöltötték, de 18 évesnél nem 
idősebbek s akik a polgári vagy középiskola 4-ik 
osztályát sikerosen elvégezték. A végleges felvétel 
az intézeti orvos véleményétől s az ének-hallás- 
beli vizsgálat eredményétől függ. A vallás és 
közoktatásügyi m. kir. Miniszter úrhoz címzett 
folyamodványokat az előirt okmányokkal együtt 
1915. május 31-ig kell a Csáktornyái m. kir. áll. 
elemi népiskolai tanítóképző-intézet igazgatóságá
nál benyújtani a folyamodó lakóhelyének, az utolsó 
posta és vármegye feltüntetésével. Csáktornyán, 
1915. március 25. Zrínyi Károly igazgató.

— Lóosztályozás. A muraszombati járási lo
vak osztályozása Muraszombatban a következő 
napokon tesznek : április 20-án a Battyánd, Musz- 
nya, Vashidegkut, Perestó, Tótkeresztur és pár- 
tosfalvai körjegyzőségek, 21-én a Muraszombat 
központi és vidéki és a bodóhegyi körjegyzőségek, 
22-én a Csendlak, Felsölendva és a péterhegyi 
körjegyzőségek, április 23-án a Szarvasiak, Már- 
tonhely és az urdombi körjegyzőségek. Ezen ló
osztályozáson minden lótulajdonos összes lovait 
kötetes az összeírás szerinti sorrendben elővezetni, 
az elővezetés elől azonban fel vannak mentve : a) 
a 4 éven aluli csikók, b) a közvetlen ellés előtt 
és után álló anyakancák, c) a köztenyésztésre

használt és igazolvánnyal bíró mének, d) a kincs
tári lovak és e) a hivatalos célokra szolgáló lo
vak, mindezek azon esetre azonban, ha a men
tességi jogcímet két lovát tényleg elővezetö lótu
lajdonos és a községi elöljáróság bizonyítvánnyal 
igazolja. A nyilvántartó lappal ellátott alkalmas 
lovak okmányaikkal feltétlenül elővezetendök.

— A tábori posták husvétja. A kedvezőtlen 
időjárás miatt a húsvéti ünnepekre nem szállít
hattak nagyobb tömegekben csomagokat a tábori 
posták. Kárpótlásul husvét után, április 12-étöl 
április 16-ig megindul a nagyobb arányú csomag
forgalom, de a karácsonyi tapasztalatok folytán 
élelmiszereket nem tehet küldeni, hanem csupán 
nyári ruhadarabokat, továbbá dohányt, szivart, 
cigarettát. A maximális súly öt kg., a legnagyobb 
kiterjedés minden irányban 60 cm. és egy-egy 
csomagért 60 fillért kell fizetni. A föladás április 
12-étöl 16-ig a következő tábori posták részére 
történhet: 6. 9, 1 1, 16, 20, 22, 25, 28, 34, 37,
39, 41, 51, 54, 55, 56, 61, 64, 69, 76, 81, 83,
85, 101, 113, 116, 1 19, 121, 124, 125, 129, 133, 
136, 141, 145, 151, 168, 170, 186, 187, 188,202,
300, 301, 302, 303, 305, 307, 308, 310, 313, 114,
315, 316, 317 és 318.

— Hadi beszédek. A honvédelmi minisztérium 
Hadsegélyzö Hivatala népszerű füzetekben kiadja 
azokat a tanulságos és léleknemesitö beszédeket, 
amelyeket a háború óta legkiválóbb államférfiaink, 
főpapjaink, tudósaink, íróink és politikusaink tar
tottak a nyilvánosság előtt, az országos Hagse- 
gélyzö Bizottság feolvasási sorozatán. A hazafias, 
igaz magyar szellemtől áthatott beszédek retorikai 
szempontból is rendkívül becsesek. Gondolatokban 
gazdag, gyönyörű munka valamennyi; a közönség 
jól teszi, ha a tizfilléres füzeteket megvásárolja 
és összegyűjti. Nagyszerű és maradandó emlékei 
tesznek e füzetek annak a hazafias föllángolásnak 
és együttérzésnek, amely a nemzet minden rétegét 
oly megható módon egyetlen táborba terelte a 
magyar nemzeti becsület és a magyar nagyság 
védelmére. Eddig gróf Apponyi Albert, Csernoch 
János, báró Hazai Samu, gróf Tisza István, gróf 
Andrássy Gyula. Prohászka Ottokár és Rákosi 
Jenő hadibeszédei jelentek meg. A főzetek Az 
Általános Beszerzési és Szállítási R. T. utján 
(Budapest, V., Kádár-utca 4.) rendelhetők meg, 
de kaphatók a dohánytőzsdékben is. A befolyó 
tiszta jövedelmet a háborúban elesett vagy a ka
pott sebek következtében elhalt katonák özvegyei 
és árvái javára fordítják.

— A Vörös Félhold jelvényei. A Vörös Fél
hold művészi kivitelű jelvényei iránt országszerte 
nagy érdeklődés mutatkozik. Miután technikailag 
lehetetlen minden egyes érdeklődőnek az általa 
kívánt példányt postán elküldeni, ennélfogva az 
Országos Bizottság, mely Budapesten az Ország
házban székel, kéri vidéki városaink hazafias ke
reskedőit, hogy megfelelő mennyiségű jelvényt a 
bizottság utján beszerezvén, ők vállalkozzanak 
azoknak kiszolgálására, akik ‘a török-magyar test
vériségnek ezt a szép jelvényét feltüzni óhajtják. 
A bizottság öt kilóig terjedő postacsomagban bér
mentve küld jelvényeket mindenkinek, aki a kért 
mennyiségnek darabonkint egy korona árát előre 
beküldi.

Nyilttér.*)

Köszönet.
Felejthetetlen jó anyósom, özv. Moisinger 

Jánosné elhunyta alkalmából családunk irá
nyában megnyilatkozott részvétért magam és 
rokonságom nevében ez utón mondok hálás 
köszönetét.

Árvay Henrik.

*) E rovatban közlöttekért a szerkesztőség felelősséget 
nem vállal.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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Köhögés rekedtsé#, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

MIULIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel
lák három fenyővel. 6100 közi. hit.
bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól

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

Horgony-thymol-kenöcs.

r “ygggs.-
/ Horgonf-linlmnt. "í >

Horgony-vas-alhuminat-festvény.

MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE-

Egy óra reklámképem
Aki ; gyen akar egy rir.1l, 

még hozzá elegáns prociziós órát.
X—. „ urak vagy hölgyek részére válasz- 

uis szerint Írjon azonnal az 
vOj/ Uhrenhaus Fr. Schmidt Prag, 

Weinberge.

Franciaország 
Oroszország 
Európa = 

háborús térképe. 
Különféle nagyságban és árban kapható : 

Balkányi Ernő 
papirkcreskcdésében Muraszombatban. 

V I ( T YÁ ZZON 
----- egészségére I = 
Megbízható és jóminőségü nikotinmentes 

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

seben Muraszombatban szerezhet be.

^EnMOMa»WSC««MMi

Leve! a harcztérről.
Kituper 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.

= VASVÁRMEGYE = 
= LEÍRÁSA = 
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.

ipar és kereskedelem.
HELYBELIEK:

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, veteinény-magvak, úgyszintén üveg- 
és porcellánkereskedése. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAÜER JÓZSEF bábsütö és mézeskalácsos.

ANTAÜER FERENCZ úri és női czipész- 
inester Közép-utcza.

BENKÓ JÓZSEF Szállödája az7Élefánt“41oí

BITTERMANN TIVADAR borbély és fodrász.

ROROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész, 

DITTRICH GUSZTÁV bádgos, vizsgázott 
acetylen gázszerélö.

DICK SÁNDOR sajlgyáros.

ERNST SÁNDOR kalapos-mester.
FÜRST A. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, veteinény-magvak. úgyszintén üveg 

és porcellánkereskedése.
FLISZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 

Motoreröre berendezett miibely.

KB. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fö ulcza.

HEIMER -IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskéreskedése Lendva-ulca^

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecska.ágó 
gépek árusitása

KEMÉNY MÓR _Korona kávéháza.

KALCHBRENNER és NÁDAI 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry-utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

K0HN LIPÓT fűszer kereskedő, deszka, mész, 
czement és eternit pala árusítás.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép-, kei ékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

POSZTL JÁNOS órás és ékszeré.-/.

PÉTERKA FERENCZ vendéglős.

PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza.

RATKOL TIVADAR göztéglagyára.

RITÜPER ALAJOS épület- és mülakatos, 
kerékpár-, mérleg és fegyverjavitó műhely. 

Kerékpár raktár.

SIFTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza.

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász.

W0LFARTH LAJOS ép. mérnök Mező utca.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely.

GOLOUB ISTVÁN kereskedő Alsómarácz.

GROSZ SAMU vendéglős Urdomb. 
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombteban.

GP.OSZ MÓR vegyeskereskedő Felsölendva. 
GENUR KÁROLY vendéglős Felsölendva. 
HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 
HIRSCHL LJPOT vegyeskereskedő Köhidán. 
KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd. 

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpest VII. Sip-u. 5.

KÜHÁR ISTVÁN Vendéglős Mezővár.
KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházan.
KÜHÁR JÓZSEF vas- és fiiszerkereskedése 

Felsölendva.
MOLNÁR ZSIGM0ND ..lünké Kávéház.. 

Komárom.
OBÁL JENŐ gőzmalom tulajdonos Perestó. 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.

PRESZLER V1CT0R „Hungária Kávéház* 
Komárom.

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida. 

SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sürüliáz.
SOMMER JÓZSEF vendéglör^FeköTendva. 

TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg.
\ I.ZI:i; JÓZSEF vendéglős Mártonhely.

VLAJ FERENCZ vendéglős Rónafő.
VOGLER JÓZSEF savanyuviz tulajdonos

Bad Radein.

ZRINSZKY ISTVÁN gépkovács Alsómorácz.


