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Iskolaév végén.
Iskoláink kapui egy-két hétmulva be- 

, juhiak, a tanításban és tanulásban szünet 
áll be. Alkalmat szolgáltat ez arra, hogy 
egy pillantást vessünk ifjúságunk fejlődé
sére.

Szocziológusok, különösen pedig pe
dagógusok szivszorongva látják, hogy a 
tanuló fiatalság a háború folyamán a kí
vánatosnál kcvésbbé erősbödött erkölcsök
ben, sőt a gyermekek romlotságáról tanús
kodó bűntények száma szokatlan mérték
ben emelkedett.

Oka ennek nem a tanítás, hanem a 
nevelés hiányosságában rejlik A számban 
megfogyatkozott tanitószemélyzet általában 
épp oly, sőt talán még fokozottabb lelke
sedéssel teljesíti nehéz tanítási köteles
ségét és — az iskola falain belül — a 
nevelést sem hanyagolja el. Nem szabad 
azonban elfelejteni, hogy a nevelés súly
pontja nem az iskola, hanem az otthon; 
■ízt pedig igazán szükségtelen bővebben 
fejtegetni, hogy ebben a viharos időben 
az itthon maradt szülő, többnyire csak az 
anya, nem fordíthat gyermeke nevelésére 
annyi gondot, mint békeidőben.

Emellett néni a háborúban keletkezett 
hanem annál sokkal régibb hiba, hogy a 
gyermeknevelésnél inkább az emberekkel 
való érintkezés udvariassági formáinak el
sajátítását, ujjabb időben még a praktikus 
élétre való előkészítést tartjuk szem előtt, 
és az ismeretszerzés tulhajtása mellett nem 
ügyelünk eléggé a nevelés mélyítésére. — 
Hogy a praktikus életre való előkészítés 
a kor követelménye, ez tehát nevelési hiba 
nem lehet, azt senkisem tagadhatja. Hiba 
azonban, hogy ennek a rovására csaknem 
teljesen elhanyagolják a gyermekek szív
beli nevelését.

A szellemi tehetségek ezen árnyalatát, 
a csirái megvannak, nagy mértékben le- 

' fejleszteni, ha helyes és az illetőhöz 
'ért módszert alkalmazunk, sőt ilyen utón 

a -vésbbé tehetséges is elérheti a meg- 
< lés, megismerés és tudás magasabb 

fokát, ha kedvet csinálunk hozzá, szorgal
mat és emlékező tehetségét kiváló gondo
zásban részesítjük, szóval, ha a benne 
le'j . ssebb tehetségeket behatóan meg
műveljük.

A finom, gyengéd érzést, a nemes 
szivet mely mindenért lángol, ami igaz és 
szép, a szeretetet, könyöriiletességet szintén 
magával hozza csirájában a gyermek, 
ezekre nem lehet őt tanítani és mégis itt 
tehet a nevelés legtöbbet. Nem létezik 
gyermek, ki már romlott szívvel a világra 
jönne, noha lehet, hogy a hajlam a bűnre 
a kicsapongásokra, a féktelenségre már
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benne van. Itt lép előtérbe az igazi neve
lés, itt működhetik sikerrel, ha lélektani 
alapon ezeknek az aljas hajlamoknak a 
gyökereit gyengéd kézzel kitépi és a ne
mes gondolkozás és érzés palántáit puha 
ártatlan szivébe ülteti. Az ilyen gyermekből 
öntudatos, jó, nemes, igaz ember lesz, 
aki eszével uralkodik szive felett és csak 
a szenvedély legnagyabbfoku kitöréseiben 
vesztheti el önuralmát.

Nem létezik ember, kinek szivében 
nemes érzések nem laknának. A legelvete- 
medettebb gonosztevő kebelében is talá
lunk ilyen fénypontot.

Legáltalánosabb ajándéka a természet
nek az érző szív, de milsem lehet oly 
könnyen elrontani, meghamisítani és ellen
kezőbe átváltoztatni, mint éppen a szív 
nemes tulajdonságait. Aki az életet tanul
mányozta és az emberek szivébe élesebb 
pillantásokat vetett s különösen, aki képes 
arra, hogy a gyermekek szivében olvasson, 
tudja, hogy az utóbbiaknál majdnem kivétel 
nélkül, a legtöbb embernél pedig, dacára 
az élet nehéz küzdelmének, a szív meg
tartja, bár mélyen elrejtve kincseit és 
alkalomadtán megmutatja magát egész 
fényében.

Azért a nevelés egyik sarkalatos pontja, 
mely körül a többi is forog, melynek sike
rétől függ a test és az ész áldásos vagy 
áldatlan fejlődése: a szivnevelés. Es a ne
velés végcélja, hogy fenkölt gondolkozást:, 
nemesszivü, önálló egyéniségeket neveljünk.

A hadikölcsön.
Az uj hadikölcsönre serényen folytak az alá

írások és az országszerte megindult jegyzési moz
galom a legjobb reményekre jogosít. Semmi két
ség sincs benne, hogy az uj hadikölcsön eredménye 
méltó lesz az előző három hadikölcsön fényes sike
réhez. Az előző három hadikölcsön kereken 4.3 
milliárd koronát eredményezett, oly nagy összeget 
aminőre a legvérmesebb álmodozók sem számítot
tak. Hatalmas erőfeszítése volt ez a magyar gazda
sági életnek, amely bizonyossá teszi azt a meg 
gyöződésünket, hogy a közel öt hétre terjedt jegy
zési idő alatt a mai, jóval kedvezőbb harctéri és 
nagy tőkeböséget mutató pénzügyi helyzet mellett 
a? uj kölcsön eredménye nem fog az előző kölcsö
nök mögött maradni. Erre mutat a jegyzésre buz
dító toborzás nagy lendülete és fokozatos hatvá- 
nyozódása. Kedvező jel az is, hogy már eddig is 
a nagytőke számos esetben jóval nagvobb összegű 
jegyzéssel sietett a kölcsönben való részvételre, 
mint az előző alkalmakkor. De a siker biztosítékát 
leginkább abban látjuk, hogy minden arra hivatott 
tényező egymással vetélkedve, mindent elkövet a 
legszélesebb néprétegek, a legnagyobb és a leg
kisebb tőkeösszegek megmozgatása érdekében. Ez
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helyes is, mert nálunk nagysikerű belföldi kölcsön 
el sem képzelhető máskép, mint hogy mindnyájan 
nélkülözhető pénzünket felajánljuk.

A járásbeli jegyzéseket az alábbiakban kö
zöljük :

Muraszombati Takarékpénztárnál jegyeztek :
Heimer Ignácz Muraszombat 2000 K, Ter- 

bocsa János Lendvaerdő 2000 K, Pücskó Mátyás 
Lendvaerdő 2000 K. Korén Márton Lendvaerdő 
4000 K, Miholics Iván Újtölgyes 1000 K, Erjavecz 
István Korong 2000 K, Oucsek Teréz Szentbibor 
100 K, Oucsek Ivánné Szentbibor 500 K, ifj Lut
hár Károly Szentbibor 300 K, Vukán Veronika 
Márkusháza 800 K, Vukán Ferensz Márkusháza 
250 K. Czipóth Mária Battyánd 700 K. Czipóth 
János Kattand 1000 K, Zsöks Mihály Kölesvölgy 
1000 K, Küplen Mária Kölesvölgy 1000 K, Hor
váth Iván Szentbibor 400 K, Keresztury Irén 
Mártouhely 400 K, Brünner Józsefné Cserefa 
2300 K, Pintarics Józsefné Mártonhely 1000 K, 
Nemcsics Mária Mártonhely 1400 K. Osvatics Pál 

■ Felsőszentbenedek 500 K, Czipóth Miklós Kis- 
málnás 1800 K, Evang. gyülekezet Alsómarácz 
4000 K, Keresztury Apollónia Barkócz 4000 K, 
Michels János Mureaszentes 300 K, Szlavicz 
Karolina Mártonhely 100 K. Szlavicz Anna Márton
hely 1000 K, Sándor Margit Mártonhely 600 K, 
Faisz Zsuzsa Mártonhely 1000 K, Kercsmár Katalin 
Alsoszentbenedek 600 K, Sbül Mihály Ferenczlak 
1200 K, Kolossá Ida Muraszombat 8000 K. Sáncza 
Fáni Domonkosfa 1000 K, Malacsics János Kis
falu 500 K. üranfol Ferenczné Muracsermel 1000
K. Granfol Iván Muracsermely 2000 K, Czigüth 
Ferercz Muraszentes 2400 K, Sogorecz Mátyás 
Barkócz 2000 K, Keresztury József Barkócz 
5000 K, Pintarics István Mártonhely 1000 K. 
Sáncza József Domonkosfa 600 K, Skalics Teréz 
Battyán 2000 K, Sebők János Domonkosfa 1000 K, 
Vörös Mária Lendvaerdő 1300 K, Zwér Iván 
Lendvaerdő 1250 K, Sárkány János Péterhegy 
800 K. Szlavicz Istvánná Mártonhely 2000 K, 
özv. Berke Mihályné Murasznmbat 2000 K, üom- 

| bócz Mária Muraszembat 400 K. Fiiszár István 
Mezövár 800 K, N. N. 2000 K, Luthár János 
Muraszombat 400 K, Czigüth Iván Murahalmos 
10.000 K, Kumin János Muraszombat 2200 K. 
Dervarics Ferencz Lukácsfa 1000 K, Szupi Mária 
Szentsebestyén 100 K, Szupi Róza Szentszebestyén 
200 K, Szupi Veronika 100 K, Dr Brandieu 
Sylvius Muraszombat 2000 K. Fürst Öbön Mura
szombat 5000 K,

Mezőgazdasági Banknál jegyeztek :
Bóth Zsigmond Velemér 600 K, Hercz Olga 

Velemér 3000 K, Vas Józsefné Velemér 300 K. 
Kovács Károlyné Velemér 300 K. Jankovics 
Jánosné Velemér 600 K, ifj Málek Sándor Csekefa 
1000 K, Nemcsics Ádám Alsoszentbenedek 200 K. 
Szocsák Ferencz Nagytótlak 600 K. Kolossá József 
Nagytótlak 100 K, Sávéi János Kisszombat 3000 K, 
özv. Benkó Józsefné Falud 5000 K, Varga József 
időseb Alsójánosfa 1000 K, kk. Varga József és
Vilma Alsójánosfa 1100 K, Erjávecz Zsuzsa Bor- 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását
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hida 1200 K, Vukán István Zoltánháza 2000 K, 
Andreics János Véghely 1000 K, Jancsár János 
és neje Barkócz 5000 K, Malacsics Károly Domon
kosfa 20.000 K, Surányi Hermin Urdomb 400 K. 
Temlin Józsefné Vasiak 550 K, Horváth József 
Vasiak 1000 K, Lippay Ádám Nagytótlak 400 K, 
Dzsubán Ferenc Alsómarácz 5000 K, ifj Siftár 
Ferenc Vasnvires 1000 K, Vagner József Vasnyires 
1000 K, Battyándi evang. gyülekezet 300 K, Dün- 
dek Emma Dombalja 2000 K, Kovacsics Mihály 
és neje Korong 1000 K, Tótmoráczi ág. ev. gyüle
kezet 4000 K, ifj Ballek József Nádorfa 5000 K, 
Péterhegyvidéki takarékpénztár 10.000 Sárkány 
Ádám Péterhegy 5000 K, Bagár Iván Péterhegy 
5000 K, Kurz Sándor Péterhegy 5000 K, Sárkány 
Sándor Péterhegy 5000 K, Kercsmár Sándor Péter
hegy 5000 K, Pörs János Domonkosfa 5000 K, 
Darvas Ferenc Gyanafa 5000 K, Szeredi Viktor 
Tótkeresztur 5000 K, Preisz Adolf Péterhegy 5000 
K, Zsupanek Péter Péterhegy 5000 K, Kovács 
István Barkócz 400 K,

Péter Pál napi gyűjtés.
Néhány nap múlva harmadik esztendeje lesz 

annak, hogy megsemmisítésünkre törő ellenségeink 
ránk kényszeritettúk a háborút, mely dicsőséget 
hozott a fronton küzdő katonáknak és dicsőséget 
az idehaza munkálkodóknak, akik minden erejüket 
megfeszítve, siettek hősi hadseregünk támogatá
sára. A Magyar Vöröskereszt Egylet megyei és 
városi választmányainak támogatása szünet nél
kül részt vett a hadsereg munkájában, felállított 
kórházakat, gondoskodott önkéntes és hivatalos 
ápolónőkről, mozgóraktárakat létesített és áltatá
ban mindenütt ott volt, ahol működésére szükség 
lehetett.

Természetesen mindez igen jelentékeny költ
séggel járt, úgy hogy dacára a legnagyobb taka
rékosságnak, alapjaink erősen megfogyatkoztak és 
a háború harmadik évének megkezdése előtt kény
telenek vagyunk szózattal a magyar társadalom
hoz fordulni, hogy annak újabb támogatását 
kérjük.

A Magyar Vöröskereszt Egylet igazgatósága 
elhatározta, hogy e célból junius hó 29-én, a 
hagyományos Péter és Pál napján gyűjtést tart 
Magyarország egész területén, mely gyűjtéstől 
jelentékeny összeget vár. A magtermelő Magyar
országnak mindenkor ünnepe volt a Péter-Pál 
napja, de kettős ünnep lesz ez az idén, amikor 
nemcsak munkája eredményének örvendhet a dol
gos kéz, hanem egyúttal jóleső gondolattal töltheti 
el lelkét az a tudat, hogy ellenségeink kiéheztetési 
politikája is ép úgy megtört Magyarország otthon 
küzdő katonáinak munkásságán, mint ahogy a 
fronton küzdők megbénították ellenségeinket.

A gyűjtésnek egész szervezését és lebonyolí
tását az igazgatóság a Vöröskereszt Egylet 
fiókegyleteire és városi választmányaira bízza.

A muraszombati Vörös Kereszt is junius 29- 
ikén Péter Pál napján Muraszombat utcáin persely 
gyűjtést rendez és a községek is meg kerestettek 
a gyűjtés foganotositása iránt. Bizton reméljük, 
hogy a járás minden nemes ügyért lelkesedő 
közönsége ezt a mozgalmat is teljes anyagi ere
jével és lelkesedésével támogatni fogja.

Községi hírek.
Muraszombatban a lemondás folytán meg

üresedett községbirói állásra a választás junius 
21-én d. u. 2 órakor lesz a község tanácstermé
ben megejtve.

Ezzel kapcsolatban a választók névjegyzéke 
a községi törvény 39. a alapján május 29-től 
junius 3-ig a községházánál közszemlére lesz kitéve.

A járási főszolgabíró urnák 5571/916. sz. 
rendelete alapján közhírré teszem, hogy a járás 
területére a következő mximális árak állapíttattak 
meg: Tojás darabonként 10 fillér. Rántani való 
csirke párja 4 K, Sütni való csirke párja 5 K-

Ezen rendelkezés 1916. évi junius 1-én lép 
életbe a felsorolt cikkek árai az 5600'914. sz. B. 
M. rendeletén alapulnak.

Aki a maximális árnál többet követel vagy 
igér 15 napig terjedhető elzárással és 200 K -ig 
terjedhető pénzbüntetéssel fenyithető kihágást kö
vet el.

Honvédek.
Én láttam őt... a gránát zúgva forgott.. . 
ö kisfiára gondolt és mosolygott.
S mikor a pokol orgonáit felette, 
A csillagos kis bicskáját kivette: 
A tarisznyában akadt egy cipó még, 
Megette és megitta rá a hóiét.

Én láttam őt... amikor mentünk, mentünk, 
Mindig csak mentünk, sohasem pihentünk; 
A hideg szúrt, a vihar tépett, vágott, 
Hátunkra nőtt a bornyu, mint az átok. 
Fölöttünk egy-egy eltévedt golyó szállt. . . 
Ö hazagondolt és dalolni próbált.

Én láttam őt. . . szikláról szakadékba
Dermedten kúszik : zöld volt, mint a béka. 
Puskára dőlve, jeges csúcsok ormán 
Egy szörnyű éjjel ráfagyott a dolmány. 
A csizmáját is úgy vágtuk le késsel — 
És szólt: „Mit féltek ? Rossz pénz sose vész el!“

Én láttam őt.. . Dnyeszter fagyos vizében 
Vacogva úszott. Kantár a kezében.
Az arca sápadt és az ajka kék volt, 
Szakálla és bajusza csupa jég volt 
És didergett a gyöngéd szó az ajkán. 
„Hideg a viz. Nem fáztál meg, lovacskám ?“

És láttam őt.. . a gránát földre csapta, 
És láttam őt. .. a hó már eltakarta, 
És láttam őt. .. a szive nyitva vérzett, 
A szája szája szélén megaludt a vércsepp. 
Vérzőn, halottan, hó közé temetve 
Én láttam őt... s azóta látom egyre !

Gács Demeter.

HÍREK.
— Hivatalvizsgálat Dr. Náray Szabó 

Jenő curiai bíró a szonbathelyi kir. törvény
szék elnöke e héten Muraszombatban 
tartózkodott és a járásbíróság ügymenetét 
vizsgálta meg, mely alkalommal a tapasz
taltak fölött legnagyobb elismerését nyilvá
nította.

— Fiatal korúak bírósága. Dr. 
Fejérpataky László kir. föügyészhelyettes 
a szombathelyi ügyészség vezetője és Dr. 
Valkó Miklós kir. törvényszéki biró hétfőn 
Muraszombatban tartózkodtak és a járás 
fiatal korú bűnöseinek ügyét intézték el.

— Személyi hír. Dr. Geiger Vilmos 
cs. és kir. ezredorvos, tb. megyei főorvos 
a belügyminiszter által Budapesten rende
zet venerologiai tanfolyamra egy hétre 
Budapesre utazott. Távollétében a kórházi 
főorvosi teendőket Dr. Czipott Zoltán, a 
járásorvosi teendőket Dr. Brandieu Sylvius 
látja el.

Esküvő. Kmoskó István nagyszom
bati h igazgató tanító vasárnap tartotta 
esküvőjét Scsáp Mária urhölgygyel, Scsáp 
János ny. fogházfelügyelő leányával.

— A lemondott községbiró. Lainscsek József 
Muraszombat község bírája megrendült egészségi 
állapota és más irányú elfoglaltsága miatt község- 
bírói állásáról temondott. A megüresedett állásra 
a szolgabiróság junius 21 re a választást kitűzte. 
A lemondott községbiró a község lakosságának 
bizalmából 11 éven át töltötte be hűen és lelki
ismeretesen a bírói hivatalt és mindig meleg 
érdeklődéssel és nagy igyekezettel törekedett a 
község ügyeit intézni. Muraszombat jövő fejlődése 
a községbirói állásnak arra alkalmas egyén által 
való betöltését aktuálissá teszi, mert különösen 
most midőn a község a villanyvilágítás ügyének 
rendezésével a legszebb fejlődés elé néz és a 
háború után a nagyközséggé alakulás gondolata 
ismét felszínre kerül és kell, hogy megvalósuljon, 
a község fejlődése elé csak úgy nézhetünk 
bizalommal, ha annak vezetésében inteligens, 
kötelességtudó és ambiciózus elemek tért nyernek, 
mert Muraszombatnak jövő fejlődését csak egy 
kötelességtudó és hivatása magaslatán álló kép
viselőtestület biztosíthatja, aminek viszont elenged- 
hetlen követelménye, hogy a községbirói állás 
arra hívatott, és teljesen megbízható széles látókörű 
pontos és lelkiismeretes emberrel legyen betöltve, 
aki a községbírói hivatalt komoly és díszes köteles
ségnek tekinti és becsülettel igyekszik mindent 
megtenni, ami a község érdekében van. Nem 
foglalkozunk jóslásokkal és nem akarunk neveket 
portálni de joggal elvárjuk a község lakosságától, 
hogy az, akit bizalmával meg fog tisztelni, méltó 
is lesz a községbirói hivatalra.

— Villanyvilágítás. A villanyvilágítás 
ügyében kiküldött végrehajtó bizottság és 
a községi képviselő testület felkérésére 
Szász Béla a vasvármegyei elektromos mü
vek igazgatója vasárnap Muraszombatba 
érkezik és részt vesz a végrehajtó bizottság 
hétfőn délelőtt 10 órakor megtartandó 
értekezletén, melyre a vállalkozó és annak 
mérnöke is meghívást nyertek.

— A felsölendvai kirándulás. A polgári is
kola növendékei által legutóbb tartott kirándulás 
kellemes emlékeinek megörökitésére lapunk szer
kesztője pályázatot hirdetett a polgári iskola 111. 
és 11. osztályú tanulói részére. A kitűzött 
feladat a felsölendvai kirándulásról készítendő 
írásbeli dolgozat volt. A tanulók közül hatan név- 
szerint: Geiger László, Nika Dániel, Skalics Sán
dor, Trautman Ferencz III. osztályú, Czipott 
György, Kardos Miklós 11. osztályú oldották a 
feladatot a legjobb sikerrel és a jutalmul kitűzött 
könyveket: Bajza József, Tompa Mihály, Czuczor 
Gergely. Garay János, Arany László, Donászy 
Ferenc egy egy munkáját a záró ünnepélyen 
adják át a feladatukat szép sikerrel sok forma 
érzékkel és jó meglátással megoldó tanulóknak.

— A polgári iskola építésének 
ügye. A sokat vajúdó polgári iskola épí
tésének ügyével a községi képviselő tes
tület kedden tartott ülésében foglalkozott 
remélhetőleg utoljára, mert a tanácskozás
ból már éppen elég volt és itt a leg
főbb ideje annak, hogy a munkát tényleg 
megkezdjék, mert a viszonyok egyre nehe- 

i zebbek lesznek és az ügy elintézésének 
elodázása a kérdést már igazán komolyan 
veszélyeztetné, A képviselő testület foglal
kozott Mayerjános építő mester költségvetés 
tervezetével, melyet Hocholcer Ödön az 
épület tervezője némely részében túl magas
nak talált. A képviselő testület ezen külön
bözet tárgyában az építő mesterrel tárgya
lásokat folytat és remélhető, hogy a 
külömbözetek kiegyenlítődnek és végre vala- 
hára befejezhető lesz az építkezés, ami 
annál is inkább sürgősebb mert a jövő 
tanévben az iskola tanulói részére más 
alkalmas helyről gondoskodni nem is lehet.
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ünnepi imarend, az izr. templomban f. 
h. 6-án és 7-én az esti Istentisztelet fél 9 órakor, 
7-én és 8-án a délelőtti Istentisztelet 10 órakor 
kezdődik. Az utóbbi napon a halottak emlékeze- 
lével kapcsolatban magyar hitszonoklat is lesz.

— Bűntény vagy szerencsétlenség? Hegy
boros elöljáróságától távirati értesítés érkezett a 
íuraszombati föszolgabirósághoz, hogy a község j 
Tellett elterülő mocsárban egy másféléves gyér- I 
ek holttestére akadtak. A rendőrorvosi vizsgálat i 
egejtése céljából Döbrentey Antal tb. főszolga- 

; író és dr. Kiéin Adolf vizlendvai orvos szálltak 
ki a helyszínére, hol megállapították, hogy Der- 
varics Ágoston egy és fél éves gyerek egyedül 
játszadozva, a mocsárba fulladt. Az elhalt kis 
gyermek atyja harctéren van. anyja pedig mezei j 
munkával volt elfoglalva.

Betörések Musznyán. Musznya községben 
, utóbbi napokban számos betörést követtek el. 

réseket minden valószínűség szerint kóbor 
cigányok követték el, akiket nyomoz a csendőrség. !

Országos állatvásár Battyándon. Battyán- 
don az országos állatvásárt május 29-én tartották 
meg. Erre a vásárra nagyszámú hízott és növen
dék marhát hajtottak fel, és igen élénk volt a 
kereslet és a kínálat.

Betörés. Vasiakon Erdélyi József gazda 
kamaráját feltörték és onnan zsírt, húst, olajat, | 
pálinkát vittek el körülbelül 400 korona értékben 
A csendőrség megállapította, hogy a betörést né- , 
gyen követék el és valószínűleg kóborcigányok 
voltak.

Betörök garázdálkodása. Egy idő óta 
mindennapossá válik a járás külső községeiben a 
betörők rendszeres garázdálkodása. A járásbeli 
csendőrség erős kézzel fogott a tettesek kinyomo
zásához és eredményes munkájának eddig elég 
sikerre is volt. Hétfőn az esti órákban Celec 
István vizlendvai birtokos lakásába törtek be és 
az ablakvasakat kifeszitették és 7 darab sonkát i 
két kenyeret és egyébb élelmi szereket loptak el 
Az éber csendörség Szukics István, Rajszár Jószef | 
és Szijjártó István személyében kiderítette a tette- I 
seket és őket a mai napon a muraszombati j 
járásbírósághoz bekísérte hol a betörőket előzetes 
letartóztatásba vették.

Szórakozás a harctéren. Lapunk egy 
buzgó olvasójától kaptuk a harctérről az alábbi 
kedélyes meghívót:

Meghívó. Pünkösdi mulatságra.

I. Hajnali ábránd, ekrazitial töltőit bombák.
II. Ropogós csárdás, gyalogsági fegyverekből.
III. Géppuska keringő.
IV. Gránát és schapnell a tábori tüzérség 

mindkét oldalról közreműködik.
V. Szünidő a béke után.
VI. Társas játék kézibombavetés, szurony- 

rohammal.
VII. Elsőrangú quartet, mely külön van vá- ( 

lob ivá a következőképpen :
Terez: honvéd ágyú,
Szekund : 15-ös tarack.
Barottin: 30 és feles. 
Baszus: 42 czentiméteres.

Vili. Monologujitás, foglalás, nyakig érő l 
hóbai.

IX. Záradék: Uj födözékásás, tüskés drótsö- 
veny akadály futó verseny.

A jó hírnévnek örvendő társaink andalító 
z«nejé mellett, kivilágos kivirriadtig.

Az esetleges műsorváltozást a rendezőség ( 
fentartja.

A mulatság kedvezőtlen időben is meg fog 
tartatni.

Hűsítőről, havas eső és kora szelőcskéröl 
gondoskodva van.

A tiszta jövedelem az otthon maradt untaug-

lich-ok és maródiak felsegítő és gyámolitó alapja 
javára forditatik.

Tekintve a jótékonycélt, számos látogatást 
kér a rendezőség.

Utóirat. Az urak kéretnek csukaszürke ru
hában, a hölgyek pedig vöröskeresztes jelvénynyel 
megjelenni.

— A pénzügyminiszter köszöneté a sajtónak- 
Teleszky János pénzügyminiszter a negyedik hadi
kölcsön jegyzésének lezárta alkalmából a következő 
tartalmú levelet intézte Rákosi Jenő főrendiházi 
taghoz, az „Otthon irők és hírlapírók egyesületé
nek” elnökéhez, valamint Márkus Miksa udvari 
tanácsoshoz és Szávay Gyulához, a vidéki hírlapírók 
országos szövetségének elnökéhez: Méltóságos 
uram ! A hadiszüségletek fedezés cáljából kibocsá
tott negyedik hadikölcsön nyilvános aláírása folyó 
hó 23-án lezáratván, már most, a számszerű 
végeredmény összeállítása előtt kétségtelenül meg
állapítható, hogy a nemzet negyedik pénzügyi 
próbatétele az első és második hadikölcsön ered
ményét messze túlszárnyaló sikerrel méltóképpen 
sorakozik a harmadik hadikölcsön meglepő ered
ményéhez. Tőkeerőnk nagyságához képest és a 
hosszan elhúzódó háború által eddig ránk hárított 
nagy gazdasági feladatok figyelembevételével a 
negyedik magyar hadikölcsön a nemzet gazdasági 
szervezetének oly kiváló pénzügyi teljesítményeként 
jelentkezik, amely minden jogosult várakozást 
messze felülmúl és egyképpen bizonyítja úgy gazda
sági erőnk miben sem csőként teherbírását, mint 
a nemzet legszélesebb rétegeinek helyes gazdasági 
belátással párosult hazafias áldozatkészségét. Ez 
a fényes eredmény tanúbizonysága annak a fegyve
reink végső győzelmébe vetett rendületlen hitnek, 
amely a nemzet minden egyes tagját áthatja s 
hirdeti azt az elszánt akarást, amely kutforrása 
volt eddigi sikereinknek és amely nemzetünket 
győzelemre fogja juttatni. A negyedik hadikölcsön- 
nek jelentőségteljes sikerében és örvendetesen nagy 
eredményében meggyőződésem szerint ezúttal is
— épp úgy, mint az előző hadikölcsönöknél — 
hazafias sajtónkat kiváló rész illeti. 'A magyar 
sajtó — teljes mértékben átérezve nagy hivatásá
nak e történeti időkben fokozottabb jelentőségét
— lelkes odaadással és nagy ügyszeretettel állott 
azoknak az elsőrendű érdekeknek szolgálatába, 
amelyek a negyedik hadikölcsön minél nagyobb 
sikeréhez úgy politikai, mint pénzügyi és közgazda
sági szempontból nyilvánvalóan fűződnek. A toll 
hivatott emberei az öt hétre terjedő jegyzési idő 
egész tartama alatt lankadatlan buzgalommal, 
fáradhatatlan készséggel s a kölcsön úgy pénzügyi, 
mint közgazdasági céljait a nagyközönség előtt 
feltáró közgazdasági tudással és érzékkel a sajtó 
meggyőző és ható erejét teljes mértékben latba- 
vetették, hogy a negyedik hadikölcsönt minél 
jelentősebb pénzügyi és közgazdasági siker koro
názza. Amidőn örömmel ragadom meg ezt az alkal
mat, hogy Méltóságod, mint az egyesület elnöke 
előtt a magyar sajtónak eme nagyfontosságu és 
nemzett ügy érdekében kifejtett kiválóan becses 
közreműködéséért teljes elismeréssel adózzam, 
egyben kérem Méltóságodat, hogy hálás köszö- 
netemet szíveskedjék tolmácsolni a sajtó minden 
munkásának azért a hathatós, önzetlen és lelkes 
támogatásért, amelylyel a nemzet jelenére és jövő
jére egyaránt nagy kihatású siker elérését elő
mozdították. Eogadja Métóságod kiváló tiszteletem 
nyilvánítását. Teleszky sk.

— Eltűnt katonák nyomozása: A cs. és kir. 
közös hadügyminisztérium, a magy. kir. honvédelmi 
minisztérium és a Magyar Vörös Kereszt Egylet 
hozzájárulásával ás támogatásával a budapesti 
>Tudósitó Iroda*  múlt év december óta »Katona- 
nyomozó-Jegyzék*  címmel lapot ad ki, amely ki
zárólag az eltűnt katonák felkutatását célozza s a 
kutatás sikerességének előmozdítására sok keresett 

kalona arcképét is közli. A lap melynek élén 
gróf Batthyány Lajos és gróf Hadik-Barkóczy Endre 
fömegbizottak állanak — havonként kétszer jelenik 
meg legalább 15.000 példányban és az összes 
csapattesteknek a harctérre és a front mögött, az 
összes kórházaknak Magyarországon és Ausztriá
ban, valamint a hadifogságból hazatért rokkant 
katonáknak hivatalból ingyen küldetik meg. A lap 
felelős szerkesztője B. Virágh Géza. A kutatások 
közlési feltételei megtudhatók a „Katonanyomozó- 
Jegyaék“ szerkesztőségében és kiadóhivatalában 
(Budapest, IV., Váczi-utca 38. I. emelet.)

— Hangszereket a katonáknak. A hazafias 
magyar társadalom legyen segiségére a harctéri 
hősöknek gondüző hangszerekkel való ellátásában 
Szájharmonikák, huzosharmonikák, okarinák, he
gedűk, réz- és fafuvolák, klarinétek, tárogatók, 
citerák, gramafonok, kellenének minnél nagyobb 
számban. Aki csak teheti küldjön egyet-mást a 
Hadsegélyző Hivatal átvételi különitményének. 
(Budapesj IV., Váci-utca 38.)

— A Rovás- cimü rovatot olvassa el napon
ként a Budapesten megjelenő Az Újság politikai 
napilapban. A háborús helyzet kimerítő és szak
szerű magyarázata. Bü hírrovat, tájékoztató és 
minden tudnivalót felölelő közgazdasági rész. 
Egyes példány ára 12 fillér. Kapható mindé 
ujságelárusitónál. előfizetési árak : Egész évre 32 
korona. Eélevre 16 korona Negyedévre 8 korona. 
Egy hónapra 2 K 80 f. Megrendelés cim : Az 
Újság Kiadóhivatala Budapest, VII,, Rákóczi-ut 54, 

1295/1916. sz.

Községi hirdetmény.
A közegészségügyi (1908. XXXVili, t.-c.) 

törvény rendelkezéséhez képest felhivatik a köz
ség lakossága, hogy különösen a melegebb idő
szak beálltával szigorúan alkalmazkodjék az alábbi 
szabályokhoz :

Tilos:
az udvarokon s a házak környékén nagyobb 

mennyiségű trágyát és szemetet felhalmozni ; ud
varokban a trágya minél gyakrabban mésztejjel 
leöntendő;

elhullott állatokat bárkinek közfogyasztásra 
átengedni, ezeket a trágya-, szemétdombokra vagy 
azokba dobni;

a trágyalevet és szennyvizeket az utcára 
vagy a szomszédtelkekre folyni engedni;

a kutak és folyók vizeit megfertőztetni. — 
A kutak minden tavasszal kimerendők.

Köteles:
minden háztulajdonos a háza előtti járdát 

naponkint egyszer leseperni, kétszer pedig, este és 
reggel felönlözni;

minden lakó lakását naponkint rendesen 
szellőztetni s azt lehetőleg többször a nyár folya
mán kimeszelni ;

mindenki a tudomására jutó gyanús meg
betegedést a községbirónak bejelenteni;

minden háztulajdonos, korcsmáros, boltos 
mészáros, kávés fertőtlenítésre megfelelő mennyi
ségű 10 százalékos karbolsavas vizet vagy mész- 
tejet (1 kgr. mész 4 liter vizet) készenlétben tar
tani s üzlethelyiségeit, ipartelepét állandóan tisz
tán tartani s a szükséghez képest fertőtleníteni.

Akik ezen rendszabályokat meg nem tartják 
vagy megszegik, kihágást követnek el s szigorú 
büntetéssel sujtatnak.

Muraszombat, 1916 május 18.
Szondy Béla,

s. jegyző.

Használjunk hadi postabélyeget I

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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------ „ATLAS“------ -
ASBESTCEMENTPAEA 
versenyen kívül legkitűnőbb 

minőségű tetőfedő anyag.

Azonnali szállításra
minden mennyiségben kapható.

Asbestcementpalagyár
SSKXe... Részv.-Társ.

Központi iroda: Budapest, V., Dorottya-u. 6 a. Gyár Budafok.
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Önkéntes árverés.
A szentbibori 543 telekkönyvben
2 sor számú 2 hold 1400 négyszögöl,
3 sor számú 3 hold 854 négyszögöl,
4 sor számú 4 hold 400 négyszögöl,
6 sor számú 1073 és 1 u öl,

valamint az alsómaráci 74. tkvben 2. és 3, 
sor szám alatt felvett Hima-féle ingatlanok, 
amelyek túlnyomó részben erdőből állanak

a szentbibori község házán 
1916. junius hó 10-ikén d. e.

'4 10 órakor
megtartandó önkéntes árverésen Vasvár
megye árvaszékének kiküldöttje jelenlété
ben a legtöbbet ígérőnek elfognak adatni.

Az eladásra vonatkozó részletes felté
telek és közelebbi adatok Dr. VÁLYI 
SÁNDOR muraszombati ügyvédnél tud-

Egy jó házból való fiú hatók ineg.

tanulónak Köhögés rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

„ XXX-~ ~

alsólendvai nyomdámba fizetéssel 
vagy teljes ellátással felvétetik.

Balkányi Ernő.
Tej eladás.

Dr. Lamm Antal ur mura
szombati bér gazdaságánál hét
főtől kezdve tej kapható. Az 
állandó vevők vasárnap elő
jegyzés végett jelentkezhet
nek. A tej az uradalom üvegei
ben naponta délután 6—8 óra 
között vehető át.

Egy jobb házból való fiú 
felvétetik 

tanulónak 
Brünner Samu fűszer
kereskedésében Alsólendva

Butorcsomagolásra 
vegyes papír igen jutányos áron kapható 

Balkányi Ernő papirkereskcdésébcn 
MURASZOMBAT.

Alsólendván, a Föut legszebb és 
legforgalmasabb pontján, újonnan 
épült modern házban egy szép tágas 

üzlethelyiség 
kiadó.

A helységben öt év óta egy modernül 
berendezett mészárszék és hentesüzlet 
állott, mely a tulajdonos bevonulása 
miatt most megszűnt Mészáros vagy 
hentesnek kiválóan alkalmas a 

hely.
Bővebbet a tulajdonosnál:

Balkányi Ernőnél,
Alsólendva.

= 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.

ADAKOZZUNK
a „VÖRÖS KERESZT“-nek!

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

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

gyógyszertárában.

r~-----x r -t-i

A t. Vendéglős uraknak 
figyelmükbe ajánlom, hogy a 
legjobb minőségű s legszebb 

papir-szalvétát 
akármily mennyiségben cim- 
nyoinással vagy anélkül, a 
legolcsóbb árban szállítom.

Balkányi Ernő Muraszombat.

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 világító villamos

zseblámpát!
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.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


