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A szivekhez!
Irta: Rákosi Jenő.

\z emberiség, mely oly büszke volt 
az ni >ir csodás vívmányaira, czivilizációja 
mindennemű alkotására, a tudomány a 
művészet, a társadalom, a humanitás intéz
ményes nagy fejlődésére, úgy, hogy már a 
icn/etkíjzi és világbékének is orgánumai 
voltak. melyekben a világ legnemesebb elméi 
kellek versenyre ez ideál föltételeinek kere
séseden és biztosításában: az emberiség 
elcsüggedve szemléli a ránk tört szinte 
egyetemes háború borzalmait, melyek min
den illúziónkat az ember nemesebb hiva
tásába a haladás igazi értékébe vetett hitünket 
összetörték, s mintha azt bizonyítanák, hogy 
minden haladásunk csak az értelemé, erkölcsi 
lénviitik megmaradt állati természetünk 
hatalmában.

Mégis a háború égő poklának fiist- 
tumegeböl kicsap és égre tör két csodálatos 
lángns'iop, tulvilági fényben, földfeletti 
ragyogással. Egyik a halál megvető vitéz
ség, melynek tündöklő példáit látjuk az 
öldöklés borzalmas káoszában is. Egymás
ért és mindnyájunkért, a hazáért a legneme
sebb ideálért, a koronáért, históriánk fényé
ben ragyogó e közjogi fogalomért a ház
ai helyéért és az ország határainak sért
hetetlenségéért, ezrek, százezrek és milliók 
rohannak a halálba, az önfeláldozásnak, a 
férfias bátorságnak, a magyar bravúros 
vitézségnek legendába illő példáit adják. 
Iingy elmondhassuk: sok mindenből kifosz
tott bennünket az idők mostoha járása, de 
a szép, a nagy és nagy dolgokra képes 
maié ar lélek él régi erejében s átmegy 
jövendő idők feladataiért tovább küzdeni.

A másik lángoszlop pedig a magyar 
asszonyok és férfiak ama megindultsága, 
ann . a háború félelmeiből és zűrzavará
ból n jótékonyság irgalmas hajlékaiba gyűjti 
a lelkeket Soha annyi áldozatot erre a 
szent tűzben égő oltárra nem raktak, mint 
a megpróbáltatás e nagy napjaiban. A 
lm ! ru sebeit gyógyítani, a háború puszti- 
,:i helyre hozni, szenvedéseit enyhíteni, 
ke vét, bánatát, lelki fájdalmait vigasztalni: 
a<li lánynyal, munkával, szamaritánus csele
kedetekkel siettek, szinte tolongtak leányok, 
asszonyok, férfiak.

Oh de hol van még az áldozatok nap
jainak a vége!

Mindennap újra szétreppenazUrangyala 
irgalmasságra indítani a dobogó sziveket.

Amit én itt most beszélek, az a beteg 
gyermekek esdeklő szava.

Akiket nem karddal és ágyúval fegy
verkező ellenség vert le, hanem a nélkülö
zés, a szegénység, árvaság, elhagyottság és 
£ gyilkos betegségek bujkáló serege.

Hasson el szózatom a paloták, a kuny
hók, az elmék a szivek minden zugába.

Hallják meg azok, akiknek gyermeke 
most nő fegyver alá. Az árvák, ügyefogyot- 
tak, betegek áldása fogja kisérni érte.

Hallják meg azok, akiknek fia és hozzá
tartozója már ott künn van az ellenség 
füzében. A nyomorult és beteg gyermek
sereg imádsága fog őrködni rajta.

Hallják meg azok, akik Isten tanácsá
ból gyermek nélkül maradtak a háború 
öldöklő kezétől. Gyermekük helyén, aki 
legdrábább vérét adta a hazáért, gyermeket 
mentenek meg a hazának.

Hallják meg azok, akik gyermektelen 
élik életüket: ők gyermekükért gyötrődő 
szegény és tehetetlen szülőknek adják vissza 
reményüket, életkedvüket, munkaerejüket: 
a gyermeket.

Hallják meg mindazok, akik szemtanúi 
e világkatasztrófa rettenetes ember áldoza
tainak, mert a jövőnek, a nemzet üdve és 
jóléte, mindnyájunk biztossága és boldog
sága függ attól, hogy ami emberben 
megmenthető, az oda ne vesszen a mi 
gondatlanságunktól, neinbánomságunktól, 
szívtelenségünktől.

A vézna, sápadt, beteg gyermeksereg- 
nek a Ti szivetek melegsége fogja vissza
adni a szint, a testet, az erőt, az életet. 
Nektek a lelki örömet, a megnyugvást, az 
égi öntudatot, amely minden megmentett 
élet fohászából száll megmentője fejére.

Az irgalmasság nevében 1

Iskoláink.
Bezárultak már az iskola falai és a tanuló 

ifjúság, mely különösen nehéz háborús viszonyok 
között végezte tanulmányait, piheni jól kiérdemelt 
vakációját. Általában megállapítható, hogy a ta
nulás és a tanítás eredménye alább maradt a 
béke évek eredményeinek, ami természetes is, 
mert elsősorban a szülök, a sok bevonulás és a 
háború egyéb gondjai melleit nem folytathattak 
oly ellenőrzést és gondot gyermekeik otthoni 
nevelésére, mint az máskor történni szokott és a 
tanuló ifjúság egész viselkedésén és életmódján 
érezhető volt a háborús izgalmak és gondok 
hatása.

Községünk iskoláiban ezen gátló körülmé
nyek dacára elért kedvező eredmény mindenesetre 
a tanári és tanítói kar lelkes buzgalmának köszön
hető, akik leapadt létszám mellett is igyekeztek a 
legeredményesebb munkát kifejteni.

A polgári iskolában az első osztályba 40, 
a másodikba 28, a harmadikba 30, a negyedik 
osztályba 30 tanuló iratkozott be, az intézet 
összes tanulói száma az év végén 125 volt. Az 
iskolában a tanulók előmenetele jónak mondható, 
azonban az intézet értesítője is megemlékezik [ 
arról, hogy a 70",i,-ban idegen ajkú tanulók közül ■ 
sokan egy magyar mondatot sem tudnak helyesen 

elmondani, amikor az első osztályba kerülnek, a 
felsőbb osztályokban azonban már igen jól sike
rült önálló fogalmazványokat nyújtanak. Az intézet 
vezetősége Szraka István, Persa István. Boros 
Gyula, Zrim János, Üllen Kálmán, Titán Károly, 
Horváth József, Nika Dániel, Skalics Sándor ta
nulókat pénzzel, Kühár István, Horváth Lajos, 
Czipott György, Kovacsics Kálmán, Berger Ottó, 
Geiger László, Trauttmann Ferencz tanulókat 
könyvvel jutalmazta meg.

Az állami népiskolába beiratkozott összesen 
248 tanuló. Ebből I. osztályba 63, ll-ik 57, lll-ik 
40, IV-ik 53, V-ik 22, VI. osztályba 13, évközben 
kimaradt vagy elköltözött 9 tanuló. Előmenetelre 
nézve kitűnő 11-73%, jeles 21%, jó 25%, elég
séges 25" o, elégtelen 9%. 1. osztályban kitűnő 8. 
jeles 14, jó 18, elégséges 12, elégtelen 7 tanuló, 
II. oszt, kitűnő 7, jeles II. jó 19, elégséges 12, 
elégtelen 6, III. oszt, kitűnő 6, jeles 7, jó 10, 
elégséges 10, elégtelen 6, IV. oszt, kitűnő 2, 
jeles 9, jó 18, elégséges 20, elégtelen 3, V. oszt, 
kitűnő I, jeles 8, jó 3, elégséges 7, elégtelen 1, 
VI. oszt, kitűnő 5, jeles 3, jó 4, elégséges 1 tanuló 
volt. Anyanyelvre nézve: magyar I. oszt. 18, 
II. oszt. 17, Ill ik 13, IV-ik 14, V-ik 4, Vl-ik 1, 
német l-sö oszt. 4, ll-ik 2, 111 ik 3, IV-ik 6, V. 2,
Vl-ik 1, vend I. oszt. 41, ll-ik 38, lll-ik 34, IV-ik 
34, V-ik 16, Vl-ik II tanuló volt. Illetőség szerint: 
muraszombati 105, battyánfalvai 12, lukácsfai 6, 
kisszombati 10, faludi 1, márkusházai 3, kis- 
inálnási 12, ujlölgyesi I, vaspolónyi 1. mátyás
dombi 2, sűrüházai 4, muravárhelyi I, alsómaráci 1 
tanuló volt.

A muraszombati róm. kath. iskolába beirat
kozott mindennapi és ismétlő tanköteles 113 fiú, 
112 leány, összesen 225. Ezek közül elvégezte a 
tanévet 109 fiú, 110 leány, összésen 219. Kitűnő 
azaz egyes bizonyítványt nyertek : Tivadar József, 
Olaszy Kálmán, Vukán Lili, Fortély Jusztina, 
Legenics Mariska, Kolossá Ilonka, Hoyer Irma és 
Csiszár Magda I. oszt. Csenár Feri, Bejczy József 
Wolfarth Jolán és Vogrincsics Etelka II. oszt. 
Schnell Erzsi és Vörös Mariska IV. oszt. Norcsics 
Annus V-ik és Gredár Annus VI. osztályosok. 
Az ismétlő tankötelesek közül pedig Norcsics 
Ferencz és Hreskó Ilona, összesen 18. A beirat
kozott 225 tanköteles közül vend anyanyelvű volt 
108 íiu és 106 leány, összesen 214. Ezek közül 
az l-ső osztályból 3 fiú és 4 leány nem tanult 
meg magyarul beszélni.

A hadikötvény épp oly biztos, mint a pénz.
Mindkettőnek értéke az állam
hitelképességén és gazdasági 
erején sarkallik. Csakhogy az
otthon tartott pénz gyümöl- 
csözetlenül hever, inig a hadi- 
kötvény hat százaléknál 
nagyobb kamatot hoz.

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását.
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Jegyezzünk hadikölcsönt!
Jól jegyezzük meg magunknak ezt a 

dátumot: június 26. —
Június 26-ig hosszabbították meg 

ugyanis, amint erről már beszámoltunk, a 
hadikölcsön aláírásának a terminusát, igen 
helyesen azért, hogy elég ideje, módja, 
alkalma legyen azoknak is a hatodik hadi
kölcsön aláírására, akik ezt mindmáig, bár
mely okból nem lehették.

Már most: íme adva van az alkalom. 
Junius jegyezhető a hatodik hadi-
kölcsön és most már senki sem mondhatja: 
nem volt időm, másfelé voltam elfoglalva, 
lekéstem az aláírási terminussal. Minden
kinek van most már és kell hogy legyen 
ideje: junius 26-ig mindenki úgy rendez 
heti a dolgát, hogy ezt a kötelességét 
haladéktalanul teljesíthesse — és aki 
most mégis lemaradna: az magára vessen 
azért a szemrehányásért, ami igen erős és 
érzékeny formában érheti majd, ha tudo
másra kerül, hogy nem jegyezte a halódik 
hadikölcsönt.

A bankok, pénzintézetek, postahiva
talok, adóhivatalok stb. változatlan formák 
között, ezernyi megkönnyebbítéssel teszik 
lehetővé a jegyzést mindenkinek. Nem kell 
nagyobb centrumokba elfáradnia senkinek. 
Ott a helyszínén, a maga községében 
jegyezhet mindenki, helyben, egy lépést 
sem kell ezért utaznia, egy percig sem kell 
ezért halogatnia a jegyzést.

A bankok, pénzintézetek ezután is, 
mint eddig, a legnagyobb készséggel, elő
zékenységgel adnak előlegeket a jegyzésre, : 
100 koronás hadikölcsönkötvényt bárki már j 
22.50 koronával jegyezhet és a teljes ki- 1 
fizetés mellett,- 96.50 korona a kötvény ára. 
Az alkalom adva van és joggal remélhet
jük, hogy junius 26 áig most még csak 
népszerűbb lesz ez a jelszó: hogy

Jegyezzünk hadikölcsönt

A hadikölcsönjegyzés hazafias tett és a leg- 
bi/tosabb töke elhelyezés.

Koczó gazda levele.
Megjött, ugy-e, a mi fecskénk, 
Harmadszor is a Boldogasszony napjára ? ! 
Rágondoke néha még a
Kérges-kezű nótás-kedvü gazdára? . . . 
Kérdi tán a gyerekektől ? . . .
Meg ne mondják, hogy az apjuk hol maradi! .. 
Vigasztalni ideszállna,
S féltem azt a csicsergő kis madarat . . .

S minden, ugy-e be van vetve ?! . . . 
Magyar asszony igy gondol az urára ! 
Görnyed estig. Nem megy táncba, 

•Nem tékozol cifra, úri ruhára.
Nem kell annak pirosító:
Hisz' a hajnal pírját arcán felejti;
Hazája is tudja róla:
Nélküle a hős a puskát elejti . . .

Hát a falu, árvaságra
^Otthon maradt, legkisebbik harangja, 

Ugy-e, hogy az ágyúba gyúrt, 
Káromkodó harangokat siratja ? ! . . . 
Vagy tán csak azt panaszolja 
Örökké az igazságos egeknek : 
Valahol az idegenben 
Megint szegény magyar bakát temetnek . . .

Ferke Ágost. ]

hírek.
Aminek jönni kell.

A keleti forróság lázából és a meg
gyötört, kinpadon vergődő népek vágyai
nak aranyszálaiból csak nem akar meg
szövődni a béke szivárványa a háborús 
egeken. Három esztendeje égünk a zizegő 
lángpokolban legdrágább emberéleteink 
pusztulnak el gyehenatüzben s az ágyuk 
és mozsarak dörgése még ma — három 
keserves év után — is elnyomja a béke
vágy mélyből feltörő halk szavát. A meg
őrült, tébolyban dobzódó világ egyre csö
könyösebb daccal hordja a háború vér
szomjas szájába legdrágább javainkat, a 
háború lobogó lángjai egyre veszélyesebb 
pirosra festik köröskörül az ég alját s 
utcáinkon egyre több mankó koppanik, 
falvaink barnatetős kis házikóiban egyre 
több árva gyermek száj sir gondviselő apja 
után. A fehérre meszelt falak között már 
csak könyes arc, gond és szomorúság lakik, 
amelyet a gyász fekete palettájának min
den komor színe se tudna hűen lefesteni. 
A dőrén felgyújtott tűzvész nem akar 
kialudni.

A harctereken a döntés minden vér
rel boritó hullámzása viharzik. Le sem 
csendesedik az egyik tüzpokol, máris újabb 
vulkán krátere nyitja meg tüzes torkát s 
ontja a tüznek-vasnak forró láváját állá
sainkra, sorainkra, vonalainkra. Elpusztul, 
megtorpad belőlük egy millió, újabb mil
liók rohannak a pusztulásba, az irton véres, 
halálos borzalmakba. Meddig bírják még a 
csapra ütött nemzetek drága vérüknek ezt 
a szörnyű csurgását?

A háborúnak azért mégis hamar vége 
lesz A tűz és víz neki dühödött özönében 
ott vajúdik már a béke gondolata, azért 
rohannak friss milliók a tüzkatlanba, hogy 
kikényszeritsék a békét. Dőre hit. A béke 
sorsa már nem a frontok tüzpoklában dől 
el, ha három év alatt se tudott eldőlni. ; 
A békét a háború és a béke viaskodása 
fogja eldönteni. A népek testvéri együtt
érzése, egy nagy, az egész világot átfogó, 
testvéri kézfogás fog véget vetni ennek a 
nagy véröinlésnek, a gyehennatüznek, mely 
évezredek múlva is örök szégyene marad 
a huszadik század emberiségének.

A testvéri kezek már keresik egymást; 
higyjük, reméljük, hogy mégis egymásra 
találnak s meghozzák álmaink álmát, vá
gyaink teljesedését, szenvedéseink, gyöt
relmeink gyümölcsét:

Az áldott békét I . . .

— Kitüntetés A honvédelmi minisz
ter Cserpnyák József törzsőrmestert a 18. 
honvéd gyalogezredben, az első osztályú 
vitézségi éremmel tüntette ki vitéz maga
tartása elismeréséül.

— Kitüntetés. A felhatalmazott had
seregparancsnokság az ellenség előtt tanúsí
tott vitézmagatartásukelismeréséiil I iajdmyák 
Ferencz honvédnek, Benkó József, Balaic 
Sándor, Rüzsics Ferencz, Szvétecz Miklós, 
Szever János, Závec István népfelkelőknek 
a 18. honvéd gyalogezredben a bronz vitéz
ségi érmet adományozta.

— Kitüntetés. A legfelsőbb had
vezetőség Siplics Sándor nagytótlaki nép
felkelőt az ellenség előtt tanúsított vitéz 
magatartása elismeréséül a bronz vitézségi 
éremmel tüntette ki.

Nagy művész estély Mura
szombatban. Hirt adtunk róla, hogy a 
muraszombati Vörös Kereszt Péter Pál nap
jára nagyszabású művész estélyt rendez ■ 
egyesület vezetőségének sikerült közrem 
ködésre megnyerni Aranyosi Nusi subrett 
primadonnát és Faludy Kálmánt a P- ál
féle színtársulat ezen elsőrendű két t, ia; 
Aranyosi Nusi a vidék egyik legjobb j ima
donnája, Faludy Kálmánt felesleges beinn 
tatnunk, őt közönségünk nemcsak a főváro 
színpadokról ismeri, hol elsőrangú aiakitá 
sairól állandóan elismeréssel emlékezett 
meg a kritika, de ismeri őt közönségünk 
még azon időből, midőn Radó féle szín
társulatnál Muraszombat közönségét gyönyör
ködtette művészi játékával. A két ió nwíi 
művész szereplése előre biztosítja az estély 
sikerét és hisszük, hogy úgy a jótékonyé. 
a Vörös Kereszt támogatása, mint a mi: 
vészi élvezet nagy közönséget fog vonzani. 
Az estély juuius 28-án lesz megtartva, an
nak helyéről és pontos idejéről az egyesület 
a közönséget kellő módon értesíteni is 
fogja. A művészeken kívül fellép az esté
lyen a szombathelyi műkedvelői gárda egy 
kiválóan szimpatikus tagja, Oerlits Aranka 
urhölgy is, kinek szereplése az estély 
egyik fénypontja lesz. A helyi műked
velők közül Saáry Katus közreműködése is 
az. estély kimagasló eseménye lesz, Dr. Czi- 
pott Zoltán tb. főorvos, lapunk illustris munka
társa, felolvasást fog tartani, Tóth Kálmán 
tanár is fel fog lépni, kinek fellépése elé a 
közönség nagy érdeklődéssel nézhet. Az 
estély részletes műsorát az egyesület a 
közönséggel ismertetni fogja.

Uj hittudományi doktor. Kollár Libris 
pannonhalmi bencés-áldozópapol Pártosfalva szülöt
tét junius 12-én avatták a hittudományok dokto
rává az innsbrucki egyetemen. A nagylehetségű 
és kiváló szorgalmú fiatal bencés már eddig is 
szép irodalmi működést fejtett ki s azért további 
munkálkodásához a legszebb reinénveket fűzik volt 
tanárai és magyar kollégái. Az uj doktor műkö
dését a pannonhalmi főapát disposiciója foly
tán szíilömegyéjében. Celldömölkön fogja
augusztus l-én megkezdeni.

Halálozás. Özv. Augusticb Pongráczné 
szül. Reesch Lujza 72 éves korában hosszas 
szenvedés után elhunyt. Temetése nagy részvét 
mellett történt meg Szombathelyen. A tisztes kort 
ért urinő néhai Agustich Pongrác volt mura
szombati járásbiró özvegye volt, ki mint a mura
szombati jótékony nöegylet alelnöknöje hosszú 
időn át szolgálta a jótékonyság nemes iigvét. 
Halála alkalmából Agustich Viktor 5(1 körömit 
küldött a muraszombati nöegvlelnek.

— Halálozás. Özv, Horváth Józsefné, szül. 
Ciröf Anna Szarvasiakon hosszas szenvedés után 
74 éves korában elhunyt. Temetése nagy rész- 
mellett ment végbe. Az elhunytban Keveje ’ 
Béláné, a szombathelyi Deák-otthon tulajdoné .1 
nak neje, Drobnicza Nándorné, libái körjegyző 
neje és Pataky Ctézáné rábafiizesi körjegyző neje 
nagyanyjukat gyászolják.

— Változás vasutunk menetrend
jében. Nem kell túlságos komolyan venni 
a dolgot, mert tényleg csak a menetrend 
ben történt változás, vasutunk azonban 
még mindig a régi mederben ballag. Nagy 
örömet okozott a junius l-én kibocsátott 
vasúti menetrend, amelyben olva-ható volt, 
hogy Körmendről d. t|. 5.12 perckor ki 
indul egy vonat Muraszombatba, valamint 
reggel 4 órakor is és viszont, Muraszom
batból is nemcsak éjjel 2 óra 37 perckor 
indul a vonat, hanem d. u. 5 óra 40 perc 
kor is. Egy uj vonatpár tehát a menetrendbe 
tényleg be van állítva, sajnos azonban ez 
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csal; írott malaszt, és legfeljebb arra jó, 
li'ncy a tájékozatlan közönséget félrevezesse, 
mert a sajnos és szomorít valóság, az, 

Muraszombatba esik késő esti órák- 
n lehet érkezni és kora hajnali órákban 

lehet indulni. E szerint tehát Muraszombat 
világtól teljesen el van zárva a forgalom 

ivljesen megbénul és más városok felé 
terelődött, a közönség a hivatalokat sem 
tudja felkeresni, úgy hogy a járás lakos

iga teljesen el van zárva a járás központ- 
atól, mert végre a mai nehéz viszonyok 
izött senkinek sincs ideje arra,hogy3 napot 
iltsön utón és Muraszombatban csak az

ért, hogy itt teendőit elvégezhesse. Ez a 
asuti mizéria igazán példátlan a vármegye 
vesz területen és teljesen tisztában vagyunk 

, háborús helyzet teremtette nehézségekkel, 
az,.nban mégis megfontolást érdemel az, 
Imgv egy vend nemzetiségű vidék magyar I 
cent: urna járási székhelye, a környező 
lakosságtól elzárva ne legyen, oly hosszú j 
.i n át, hogy a járás lakossága a járási 
./ponttól teljesen elhidegülni és elszokni 

legyen kénytelen. Nem hisszük, hogy ille
tékes helyen ezt a helyzetet s ennek tart
hatatlanságát méltányolni nem tudják, a járás 

okossága pedig joggal várja el azoktól, akik 
ezen ügy érdekében közbenjárni hivatva 
vannak, hogy minden lehetőt elkövessenek 
azért, hogy a vasúti mizéria mielőbb orvo
solva legyen.

A 4 ik fiú. Boldog családi eseményről ad 
hirt csendlaki tudósítónk. Antauer Jenő csendlaki 
derék tanító családiát érte az öröm, hogy immár 
a negyedik fiú gyermekük született meg. A mai 
háborús időkben mikor minden jó magyarra szük
sége lesz a fiaiban megfogyatkozott hazának, 
irömmel adunk hirt a derék házaspár családi 

öröméről.
Újabb hadikölcsön jegyzések. 

M.t már mun biztatás kell a kölcsön- 
j. tű zéshez. Nem hangulatkeltés szükséges 
s éppen ezért fölösleges kidomborítani a 
, iinlieit, ltogv a kölcsönjegyzés milyen cint 
alatt történik. Ma már csak titkaimat kell 
adni a polgárságnak, hogy kölcsönözhessen 
a legjobb, a legbiztosabban megfizető adós
nak. amely nem fukarkodik a kamatok fize
tésével, bár oly időben veszi fel a pénzt 
kölcsönül, amikor az bőségben van s mikor 
sokkalta kevésbé »jó« hitelkeresök, sokkalta 
olcsóbban megkapják a keresett kölcsönt.

A Muraszombati Takarékpénztárnál jegyeztek: 
Kühár Józsefné Lendvanemesd 1000, Marosa 

Vincze Mezövár 100. Keresztury Vilma Barkócz 
200. Barbarics Iván l.endvakislak 100, Horváth 
Géza Helvben SO.OOt), Osvatics István Barkócz 
100, Kolossá Lajos Helyben 200, özv. Török Pálné 
Helyben 20.000, Bertalanics Anna Helyben 1000, 
Olajos Sándorné Helyben 11.000, Terplán Jenő 
Péterhegy 2000, Horváth Béla Helyben 5000, Dr. 
Olajos József Wien 5000, Bankó Miklós Alsómarácz 
200, Fnisz Ferencz Falud, Dzsubán József lót- 
keresztur 2000 K-

A Muraszombati Mezőgazdasági Banknál 
legyeztek :

l.ainscsák F erenc Helyben 1000, Porédos 
Helyben 100, Pavlinyek József Szécsényfa 

. Csalink Károly Urdomb 200, Clrábár Józsefné 
S.i,.tótlak 2000, Takács Péter Zsidahegy, 100, 
tiross Ernő Urdomb 100. Hajdinyák János Zsida
hegy 200, özv. Bácz Jánosné Battyánd 600, 
I amaska Károly Helyben 500 K.

Hadifogságban. A 83. gyalog
ezredből orosz hadifogságba estek járásunk
ból: Fartély József tizedes Nagytótlak, 
Ficzkó József Mártonhely, Gergár Sándor 
Tótkeresztur, Gergyek István Kölesvölgy, 
Halb Pál Mészvölgy (az orosz vöröskereszt 
jelentése szerint meghalt. Nincs megerősítve),

Háry Mihály Rétálás, Horváth Ignác Tiborfa, 
Horváth Mátyás szakaszvezető Ottóháza. 
Kerécz János Ottóháza, Koltai Péter Urdomb, 
Kovácsics Ferencz tizedes Murafüzes,

A Vörös Kereszt miPatsága. 
A vörös kereszt junius 28-án megtartandó 
nagy művészestélyére az előkészületek az 
idő rövidségére való tekintettel lázasan 
folynak. A választmánya nagyszáma rendező 
bizottsággal együtt pénteken délután ülést 
tartott, amely alkalommal az ünnepély 
részleteit beszélték meg és a meghívók 
kibocsátását intézték el. Talán felesleges 
az egyesület vezetőségének az a kérelme, 
hogy mai viszonyokra való tekintettel min
denki lehetőleg egyszerű ruhában jelenjen 
meg az estélyen és a megjelenésében a 
ruha kérdéssenkit meg ne akadályozzon, mert 
a mai komoly napokhoz alig lenne méltó 
a nyilvánosság előtt való tetszelgés és drága 
ruhák és ékszerek fitogtatása.

Az egyenesadó kivetési bizottság. A 
szombathelyi kir. pénzügyigazgatóságon serényen 
folynak az egyenesadó kivetési javaslatok, melyek 
alapján az adókivetési bizottságok az egyes járá
sokban ki fogják vetni három esztendőre az 
egvenesadót. valamint a bányaadót. Tekintve a 
háborús viszonyokat, mely óriási terheket ró úgy 
a pénzügyigazgatóság, mint a jegyzöségekre, a 
kivetési javaslatokkal csak előreláthatólag hónapok 
múlva készülnek el és igy a bizottságok munkáju
kat valószínűleg csak az ősz folyamán kezdhetik 
meg, amikor az 1917. 1918. és 1919, évre állapít
ják meg az egyenesadókat. A muraszombati járás
ban a következőkből alakult meg az egyenesadó
kivetési bizottság: Elnök|: Pósfay Pongrác, kinevezett 
r. tagok:dr.Vályi Sándor h. elnök és Oszterer Károly, 
póttag : Ratkol Tivadar. Alispán által kinevezett 
rendes tagok: Vértes Sándor és Czipott Géza, 
póttagok : Ealudy János és Dobray János.

Deák-Otthon fiuinternátus Szombat
helyen. Ezen állami felügyelet alatt álló 
intézetben a vidéki tanulók kellemes otthont 
találnak teljes ellátással. Tessék érdeklődni.

Szénahiány. Horváth Pál főszolgabíró ille
tékes helyre sürgős előterjesztést tett a járásban 
mutatkozó szénahiány körül észlelhető bajok sür
gős segítése érdekében, mert a járás gazdái 
szénahiány miatt oly rohamosan adják el a mar
háikat, hogy ez által az állatállomány és a jövő
beni gazdálkodás a legnagyobb mértékben veszé
lyeztetve van. A főszolgabíró ez utón is figyel
mezteti a lakosságot, hogy senki se hamarkodja 
el az állatéladást, mert a szénahiányról gondos
kodva lesz.

Alaptalan vád egy asszony ellen. A felső- 
lendvai postahivatal feljelentette a szombathelyi 
kir. ügyészségnél Kühár Józsefné felsőlendvai 
kereskedőt és fiát, hogy hamis tábori levelező
lapokat árulnak. Az ügyet a törvényényszék tár
gyalta. A főtárgyaláson Kühárné azzal védekezett, 
hogy soha más levelezőlapot nem árusított, mint 
amit a postáról kapott. Az igaz hogy fia még 
1915-ben, a nagy aprópénzhiány idején egy alka- I 
lommal Radkersburgban egy kereskedőtől aprópénz | 
helyett 20 darab tábori lapot kapott, ezt azonban 
nem adta el. Kizártnak nem tartja, hogy a többi 
közé nem keveredett, de erről nem tud. A kihall
gatott fiú ugyanígy vallott. A kir. törvényszék nem 
látta beigazoltnak, hogy Kühárné hamis levelező
lapot árusított volna s ezért a vád alól, melyet 
alaptalannak Ítélt, felmentette. A kir. ügyész a 

i felmentő határozatot megfelebbezte.
Köszönet nyilvánítás A Muraszombati 

Mezögazdagi Bank 20 koronát volt szives a mura
szombati áll. elemi iskola szegénysorsu növendé
keinek adományozni, melyért leghálásabb köszö- 

i nelet mond az igazgató.
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Államsegély iskoláknak. A kultuszminiszter 
a muraszombati áll. polg. iskola tornafelszerelési 
költségeire 1002 koronát, a sándorvölgyi gazd. 
ism. iskola, vezető tanítói részére 100 korona 
államsegélyt utalt ki.

A balatonszabadi hadiárva gyermek
szanatórium megnyitása. A Zsófia Országos Gyer
mek Szanatórium Egyesület, amely humánitárius 
intézményeink sorában a legelsők közé küzdötte 
fel magát, egy hatalmas [alkotással lép a háború 
szerencsétlen beteg árváinak védelmezői közé. 
Nagyarányú áldozatokkal megépítette ugyanis 
Siófok szomszédságában, Balatonszabadin a hadl
árvák első szanatóriumát 225 ággyal. Oly időben 
tehát, amikor a nemzeti gyermekvédelem a leg
égetőbb, megnyílik egy korszakos gyermekvédelmi 
hajlék, amelyben a Balaton áldásaival és a tudo
mány erejével siet segíteni a nemzet örökre le
tűnt hőseinek beteg árváin. Önálló elektromos
telepet, külön vasúti megállót létesített a fenyve
sekkel gyönyörűen befésitott, közvetlenül a Bala
ton partján elterülő hatalmas telepen, amelyben a 
modern hygiéne minden eszközével felszerelt 
pavillonok várják a hadiárvák első csoportját. Az 
intézet összes helyei díjtalanok és mindössze csak 
azt kell a bélyegtelen folyamodásokban igazolni, 
hogy az árva atyja a jelen háborúban elesett. 
A kérvények a Zsófia Országos Gyermekszanató
rium Egyesülethez Budapest, Vili., Sthály-utca 15. 
kü dendök. Ezen kétségkívül legirgalmasabb fel
adatokra hivatott intézet fentartási költségei érde
kében fordul a gyermekszanatorium az ország 
társadalmához Rákosi Jenő »A szivekhez» cimü 
lapunkban leközölt gyönyörű szózatával oly kérés
sel, hogy szegény és gazdag egyaránt nyissa meg 
szivét és gdndoljon némi adománnyal azokra a 
szerencsétlen beteg árvákre, akiknek megmentését 
tűzte feladatául a Balatonszabadi hadiárva Gyer
mek Szanatórium. Adományokat lapunk is elfogad, 
mig iveket a gyerinekszanatoriumi központ küld, 
hol a folyamodáshoz szükséges orvosi bizonyít
vány minta is megszerezhető.

— Élelmiszer csomagok küldhetők Orosz 
országba. A Ereindenblatt Írja, hogy mostantól 

i kezdve élelmiszer csomagokat is lehet Orosz- 
I országban levő hadifoglyainknak küldeni, azonban 

csupán Dánia közvetítésével és a Dániában ké
szült csomagokból. E csomagokban kizárólag kon
denzált tejet, zsíros sertéshúst, marhahúst és vajat 
helyeznek el, még pedig mindent becinezett bádog 
dobozokban, ezenkívül cigarettát, szivart és do
hányt. A csomagok árát aszerint, hogy mit helyez
nek el benne, 16 korona 50 fillértől 36 koronáig 
négyféle összegben állapították meg és kétféle 
dohánycsomag árt szabtak, még pedig 12 és 36 
koronásat. A humánus célra való tekintettel a 
dán kormány kedvezményes árakat adott. A cso
magokat Dániában a dán vöröskereszt felügyelete 
alatt csomagolják és lezárt vaggonokban a svéd 
vöröskereszt felügyelete alatt szállítják Pétervárra 
és Moszkvába, ahonnan a hadifoglyoknak továb
bítják. A csomagküldés ilyen módjáról bizonyára 
rövidesen nálunk is megjelenik egy részletes 
útmutatás.

Bevonják a nikkel tiz filléreseket. A kor
mány újabb 30 millió korona vas húsz filléres és 
8 millió korona vas kétfilléres váltópénz veretesét 
rendelte el. Ez érmek forgalomba bocsátása 

mondja a rendelet a tiz filléres nikkel 
érmek bevonása mellett történik. A nikkel tiz 
filléresek december 31-ig maradnak érvényben.

Lesz cukor a befőttek számára. A Köz- 
! élelmezési Hivatal felszólította a közigazgatási 

hatóságokat, állapítsák meg, hogy a befőttek készi- 
| lésére mekkora cukormenyiségre van szükség. A 

Közélelmezési Hivatal úgy döntött, hogy a tény
leges szükségletnek megfelelően a cukorközpont 
utján befőttek készítésére külön cukormenyiséget 

; fog az egyes háztartásoknál kiutalni.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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Eladó cséplőgép garnitúrák:
6 lóerejü gözcséplögép garnitúra 
21,
10 ,, benzinmotoros ,,

gyárilag teljesen kijavítva.

Száraz
cser- és bükkhasáb és 

cserdorong

TŰZIFÁT
szállít

a salomvári állomásról a
Salomvári Erdőgazdaság.

Megtekinthetők :
FLEISCHMANN SÁNDOR 

gépgyárában Sárvár.
Pergamentpapir 

befőtt bekötéséhez, elsőrendű mii; - ? 
Kapható: BALKÁNYI ERNŐ könyv s 

papirkereskedésében MURASZOMBAT.

Tanoncz
jó házból való felvétetik 

Urszuleszku Péter 
úri és női fodrász üzletében Muraszombat. 

Vigyázzon egészségére! 
Megbízható és jóminöségü nikotinrnentes 
cigaretta-hüvelyeket 
csakis BALKANYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

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

papír-szalvétát 
legolcsóbb árban szállítom.

Balkányi Ernő Muraszombat. 

Könyvujdonságok 
tők, úgyszintén Olcsó Jókai Modern Könyv
tár — Magyar Könyvtár füzetei raktáron nagy 
választékban. Balkányi E. Muraszomabt.

Rendelje meg
rokona stb. részére. Nagy örömöt szerez nekik. 
Lapunkat a tábori posta rendesen kézbesíti!

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

kereskedésében, Muraszombatban.

és kereskedelem.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

HELYBELIEK:

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék . csemege , 
liszt-, vetemény-niagvak. úgyszintén üveg ; 
és porcellánkereskedése. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves VIDÉKIEK:
M uraszomb.il.

RRANDSTE1N ISTVÁN kéményseprö-niesli-r 
KARDOS JÓZSEF vaskereskedő, szecskavágó Szombathely,

gépek árusítása
NÁDAI JÓZSEF GP.OSZ S'MU vendéglős Urdonib.

ANTADER JÓZSEF bábsütö és mézeskalácsos 

RENKÓ JÓZSEF Szállódája az „Elefántéhoz.

bornagykereskedése, Gróf Szápáry utca. SIFTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa.
KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.' ,

HOBVÁIH IVÁN vendéglős Lendvaneim i.

LOBRAI JÁNOS nagy vendéglője FLISZÁR JÓZSEF vendéglős.
, ,, . |.. i , HAIIN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóli \KOHN LIPÓT fuszerkeres .edö. deszka, mész,

czemenl es elinni pala arusilás. ||IR>CHI. LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán.BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész.

DICK SÁNDOR sajlgyáros.

FÜRST A. és FIA fűszer-, festék-, csemege , 
liszt-, vélemény-magvak, úgyszintén üveg 1 

és porcellánkereskedése.

FLIoZÁB JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 
Motoreröre berendezett műhely.

KOFJACS FERENCZ épület- és mülakatos 
kerékpár javító. KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Rattyáml.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár unnav i Á u < vn < ,..... ■ , ■ , KOUSZ ANTAL vendéglős Bpesl VII Sip-u. a.varrógép , keiekpar és mindennemű gazda- * 1
sá«i KÜHÁR ISTVÁN vendéglő. Mezövár

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Temp'om-ulca. G , í~ .. ih 1 KUHAB JÁNOS vendéglős Battyand.
PÉTERKA FhRENCZ vendéglős < ...... ív . m i >MJHAB ISTVÁN vendéglős Márkusba/.«...

KB. HIBSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fő ulcza.

PÁLÉI lóTVÁN kovácsmesler Lendva-ulcza.
RATKOL TIVADAR gőztéglagyára. OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodőhe

HEIMEB IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-ulca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR „Korona* kávéháza.

HIBSCHL ANNA fűszer kereskedése és kész férfi 
ruharaktára a vasul állomás mellett.

BITUPEB ALAJO 5 épület- és mülakatos, 
kerékpár-, mérleg és fegy vei javító műhely. 

Kerékpár raktár.

SAVÉI. JÁNOS vendéglős Kisszombat.

ST1VÁN FERENCZ vendéglős Köhida

SIFTÁB LAJOS gőzmalom tulajdonos. SIFTÁR MIHÁLY vendéglős Siiriihaz.

TUBK JÓZSEF vendéglős Templomutcza ‘ SOMMER JÓZSEF vendéglős Felsölendv i.

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász. VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.

uraszomb.il

