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Újév.
Végsőt vonaglik az ó-esztendő — nem 

kár érte. Keservesen sok bút- bánatot hozott 
csak a vége felé igyekszik valahogyan ki
engesztelni az elkeseredett emberiséget és 
míg a világ minden izében recseg-ropog, 
búcsúképpen meggyujtja a reménység fák
lyáját : béke lesz! S nagy, általános fohász
ként emelkedik most mindenütt az ég felé 
a minden szivet eltöltő, forró kívánság: 
Legyen is I

De ezt a kívánságot már csak az öreg 
utódja fogja teljesíthetni. Tőle várjuk, hogy 
a kegyelem esztendeje legyen . . .

A polgári évnek csak két ünnepe van: 
az év első és utolsó napja. A kettő egymás 
mellé esik, mert ahol az egyik év végződik, 
ott kezdődik a másik, s igy ez is igazolja 
azt a tapasztalati igazságot, hogy a vég
letek találkoznak.

Az első nap a remény költségvetése, 
az utolsó az emlékezet leszámolása. A 
remény és emlékezet egy keskeny határ
vonalon érintik egymást. Mikor éjfélkor 
az óra tizenkettőt üt, az egyik nemtőd 
búcsúzik, a másik üdvözölve csókolja meg 
homlokodat.

jó e két napon Istenre gondolni, az 
utolsón hálát adni neki, a az elsőt hittel 
kezdeni. . Hátha abban a pillanatban, 
amikor az óra tizenkettőt üt, a búcsúzó és 
üdvözlő nemtők között egy fekete démon 
suhan át és megkapja szivedet ? Hátha 
elcsüggedsz, mert az elmúlt esztendő annyi 
keservet, annyi búbánatot hozott számodra, 
csak úgy, mint sok sok felebarátod számára.

E szomorú kép láttára nem fakad-e 
minden jó szívből, mely Istenét és hazáját 
híven szereti, a buzgó újévi fohász ég felé, 
hogy Ó adjon minden jót: békét, polgá
rok és családtagok között egyetértést, hisz 
egymást támogatnunk, szeretnünk, kiegészí
tenünk kell, mint szerves tagjai annak a 
harezoló közösségnek, melynek eszményi 
czélja Isten országa és boldog, hatalmas 
haza ! . . .

És mennyi baj és gyász és nyomor a 
magánéletben, mennyi veszteség az élet 
minden ágában, minden foglalkozásban, 
amely bajok orvoslását a jövőtől, az újév
től várjuk I . . . Hát ezek között ne feled
kezzünk meg a jóról sem, amit Istentől 
vettünk... S ha fel is támad lelkűnkben 
a panasz és terhűnket szinte elviselhetet
lennek tartjuk is. győzzön akkor bennünk 
az a derüitebb hit: a Mindenható nem fog 
elhagyni bennünket!

Ily értelemben és reménységgel köszönt
sünk az újévet, ajkunkon az őszinte kíván
sággal :

Lapunk elfizetési ára 1918

„Adjon Isten minden jót ez uj esz
tendőben !“

Teljes szivünkből kívánjuk — s ez 
legyen első szavunk az újévben:

„Adjon Isten mindnyájunknak, édes < 
hazánknak, polgártársainknak, szeretteinknek I 
és jóbarátainknak egyaránt kegyelemteljes, 
békés boldog uj évet!"

Hadikölcsön olyan kölcsön, melynél az ember 
fölcsap a saját hitelezőiének és az államot teszi 
meg kezesnek és kamatiizetőnek.

Milyen jő nekünk, hogy önként a hasznunkra 
tehetjük meg, amit balsors esetén kényszerítve a 
kárunkra kellene megtenni.

Az én kis vendégeim.
Kis fiam, első elemi iskola büszke tanulója 

az elmúlt vasárnap két vendéggel lepett meg. Két 
kis iskolatársát meghívta magához ebédre, mert 
a tanító bácsi úgy magyarázta, hogy akinek van 
ennivalója az ossza meg azzal, kinek nincs. A 
fiam szót fogadott s büszke örömmel hozta magá
val a két kis kosztost. Nem haragusznak meg a 
kis diákok, ha nevüket itt kiirom. Én legalább 
mindig jóleső örömmel emlékszem vissza a kop
lalás napjaira, s a szegénység talán az egyetlen 
bűn, melyet bevallani nem szégyen. Ne haragud
jatok hát rám két kis diákok, hogy nevetek most az 
újságba kerül, s ha majd felnőve derék emberek 
lesztek, s nevetek ismét az újságba kerül, tudom 
büszkén keresitek majd elő ezt a kis vidéki újság
lapot, melyben arról vagyon sző, hogy Vályi Imre 
tanuló ebédre, vasárnapi ebédre invitálta két kis 
szegény tanulótársát. Bacsics Kálmánt meg a kis 
deld Józsefet, (leld József! Istenem, (leld legyen 
a neve ebben a nagy pénzű világban egy pénz
telen szegény gyereknek, kinek apja, anyja Ame
rikában vannak, ő nagymamája gondozása átáll 
maradt itt kis testvérkéjével árván, egyedül.

Közben a kis testvérke is elhalt, aztán a 
nagymama is megbetegedett s most kórházban 
van, a kis deld Jóska pedig a rokonok kegyelmén 
élödik egyedül, árván.

Hát kis Bacsis Kálmán, mi a te tragédiád? 
Apja iparos legény, három évig fronton volt, most 
itthon van betegen, van még gyereke, felesége is 
van, beteges,

Jóízűen falatozta a két gyerek az ebédet, nem 
akartam étvágyukat rontani, hogy nyomorúságos 
sorsukról vallassam őket ebédközben, de miko<* 
jóllaktak, bátrak lettek és jókedvüek. akkor be
szélgetni kezdtünk sok mindenről.

A jól lakott ember szívesen beszélget, hát 
még a kis gyerek, aki ki tudja mikor evett utol
ján meleg ételt ? Igv azután elbeszélgettünk csen
des barátságban a gyerekekkel iskoláról, tanulás
ról, játékról, karácsonyról, háborúról és más 
egyebekről, azután megkérdeztem őket, hogy jól 

január hótól kezdve egész 

laktak-e izlett-e nekik a hús. Erre már a gyerekek 
neki bátorodtak cs az egyik nagy bátran megje
gyezte, hogy ö bizony evett már húst előbb is. 
Erre megkérdeztem, hát mikor is szoktál fiam húst 
enni, hányszor egy héten ? Mire a kis gyerek 
büszkén megjegyezte, hogy ő életében már egyszer 
evett husi, mikor még igen picziny volt, de az
óta bizony nem evett és a háború alatt pedig 
éppen nem evett és már alig tudja azt, hogy hús 
is van a világon.

Úgy szivén ütött az eset, nem az a tény, 
hogy a gyerek életében csak egyszer evett inég 
húst, hanem mert el tudom gondolni, hogy mekkora 
nyomorúsága lehet ilyen sok-sok kis gyereknek, 
mert amelyiknek a hús olyan ritka élei, annak 
valószínűleg más sok dologban is hiányt kell 
szenvedni.

Derék kis jól tanuló Bacsics Kálmán és kis 
Geld Jóska ne haragudjatok tehál, hogy a li 
szerény ebédleket most az újságba megírtam. 
Megírtam pedig tudom, hogy lesznek jó emberek, 
akik e sorokat olvasván, azt fogják mondani, hogy 
nem azért íródott ez a kis eset az újságba, hogy 
a ti nyomoruságtokra reá tereljem a figyelmet, 
hanem csak azért, hogy megírhassam a nagy 
világnak, hogy én jótékony voitam és ebédet adtam 
nektek. Tudom ezt fogják mondani azok a sokat 
kritizáló derék jó emberek, akik ilyen kis szegé
nyeknek ebédeket adni nem szoktak, de én e 
nyájas bírálatokkal igazán nem törődöm és mind
azoknak, akik ilyen barátságos szempontból olvas
sák e sorokat, ünnepélyesen megígérem, hogy 
kövessék a példát és én nagy vastag betűkkel 
fogom nevüket az újságba ki Írni és keresni fogom 
a jelzókel, mellyel nemes tettüket megdicsérjem. 
Hány ilyen szegény tanuló gyerek van Muraszom
batban, kinek apja katona, vagy aki más okból 
nyomorog és nem hiszem, hogy a muraszombati 
közönségnek nagy megerőltetésébe kerülne, ha 
mindenki bizonyos időközökben, aki csak leheli, 
egy-egy ilyen kis nyomorgó szegény tanuló gyere
ket hívna meg vendégül asztalához mert igazán 
reá fér arra a szegény gyerekre, hogy hetenkint 
egyszer, vagy kétszer legalább tisztességesen jól 
lakhasson.

Nem hiszem, hogy ezen nemes akció keresztül
viteléhez gyűlésre és mozgalomra legyen szükség, 
hanem apellálok minden nemesen érző ember 
szivére, hogy akinek betevő falatja van. ossza 
meg ezekkel a szegény éhező gyerekekkel, hogy
ne teljen el egyetlen vasárnap sem, amelyen egy 
szegény tanuló éhezni legyen kénytelen, mert ezt 
a kis luxust, ezt a kis vendégeskedést, igazán 
mindenki megengedheti magának. E háborúnak 
legvéresebb és legrémesebb látványa a koplaló 
rongyos ruháju szegény gyerek és ennek a bajnak 
a gyógyítását joggal várhatjuk el a község nemes 
lakosságától. A Megváltó szavával hívjátok tehát 
a kisdedeket, a gyerekeket magatokhoz, hogv leg
alább a felnövő gyermek legyen az, akinek ebből 
a borzalmas időkből semmi rossz emléke ne 
maradjon!

évre 10 kor, félévre 5 kor.
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Körlevél.
Az Országos Hadigondozó Hivatal 1918. év 

elejétől kezdve a Magyar Fajegészségtani és Né
pesedéspolitikai Társasággal, a Stefánia Szövet
séggel a nemibajok leküzdésére alakult Nemzet
védő Szövetséggel és a Gyermekvédő Ligával 
együtt népszerűsítő tudományos folyóiratot ad ki 
> Nemzet védelem < címen, mely lésztvevö szerve
zetek munkakörét tárgyalja önálló tanulmányok
ban. folyóirat és könyvismertetésekben és az ügy
körbe vágó fontosabb események ismertetésében. 
A szerkesztő bizottságba Fischer Elemér kir’ ipar
felügyelő küldetett ki, mint a folyóirat ama részé
nek szerkesztője, mely a hadigondozás kérdéseire 
vonatkozik. A szerkesztői szakkérdések elbírálásá
ban rovatvezetők támogatják.

A folyóirat csak úgy válhatik a hadigondozás 
tudományos szemléjévé, ha az összes tekintetbe 
jövő szakkörök közreműködésére számíthat. Köz
lésre szorulnak úgy az utókezelő intézetek orvosi 
tapasztalatai, mint az intézet tevékenységhez nem 
kötött társadalmi és egyéb intézkedések a hadi
gondozás terén.

Felhívom a t. Igazgatóságot, hogy saját 
hatáskörében az intézet tisztviselőit, elsősorban 
orvosait és szociális vezetőit és a tekintetbe jövő 
szakerőket mindenről tájékoztassa és tolmácsolja 
a folyóirat szerkesztő bizottságának kéréséi a 
közreműködésre. Önálló tanulmányokon kívül kívá
natos e szakba vágó folyóiratok és könyvek ismer
tetése is, az olvasásra nem ajánlható termékek 
mellőzésével. A közlésre elfogadott munkákat a 
szerkesztőbizottság a tudományos folyóiratoknál 
szokásos tételek szerint díjazza. A hadigondozásra 
vonatkozó összes kéziratokat közvetlenül Fischer 
Elemér kir. iparfelügyelő (Országos Hadigondozó 
Hivatal :) címére kell beküldeni és vele kell közölni 
a könyv- és folyóirat ismertetések megírására 
való hajlandóságot, a fajegészséglannal és népese
dés politikával foglalkozó kéziratokat Hoífmann 
Géza cs. és kir. konzulnak (Országos Hadigondozó 
Hivatal) kell beküldeni. A munkát elősegíti, vala
mint a folyóirat elterjedéséhez is hozzájárul, ha 
róla a nyilvánosság a helyi sajtó révén vagy bár
mely más alkalmas módon tudomást szerez, miért 
is megengedem jelen körlevelem tartalmának a 
megfelelő publicislikai formában nyilvánosságra 
való hozatalát.

Budapest, 19)7. évi december hó 7-ikín. 
Teleki Pál s. k.

íiz Országos lladigondozó Hivatal 
cjnöke.

Az első hatrendbeli hadikölcsön pa- 
pirjai már annyira átmentek a közforgalomba, 
a kötvények jósága és biztonsága oly ismert, 
hogy közönségünknek e tekintetben újat 
alig mondhatunk, de felesleges is. A magyar 
nép, melynek tekintélyes része talán éppen 
a háborúból kifolyólag, anyagilag kedvező 
helyzetbe jutott, ezúttal is tudni fogja kö
telességét és filléreivel tömegesen sietni fog 
vérző katonáink segítségére.

HÍREK.
Karácsonyi ünnepélyek.

Fájó szívvel fordul lelki szemünk a harc
terek felé, hol még mindig a gyulolség üli véres 
orgiáit.

Fájdalmunkra csak a remény, a béke reménye 
ad vigaszt. Erős a bizodalmunk, hogy a béke már 
nem késhet soká és ez erősiti meg lelkünket arra, 
hogy ünnepi áhítattal imát lebegjen a menyek 
Urához és megteljék karácsony ájtatosságáyal . . .

t

Leszállt az angyal és szegényes kunyhóból 
dicsfényével beragyogta az eget: a jövendölés. 
S megvalósulva a jövendölés, megszületett a tiszta 
szűz ölén a Megváltó.

Karácsony este, a Megváltó születésének 
ünnepi karácsonyfáin égő ezer és ezer láng kép- 
letileg hirdeti azt a világosságot, melyet Jézus 
magasztos tanításával a világra árasztott.

Ö. mily egyszerű és szép az ő tana : Sze
resd a te Urad Istened mindenek felett, felebará
todat pedig mint tenmagadat !

Mily boldog volna az emberiség, ha ezt a 
parancsot megtartaná!

A szeretet legszebb ajándék lett a világnak, 
melyet csak egy kiengesztelt Isten adhat az ö 
nemzeteinek, de nem minden nemzet tudja ezt az 
isteni adományt megbecsülni.

Pedig ez a szeretet gyulasztja, táplálja, erő
síti sziveinkben a hitet, nélküle puszta fogalom, 
merő hiúság minden és láthatjuk, hogy nélküle 
országok, nemzetek bomlanak és dőlnek össze.

Sohasem volt időszerűbb a szeretet ünnepén 
megemlékeznünk arról, akinek lelki nemességün
ket köszönhetjük. Jézusról és szent buzgalommal 
folyamodni hozzá, hogy szabadítson meg néhány 
gyülölségtől elvakitott ember tévelygéseitől s e 
tévelygések további iszonyú következményeitől, 
hogy valóra váljon az ige :

»Dicsőség a magasságos menyekben az 
Istennek és e földön békesség !«

Rettentő háborús év negyedik karácsonyát 
ünnepelte meg az idén az emberiség és ez az 
ünnep, ha külső fényben nem is volt olyan, mint 
a béke idők szent ragyogása, rzonban melegség
ben vetekedett a legszebb karácsonyi ünnepekkel, 
mert ez az esztendő a béke reménységével zárul 
le és a beköszöntő uj év hajnala talán már a 
közelgő békét üdvözli.

A muraszombati kórházakban hagyományos 
kegyelettel ünnepelték meg az itt ápolásban levő 
katonák karácsony estélyét. Az ünnepség a cs. és 
kir. tartalékkórházbankezdödött d. u.4 órakor, ahol 
dr. Czipott Zoltán főorvos mélyen megható, eszmék
ben gazdag beszédben méltatta az est jelentőségét 
és mélyen átérzett szavaival könnyeket fakasztott 
a hallgatóság szeméből. A beszéd elhangzása 
után a katonák köszönték meg szeretett főorvo
suknak lelkes fáradozását, mely után ajándékok 
szétosztása következett. A közönség lelkes áldozat
készségéből minden katonának jutott valami 
ajándék.

Innét az ünneplő közönség a Vöröskereszt 
kórházba ment, ahol a díszes karácsonyfát a 
sebesült katonák és nagyszámú közönség állta 
körül. Az ünnepséget Csiszár János eredményes 
betanítása folytán a sebesült katonák éneke nvi- 
totta meg. Ezután Pósfay Pongrác/, igazgató inté
zett lelkes szavakat a katonasághoz, külön is 
megköszönve azon nemes embereknek jóságát, 
akik az est sikere érdekében adományokkal 
hozzájárullak a kórház adományához. Az igazgató 
szavat után dr. Geiger Vilmos ezredorvos intézett 
lelkesítő szavakat a katonákhoz, reá mutatva arra 
az önfeláldozó magatartásra, melyet a katonák a 
véres harcokban tanúsítottak és tovább is kitar
tásra buzdította őket, hogy majd a közelgő béke 
munkájában is ugv állják meg helyüket, mint 
kiinl a harctéren.

A lelkes szavak elhangzása után ismét a sebe
sültek éneke következett í rre a sok szép ajándékot 
osztották szél, ami nagy örömöt okozott a sebe
sült katonák közölt. F.s végül a kórház polgári 
betegeinek ünnepe következett, amelyet Pósfay 
Pongrácz igazgató nyitott meg szép beszéddel, 
majd pedig Szlepecz János esperes plébános tar
tott szívből fakadó, mélyen átgondolt beszédet a 
betegekhez, melyben az est jelentőségét méltatta 
és őket szerencsétlen, sorsukban megnyugtatta. 

A karácsonyi ünnepségek között folyt le a zárdá
ban rendezett szép műkedvelői előadás is, a közön
ség élénk érdeklődése és részvété mellett.

Kitüntetés. A felhatalmazott pa
rancsnokság Fekonya Ferencz tart, káplár
nak a 13. hegyi tüzér ezrednél az ellen
séggel szemben tanúsított vitéz magatar
tása elismerésiül az ezüst vitézségi érmet 
adományozta Berger Béla muraszom
bati kereskedő ugyanezen tüzérezredbeli 
szakaszvezető az ellenséggel szemben ta
núsított vitéz magatartásáért a vas érdem 
keresztet a vitézségi érem szalagján kapta. 
Polgár József sándorvölgyi lakos törzs
őrmester kitűnő szolgálatai elismeréséül a 
koronás ezüst érdem keresztet kapta.

Kitüntetés. A legfelsőbb had
vezetőség Vörös Kálmán muraszombati 64. 
gyalogezredbeli népfölkelőnek vitéz maga
tartása elismeréséül a bronz vitézségi érmet 
adományozta.

Kinevezés Dr. Ritscher Samu 
muraszombati ügyvéd, népfölkelő a m. kir. 
pozsonyi honvéd hadosztály bíróságnál 
bírósági gyakornokká neveztetett ki.

— Tűz Muraszombatban. Karácsony éjjelé
nek nyugalmát hangos trombitaszó zavarta fel. 
A késő éjjeli lírákban ugyanis özv. Kovács Fe
renczné alsómaráci lakosnak Muraszombatban 
levő háza kéménytüz következtében kigyuladt és 
a ház teteje már erősen égett, mikor a tüzet 
észrevették. A tűz színhelyére siető embereknek 
különösen a helybén levő sebesült katonáknak 
sikerült a tüzet eloltani, úgy hogy nagyobb baj 
nem történt.

— Adomány, özv. Jónás Jőzsefné rónaföi 
lakos 26 koronát. Kühár Istvánné batlyándi lakos 
pedig 20 koronát voltak szívesek a sebesült kato
nák javára Vlaj Ferencz elleni bűnügyekből kifo
lyólag szerkesztőségünknek átadni, mely összege
ket rendeltetési helyre juttattunk.

Köszönetnyilvánítás. A muraszombati cs. 
és kir. tartalékkórház ezúton köszöni meg azon 
nemeslelkü emberek jótetteit. akik adományaikkal 
a sebesültek karácsonyi ünnepélyét lehetővé lenni 
szívesek voltak. A nemes célra adakoztak : a Mu
raszombati Takarékpénztár 100. Junkuncz Sándorné 
5, Siftár István Pálmafa 15. Balkányi Ernő 5. 
Erdőssy Barnabás 3, Döbrentey Antal 5, Győry 
Kálmán 5, Kühár József Mezövár 20 kor. és egy 
kosár alma, gróf Szápáry László 50. N. N. Mura
szombat 10, Rátkay Ödön Andorhegy 10, Árvay 
Vince harctérről 10, Szakovics József bántornyai 
plébános 25 korona. A nemes szivü adakozók 
fogadják a kórház vezetőségének hálás köszönetét.

Gyűjtés. A muraszombati vörös kereszt 
kisegítő kórházban fekvő sebesült és betegek 
karácsonyi ajándékára a következők voltak szíve
sek ajándékozni : (folytatás)

Gergorics József Szentbibor 1. , Gergői ics
Miklós Andorhegy -.60. Meszarics Iván Barkócz
1. , Kovács István Barkócz .20, Kovács Antal 
Barkócz .20, Czigüth István .20, Tutiján Antal

•b0, Pintér Elemér I. , dr. Radu I. . Pollák
2. - , Döbrentey 2. . Janzsa I. . dr. Raduné
2. . Schnell Jánosné 2. . Faludi János 2. , 
dr. Brandieu 2. Heimer Samu I. . Zsálik 
Istvánné I. , Kodila Petemé I. . özv. Győffyné 
I. , özv. Schönviesnerné I . Győry Kálmán
3. . Pintarics Imre .40, Saáry Jőzsefné I.
Ratkol Tivadar 2. , Terenta nővérek 2. , Ascher
Simon .60. Őri Ferencz 1. , Girtl Lajos 2.
Fabiny G. 2. . Rii/sics Istvánné I. , Junkuncz 
Istvánné 2. . Porédos Mihály 1. , Kardos Jenő
1. , Hanez Imre I. . Ernst Sándorné 1. . N. N. 
I. . N. N. .80, Lanscsák József .60, Hege
dűs István 10. -. Bankó Miklós 3. , Junkuncz
Sándorné 3. . Nemecz János 10. , Ligeti An
lalné 2. . Tóth 1.-. Árvái István 3. .' Urszu- 
leszku Péter L- -, Placsek Venczel 1. . Jónás 
Lajos 5.— korona. (folytatjuk.)
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Köszönet Dr. Vályi Sándorné 10 koronát 

aZ óvódás gyermekeknek. 20 koronát ‘'pedig az 
állami iskola I osztályú két legszegényebb tanuló
jának adományozott, akiket az ünnepeken magá
nál tartott ebéden is, Czipott József helybeli ke
reskedő 6 darab meleg sapkával ajándékozta meg 
a szegény óvodás gyermekeket. A nemes szivü 
adakozók fogadják ez utón is a leghálásabb kö- 
szönetemet. Sostarics Elek igazgató.

A szilveszteri záróra. A kormány miniszter
tanácson elhatározta, hogy az összes színházaknak 
mulatóknak, mozgóknak, éttermeknek és kávé
házaknak, valamint a kluboknak is megengedi, 
hogy Szilveszter éjszakáján éjfél után egy óráig 
nyitva maradhassanak.

A 83 ások hadikölcsön külön akciója 
Házi ezredünk özvegy és árvaaiapia megkezdette 
közegeivel a hadikölcsön-életbiztositás gyűjtését. 
Az igazolt gyüjtőközegek, kik valamennyien az 
ezred kötelékébe tártoznak, kinn járnak már a 
ialvakban és buzgalommal gyűjtik a jegyzéseket, 
melyeknek révén nem csak a hadikölcsön sikere 
fog vármegyénkben növekedni, hanem ezredünk 
özvegyei és árvái segélyezésére szolgáló alap is 
tetemesen gyarapodni fog. Szombathelyen az alap
nak központi irodája Széchenyi-tér 4. szám alatt 
van. ahol mindennemű felvilágosítással szívesen 
szolgál az akció élén álló központi jegyző tiszt.

Orgazdaságért elítélték Benkö Jánosné 
görhegyi lakos abba a bűnbe esett, hogy a férje 
által nem igaz utón szerzett élelmiszereket otthon 
elrejtette s azokat saját háztartásában felhasználta. 
A lopott holmikat azonban a csendőrség elkobozta 

.i házaspár bíróság elé került. A férj inár felelős
ségre vonatott, az asszony pedig a törvényszék 
elé lelt állítva. A bíróság Benkő Jánosnél bűnös
nek mondotta ki orgazdaság vétségében s ezért 
két heti fogházra s egy évi hivatalvesztésre Ítélte. 
Az ítélet jogerős.

Ingyenes kenyérkereseti tanfolyamok hadi 
özvegyek és leányárvák reszere. A? országos nép
oktató egyesület hadi özvegyek és leányárvák s 
általában a hadbavonultak női hozzátartozói Szá
mára a következő ingyenes kenyérkereseti tan
folyamokat tart fönn. Es pedig : Polgári iskolai. 
Kereskedelmi. Elárusitónői. Mozigépkezelés.

Irógépkezelés. — Gyenge áramú villanyszere
lés. ‘ • •••’ ‘ • ............
zés. -- 
vezetés, 
folyam, 
ruha varrás, 
ruha varrás, 
virág készítés, 
készítés. --- 
ség ápolás.

Brös áramú villanyszerelés. Fényképe- 
Vegyészsegédi tanfolyam. Intézeti ház- 

Kávéházi és vendéglői felszolgáló tan- 
Házfelügyelői tanfolyam. Eelsö 

Fehérruha varrás. Gyermek- 
Géphimzés. Gépkötés Mű- 

Női kaiap készítés. Női fűző 
Női hajfésülés és manikűr. Szép- 

Virágkertészet. Bolgár kerté
szet. Baromfi tenyésztés. A tanítás teljesen 
ingyenes. Szegénysorsuak tanulmányi segélyben 
részesülnek. Beiratkozni az év minden hó végéig 
lehel az igazgatóságnál (levélben is) : Budapest. 
VII., Kertész-utca 3l. I. em.

va

Őrizzük meg hősi halait halt kedveseink 
emlékét: A hosszú háború, sajnos, majd minden 
családból kiragadott egy-egy hősi halált halt ked- 
ves hozzátartozót, kinek emlékére szívesen áldoz 
mindenki. Hősi halált halt hozzátartozója a\cz- 
I épét mindenki kegyelettel őrzi s annál szíveseb
ben teszi ezt, ha egy alkalmas, díszes, a lakást is 
díszítő fényképtárai kerelbe helyezheti a dicső 
halált halt hős arezképét. I keretbe bármilyen 
meglevő arczkép elhelyezhető, s díszes, szép kivi
telével (iekete moiret alapon, ezüst nyomással) a 
megható gyász ünnepélyes jellegét viseli magán. 
Kapható: Balkányi Ernő papirkereskedésében Mura
szombat.

Tagdíj befizetés A magyarországi mun
kások rokkant és nvugdiiegvesiilete muraszombati 
fiókjának vezetősége ez utón kéri fel tagjait, 
hogy nyugdíj járulékaikat minden hónap

első vasárnapján délután 2 3 óra között 
az állami elemi népiskola osztálytermében 
fizessék be. Minden tagnak felebaráti kötelessége 
ismerősei körében ezen humánus egyletnek messze 
kihaló jótékony működését ismertetni.

Uj könyv. Szentmártoni Darnay Kálmán : 
Gisimár a magyar könyvpiac legérdekesebb regénye! 
A Gisimár az első magvar nyelven irt őskori 
regény, mely oktatja es kedvesen szórakoztatja 
olvasóját. Ara fizve 3 korona, díszes vászonkötés
ben 4 korona. Kapható Balkányi Ernő könyv
kereskedésében M u raszom hat.

Újévi üdvözletek megváltása.
A Vendvidéki Közművelődési egyesü

let alapját növeli, ki újévi üdvözletét lapunk 
utján megváltja. A sablonos jó kívánságok 
helyett a kultúra javait szaporítjuk, ha a 
magyar kultúra kipróbált harcosát a Vend
vidéki Közművelődési egyesületet támogat
juk. A régi jó szokáshoz híven újévi üdvöz
leteiket megváltották:
Nemecz János 2 l\ f.
Rúzsa Imre Ferencz 2

Közgazdaság.

Egyszer volt . . .

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy
szer egy boldog ország. Ennek az orságnak 
munkás lakói a teli hosszú estéken fono
dákban, szeszfőzdékben szoktak összejönni, 
s itt heverték ki a nyári nehéz munka 
fáradalmait, itt élvezték az élet ártatlan 
örömeit. Itt ezen összejöveteleken születtek i 
meg a mesék, szövődtek tervek a jövőre 
nézve, s nem egyszer itt feledték el bajo
kat, bajukat vidám idogálás mellett a szegény 
emberek.

Maholnap mindez már csak a mesék 
birodalmába tartozik. Elmúltak a fonodák, 
el a szeszfőzdék. Utódaink mar csak a 
mesékből hallanak valamit róluk, el sem 
hiszik az abban történteket.

Egy szeszfőzde - igaz maradi még 
járásunkban a Kirbisch Ferenc fele központi 
szeszfőzde. Hej de más ez, mint az a régi 
sok, amelynek sárga földjén oly sokszor 
ölelkeztek illuminált komák, sógorok.

A napokban személyesen is megtekin
tettem az itt folyó szilvapálinka főzést. 
Három m. kir. pénzügyőr szorgoskodott a 
csepegő nedűt ontó katlan körűi, s vitték 
a drága cseppeket azonnal a hét pecséttel 
lezárt hordókba. Rajtuk kívül csak a fűtő 
volt jelen, akinek torkát hiába tette szaliarai 
szárazzá a katlan tüze, nem locsolhatta 
mással csak békáknak való vizzel. A kegyet
len őrök még a zsentirást sem respektálják, 
amely pedig oly világosan meghagyta, 
hogy nyomtató ökörnek ne kösd be a 
szájját, ők bizony bekötik és a szilvóriumot 
senki meg nem kóstolhatta.

Január 3-án telik le a tilalom ideje, 
akkor pattannak le a pecsétek a szilvóri- 
umos hordókról, s vehet mindenki belőle, 
literjét 22 korona maximális áron.

Ez az ár az eddigiekhez viszonyítva 
magas, de hát tudjuk, hogy a háborúhoz 
pénz kell és mindig jobb, ha az állam a 
szükségespénzt azon a pálinkán veszi be, 
amit fogyasztani nem életszükség és nem 
a mindennapi kenyéren.

A szilvórium minőségét még nem 
ismerjük, de az a körülmény, hogy az allam 
40 fokos szeszt főzet, inig eddig a mi 
népünk 47 48 fokost szokott főzni, arra 
enged következtetni, hogy gyengébb lesz 
az eddiginél. Ezen a régi tótsagi szilvórium 
jó hírneve fentartasa végett is változtatni 
kellene, de azért is, mert ezentúl a szil
vóriumot nem is annyira ivasra, hanem 

orvoss i/ként, gyomorjavitásra, vagy rum 
helyett Icához fogjuk használni, erre a célra 
pedig erősebb szilvórium jóbb volna.

Szilvóriumunk tehát lesz ismét, de az 
a romantika ami a szeszfőzéshez a múltban 
fűződött az kimúlt örökre és a mesék 
birodalmába került. K. 1.

A felmentés újabb rendeletéi.

Állandó a panasz az engedélyezett felmen
tések késedelmes végrehajtása miatt. Ennek követ
keztében a honvédelmi miniszter a napokban 
25,910 eln. szám alatt az összes katonai parancs
noksághoz körrendelet intézet, melyben utasítja 
azokat, hogy az összes felmentési rendeletek beér
keztük után azonnal végrehajtanánk, illetőleg a 
közbenesö katonai hatóságok által a felmentés 
végrehajtására hivatott parancsnokságokhoz hala
déktalanul továbbilandók.

A felmentések végrehajtásának gyorsítása 
érdekében elrendeli a rendelet, hogy az engedélye
zett felmentések az esetben is azonnal végrehaj
tanánk. ha a felmentési rendelet a felmentés végre
hajtására hivatott katonai hatósághoz még nem 
érkezeit meg, de a felmentés engedélyezéséről szóló 

a közigazgatási hatóságoknak leadott hiva
talos értesítést (felmentési igazolványt) az illetékes 
parc’.ncsnokságnak a közigazgatási hatóság beküldi 
vagy azt maga a felmentett egyén bemutatja. Ha 
a megküldött vagy bemutatott felmentési irat 
valódisága tekintetében kétely merülne fel. annak 
valódisága tekintetében a felmentés számának 
bejelentése mellett a honvédelmi minisztérium 
táviratilag megkérdezendő. Elrendeli továbbá a 
miniszter, hogy a felmentési ügyekben folytatandó 
összes levelezések a felmentettek kinyomozására 
irányuló puhatolások, végre nem hajtható felmen
tések vissza jelentése, a felmentési rendeletnek az 
illetékes állománytesthez való áttétele stb. a leg
sürgősebben eszközlendők.

Egy második rendelet, melyet a honvédelmi 
miniszter 26,331 eln. 1917. szám alatt adott ki a 
bevárási engedélyek kiadásáról és a bevonulások 
felfüggesztéséről intézkedik. A rendelt a közigaz
gatási hatóságoknak szól és szövege a következő :

A közigazgatási hatóságok személyes felelős
ségük mellett egyes kivételes, különösen méltány
landó esetekben, amidőn a „X-ig felmentetik, tovább 
nem" határozatot nyert egyének bevonulása 
állal közérdek vagy közgazdasági érdek súlyos 
károsodást szenvedne az illetőket rövid indokolás
sal és az utolsó felmentési rendelet megjelölésével 
a honv. min.-nál (Horánszky-utca 15 címre) köz
vetlenül és táviratilag kivételes bevárási engedély 
iránt javaslatba hozhatják. A folyó évi november 
végéig felmentett ily egyéneknek bevonulása a 
honvédelmi miniszternek a bevárási engedélyre 
vonatkozólag táviratilag kikérendő elhatáro
zásig felfüggeszthető. A felmentés meghosszab
bítását célzó névjegyzék amennyiben még nem 
volna útban minden esetben azonnal fölterjesz- 
lendő. A honv. min. határozata táviratilag adatik 
meg a erről az illető szintén táviratilag, vagy 
ahol ez nem lehetséges, a legrövidebb utón 
értesítendő.

A honvédelmi miniszternek egy harmadik 
rendelete, mely 27.000.eln 1917. szám alatt adatott 
ki, utasítja a közigazgatási hatóságokat, hogy a 
november 30-ig adott bevárást engedélyek, ha a 
felmentésre addig revíziós döntés nem történt, 
december 31-ig meghosszabbíthatók és, hogy a 
katonai nyilvántartó hatóságok a bevárási enge
délyek meghosszabbításáról a kiállítással egyidejű
leg értesitendők.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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Megbízható és jóminőségü nikotinmentes 

c igaretta-hüvely eket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

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

MOZI!
UJ KÉPEK!

Mindenki a zsebében hordhat egy kis kine- 
matograi színházat! Csodálatosan elmés 
találmány! Szebbnél-szebb képsorozatok!

„ Z S E B - M O Z 1“
Egv kis miniatűr mozi, melynek szemlé
lése nagynak és kicsinynek nemcsak 
szórakozás, de élvezet is. Vásároljon 
— egyet és minderről meggyőződhet! —

Mulattató időtöltés.

Kapható Balkányi Ernő üzletében.

-MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE.

Hornyolt cserép 
lapos cserép 

faltégla
kapható 

B1LLIS1CS J. UTÓDA

KOVÁCS FERENCZ 
göztéglagyárában 

Zalaegerszeg-Óla. 
Interurban telefon 41. szám.
Táviratcím : Kovács göztéglagyár. 

Szállítás bármely állomásra.

........... 35 dekás ==

tábori dobozok
kaphatók

Balkányi Ernőnél
Muraszombat.

Könyvujdonságokamesiele"'is"liin
■■ ■' azonnal kapha

tók, úgyszintén Olcsó Jókai Modern Könyv
tár - Magyar Könyvtár füzetei raktáron nagy 
választékban. Balkányi E. Muraszombat.

Tyuk, pulyka és lúd 

toll 
fosztott és fosztatlan 
állapotban, osztályozva 
különböző és jutányos áron kapható 

Pollák Zsigmondnál 
VASHIDEGKUT. Vasmegye.

1918. évre 
magyar és vend 
naptárak megérkeztek. 
Kapható: Balkányi Ernő könyvkereske

désében Muraszombat.

= 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.

Karácsonyi és Újévi ajándékkönyvek:
Nádor: Dallos Karácsonyi Album, zenemű 
Benedek : Csodalámpa : Piros könyv.

„ „ Ezüst mesekönyv.
„ „ Világ legszebb meséi

May K.: Úti kalandjai: Sivatagon keresztül 2 kötet.
„ , , „ Ezüsttó kincse
,, „ Az olajkirály.
, „ A Rio de la plata mentén.
„ „ „ A Balkánon

A fekete táltos.
Apor és Nagy: Híres feltalálók.

,, „ „ Hogyan készül az ipari munka vívmányai.
Gaál: Napóleon a hadvezér, az uralkodó és az ember. 
Dr. Jankó I. : Stanley utazásai és felfedezései. 
Benedek: Hazánk története.
Abonyi: A történelem hősei.
Dr. Kemény: Két amerikai kalandos utazásai.
Hock: Rákóczi Ferenczné.
Győrök : Lázadó hajósnep. 
Böngérfi: Harcz a szabadságért.
Gombos A . Hájas Muki kalandjai. 
Rhoden : A kis makranezos házassága 
Zempléni : A floridai kalandhősök 
Donászy : Egy magyar diák élete.
Zemléni Gy.-né: Idegenben.
Donászy : Az ellünt hadifutárok.
Mark Twain: Tamás urfi csinjei és kalandjai. 
Hidvéginé: A szív kincse.

Donászy : Rejtélyek a történelemből.
Faylné Hentaller M : Árva Margit.
Mikes L. : Grimm mesék.
Coper: Az Útmutató.
Barfus: Az elefántok földjén.
Benedek: Zsuzsika könyve.
Vágó : Miilhausen báró vidám kalandjai
Benedek : Csodavilág.
Donászy: Vitéz Noszticz bátorságpróbája.

., Mátyás király ifjúsága.
Abonyi A.: A havasok ura.

,, ,, Miklós vitéz, Mátyás király ágyuhőse.
Donászy : A győri érckakas.
Dickens: Coppesfield Dávid.
De Witlué: Keresztes hadak története.
Benedek : Magyar népmesék és mondák
Barna ] : Játékok könyve
Urai D : Mackcpsen katonáival.
Sárossy B.: Anyuka meséi.
Barna J.: Rákóczi árvái.
Zempléni Gy.-né : Az embervadászat az őserdőben.
Pajckenc J.: A vörös kém.
Dr. Prém : Idegen szavak szótára
Zöldi M.: Pista kalandos utazása
Pariss Pál: Mancika könyve. 
Győry Ilona : Mese kincstár. 
Pásztor: Erdészék Katinkája.
Verne Gyula müvei diszkötésben.

Úgyszintén készletben vannak a legújabban megjelent regények, elbeszélések, színmüvek. 
versek stb., bolti áron beszerezhetők; Balkányi E. könyvkereskedésében Muraszombat.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


