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Rendszeretet.
Rend ... oly tág fogalom, melynek 

kereteit itt felölelni nem tudjuk. Nem is 
akarjuk. Hisz érzi és tudja mindenki, kit 
csak hordoz a föld a maga küzdelmes 
hátán. Akár mint ösztönt, akár mint érze
tet, akár mint nevelési sarkkövet fogjuk 
fel, annak formákba öntve, külsőleg meg
jelennie, inegtestesitve, megvalósítva kel! 
lennie. Ebben élnünk kell. És különösen a 
mostani háborús helyzetben kell felismer
nünk azt, hogy mily óriási jelentőségű az. 
A rendet rendszerbe kell foglalni és azt 
pontosan, lelkiismeretesen, szigorúan, ön
magunk végtelen fegyelmezettségével meg 
szeretni és végrehajtani. Így el fog tűnni 
sok-sok hiba, sok-sok kár és minden téren 
ömnaguktól jelentkeznek azok az előnyök, 
melyekért oly epedben sóvárgunk.

Ez alkalommal csak egy kis jelenségre 
akarunk kitérni. A közelmúlt napokban te
mettünk el két hős leventét, kik a rend 
kiküzdésében a hősök legdicsőbb mezejé
ben haltak hősi halált. Onnan hozta haza 
tetemüket a szülők nagy-nagy szeretető, a 
mellyel egyesült itt a miénk és mi vissza
adtuk őket örök pihenésre a muraszombati 
anyafőidnek, ahol a napvilágot meglátták 
és a melyért a kötelesség tudatával elvér
zettek.

A temetésen a közönség kegyeletes 
impozánsággal megjelent, de a megjelenés, 
a kikisérés a régi összevisszaságban, bántó 
rendszertelenségben folyt le. Mentek, jöt
tek, jártak, keltek ... az emberek, mint 
vadonban, országúton, gyaloguton, árkon, 
bokron, kerítésen és ösvényen és sirhal- 
mokon át. úgy ahogy ki-ki akarta, ahogy 
kinek-kinek tetszett. Ennek végére kell 
járni. Akár az elején, akár a végén foglal 

valaki helyet egy temetési kíséretben, min
denütt eleget tesz a kegyeletnek. Viszont 
mindenütt mindenki jelen nem lehet az 
áthatlanság egyszerű fizikai törvényénél 
fogva. Helyesnek és czélszerünek azt vél
jük, ha kettes, vagy négyes sorokban, de 
rendben foglalja el a közönség a helyét és 
úgy végzi a kíséretet. A menet egyik ol
dalán legyenek a nők, másik oldalán a 
férfiak. Vagy bárhogy máskép is, de rend 
szerben. És ezt a rendszert nevelje ki az 
iskola, a templom, ahol annak minden 
módja meg van. Egy intelem, egy felhívás 

hisszük, reméljük - megteremti a fe
gyelmezettséget és akkor a halotti keservek 
között is nyugságot, nyugalmat, csendet 
talál a szem, a lélek. Eltűnnek a bántó 
érzetek is, melyek a múltakban mindig 
felkéltek. Nem lesznek újra és újra meg
rongálva a költséggel épített és megalkotott 
temetői kerítések, elő sövények, az azok 
között pompázó sirhantok.

Ez a rendszer másutt, a kü földön 
már régen meghonosítva van. A ku tura 
jele. Megteremtésének itt nincs akadálya, 
mert riasztó és bomlasztó ágyudörgések, 
puskaropogások, kardesörtetések. dübörgé 
sek, gázok sem más zavaró tények útjában 
nem állanak. Ez a méltóságos disz kell 
békés földön az émber kimúlásához. S.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink 

bán ápolt sebesült katona roll

Polgári iskolánk felhívása.
A muraszombati áll. polg, fiúiskola igazga

tósága szegénysorait tanulóinak ruhával, másrészt 
irő- és rajzszerekkel, illetve tankönyvekkel való 
segélyezésére ifjúsági segélyző egyesületet alapítóit.

Az egyesület alapszabályainak 5. §-a szerint 
alapilő tagja lehet mindaz, aki egvszersminden- 
korra 100 koronái, pártoló tagja pedig az, aki 
évenkint 10 koronát fizet az egyesület pénztárába. 
(A pártoló tagság 3 évre kötelező.)

Az egyesület eddigi fejlődése a legszebb 
reményekre jogosít, hiszen alig három havi fenn
állása óla 5000 korona alaptőkére tett szert. 
Mivel Muraszombatban, valamint a vidéken sokan 
vannak, akik az egyesület fennállásáról nem ér
tesüllek, ez ulon kérem fel őket, lépjenek be 
tagjai közé s nyújtsanak ezzel segédkezet, hogy 
a tantestület elérhesse a kitűzött nemes célt.

Az egyesület eddigi tagjai :
Alapitó tagok . Gróf Szápárv László vbtt., 

aki 500 koronát adományozott tagsági dij fejében, 
gróf Batihány Zsiginond, gróf Batthyány Zsig- 
mondné. Árvái Henrik, Balkánvi Ernő, dr. Bölcs 
Gyula, dr. Brandieu Sylvius, Horváth Pál, Kardos 
József, Kohn Lipói. Luthár Ádáin, Mnraszoinhati 
Mezőgazdasági Bank, Muraszombati Takarék
pénztár (200 K). Nádai József, patkói Tivadar, 
dr. Sünien Lajos, dr. Vályi Sándor, Szlepecz 
János.

Pártoló tagok : Schnell János, Jónás Lajos, 
Herényi Miksa Graz, Vlaj Ferencz. Rónafő, Szecsko 
István Rőnafő, Bácz Rezső Battyánd, Kühár János 
Battyánd, Horváth Lajos Battyánd. Weiss Vitnos 
Frigyes Battyánd, Bárány Jenő Battyánd, Dar
vas Aladár Tótkeresztur (20 K).

Akik az egyesület tagjai közé szándékoznak 
belépni, szíveskedjenek azt az intézet igazgatósá
gával. vagy a tanári testület bármely tagjával 
közölni, esetleg Balkányi Ernő könyvkereskedésé
ben levő gyűjtőivel aláírni.

Egyúttal kérem a jegyző urakat, legyenek 
szívesek a nálok lévő gyüjtőiveket és pénzt lehe
tőleg e hó folyamán beküldeni.

A muraszombati áll. polg. iskola 
igazgatósága.

TÁRCA.

A lidérc.
A lidérc egy fehérbőrű, szénlekeiehaju, kissé 

már hervatag asszonyka volt; a Balog táblahiró 
második felesége. Hideg, gőgös és zárkózott terem
tés, az egész városban nem volt egy barátnőié, 
egy bizalmasa. Az asszonyok mélységesen gyűlöl
ték, a férfiak hevülve és sóvárogva néztek rá, de 
valami borzongó, gyáva kíváncsisággal és lehetőleg 
messziről. Egészen világos és érthető volt, hogy 
félnek tőle.

Balogné minden estefelé végigsétált a korzón, 
egyszer vagy legfeljebb kétszer, többször soha! 
Egyedül ment, kísérő nélkül, az aszfalt szélén 
szinte kerülgetve a lombtalan akácokat. Színes 
ruhát sohasem viselt, hanem valami puha, tompa 

fényű, nítgyon nehéz es nagyon drága fekete kelme 
csavarodott a testére, igen feszesen és látszólag 
egyszerűen, ám valami kifiirkészhetlen fortéllyal < 
a hulló redők mintha egymást sitnilgah’ák, egy
mást szeretgetnék, úgy borullak össze és mintha 
nem is szabó öltése tartaná őket egymáshoz 
fűzve, hanem a hajlós, karcsú asszon*,  lest forró 
mágnes-ereje.

Nem is szép ' mondogatták egymásnak 
ilyenkor a sétáló nők.

Sovány szólalt az egyik.
— Az hagyta rá a másik mar nem 

is fiatal !
Balogné haladt, hidegen, meg se rezzenve, 

egy kicsit sietős lépésekkel és íennhordva a fejét. 
Fátyol volt az arcán, az alatt elült a púder, s a 
haja dúsan és fodrosán a szemöldökéig csúszott, 
csak a szemei égtek a sötétben vérszomjasán, s a 
fekete glacékeztyiis, csudálatosán hosszú, ujjai 

Koszorús. Es ezért pusztult el Pető, a szép, piros 
görbültek be öntudatlanul, mint valami sóvár, 
ragadozó-karmok. Amazoknak a fantáziáját hihetet
lenül tüzelte a sötét nesztelenséggel átsuhanó 
árnyék : mint a pók gondolták mikor elindul 
titkos kis útjaira, hogy megkaparitsa a vigyázat
lan legyecskéket, mint a mesék lidérce, mikor 
lihegő szájjal, össz.ecsattagó fogakkal szívja ki az 
áldozatok vérét.

Ezért súgta valamelyikük ezért az 
asszonyéit hagyta ott a szép teleségét Bálint?

Igen. A feleségét, meg a három kicsi 
gyermekét! . . . Ezért!

Lehetetlen ! —
De. És ezért sikkasztott Rokolay, a bank

direktor, aki igen csekély revanchenak találta, hogy 
Flórenzből hozatja a rózsát. Egyiptomból a ciga
rettát és Párizsból a selyem harisnyát az asszony 
számára. És ezért szökött meg az esküvője élőt

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását.
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HÍREK.

Béke.
A nagy orosz kongresszus 1918. év 

március 16-án Moszkva városában ratifikálta 

azt a békeszerződést, melyet Oroszország 

március 2-án a központi hatalmakkal Breszt- 
Litowszkban kötött. — Romániával a béke
szerződés megkötése küszöbön van. — Egy 

legújabb hír már tudtul adja, hogy az 
általános béke érdekében közvetlen tárgya

lások folynak az entente hatalmak és a 

központi hatalmak között.

— Hősi halál. Egy cseppnyi vérrel 
ismét megkevesbbedtünk, szegényebbek 
lettünk. Marics Iván földbirtokost, korongi 
lakost kisértük ki utolsó útjára márczius 
hó 17-én. A mozgósítással bevonult, végig 
küzdötte a harezok nagyrészét, majd onnan 
orosz fogságba jutott. A fogság megviselte. 
Mint csererokkant betegen tért vissza 
hónapokkal ezelőtt édes hazájába Gyó
gyulást keresett a muraszombati vörös 
kereszt fiókkórházhan. de minden segély 
már hiába való volt: a tuberkolózis áldo
zatul kívánta.

Jótekonycélu előadás a hősi halált halt 
tanítók özvegyei és árvái javára. A rőnafői ifjúság 
Melich András áll. tanító vezetésével az iskola 
tantermében húsvéthétfőn műsoros délutáni rendez 
a hősi halált halt tanítók özvegyei és árvái javára. 
Kezdete délután 3 órakor. Műsor :

1. Ünnepi beszéd, tartja : lilán Iván mura- 
halmosi áll. tanitó.

2. Biró uram, biró uram, előadja: a vegyeskar.
3. A muszka vőlegény. Népszínmű.
4. A tót táncmester. Vig monológ, előadja : 

Melich Andor áll. tanító.
5. Néger kupié, előadja : Melich Andor áll. 

tanító és neje.
6. Jaj be fázom, előadja : a vegyeskar.
Belépti dij 3 korona. Tekintettel a nemes 

■célra, szívesen látjuk az érdeklődőket s a felül- 
fizetéseket hirlapilag nyugtázzuk. A rendezőség.

Elbocsájtják a 49 51 éves népfelkelőket. 
A király március hó 13-án Badenben kelt leg
felsőbb elhatározásával az 1867., 1868. és 1869. 
évi születésű évfolyamokba tartozó népfölkelési 
szolgálatra bevont és a népfölkelésre kötelezett 
testületekhez tartozó 1867., 1868, és 1869. évek
ben született egyének, valamint a fenti évfolya
mokba tartozó azon egyének, akik az önkéntes 
sorozás utján a közös hadseregbe (haditengeré
szetbe), illetőleg a honvédségbe a háború tarta
mára beléptek, amennyiben a tényleges katonai 
szolgálatban való meghagyásukat önmaguk nem 
kérik, a nyugállományú és szolgálatonkivüli 
viszonybeli havidíjasok kivételével a következő
képen szabadságoltassanak :

1. Az 1867, évi születési évfolyamba tar
tozó, fent megjelölt egyének 1918. március hó 
15-ikével, legkésőbb 1918. évi május végéig:

2. az 1868. évi születési évfolyamba tar
tozó, az első bekezdésben megjelölt egyének 
1918. évi junius hó l-ével, de legkésőbb 1918. 
évi szeptember hó 15-ikéig.

3. az 1869, évi születési évfolyamba tar
tozó, az első bekezdésben megjelölt egyének 
1918. évi szeptember hó 16-ával, de legkésőbb 
1918. évi december 31-ig.

— Csempészés. A határszélen 
élünk. Közel és jó szomszédságban a stá
jer atyafiakkal. Emberileg érthető, ha szo
rult helyzetben egyik ember a másik 
embertársát segélyezi. Erre a segélyezésre 
azonban, mikor az magasabb szempontok 
szerint és általános segélyezési rendszer
rel úgyis szabályozva van, egyénenként 
szükség nincs. De nem szabad ahhoz most 
különben sem nyúlni, mikor tiltva van, 
tiltva mindnyájunk és a közérdekek meg
óvása érdekében. Es pedig szigorúm tiltva. 
Súlyos fogházzal és nagy pénzbüntetéssel. 
De mellette elkoboztatik a csempészett 
vagyontárgy is. Azonfelül ujjal mutat az 
egész közönség a csempészőkre, nevet 
gúnyosan rajtuk és erkölcsi meg társadalmi 
megvetés is jut nekik. Óva intünk min
denkit tőle. Ne foglalkozzék vele senki. 
A határirendőrség, pénzügyőrség, katona 
ság szigorúan őrködik a határokon. És 
helyesen. Az időt, a munkát mit erre 
bárki szánni akarna okosabban, böl
csebben és gazdaságosabban lehet fel
használni itthon. Az állam, a hatóságok 

úgyis mindent számon tartanak és számon 
kérnek. Az intézkedések most nagyon meg- 
szigorittattak. Szmrecsányi György köz
élelmezési kormánybiztos 21-én Szombat
helyen időzött, mely alkalommal mindenre 
kiterjedő értekezletet tartott a csempészés 
megakadályozásáról. Nem fordulhatnak elő 
többé oly esetek, a minők a múlt héten, 
hogy kocsik szám akartak egyesek ki
csempészni füstölt húsokat: mesés sonká
kat, sertés oldalasakat, tojásokat stb. Az 
evvel foglalkozók ma bűntettesek, kik a 
lapok hasábjaira kerülnek és németországi 
mintákra, kiplakátiroztatnak.

Veszedelmes rekvirálók. Két osztrák katona 
csapott fel önként rekvirálni és amikor az éjszakák 
csillagtalanok voltak, sorra járták a határszéli 
községeket s a békés lakosság nyugalmát meg
zavarva annyi élelmiszert harácsoltak össze, meny
nyit csak elbírtak. Utoljára egy pálmafái gazdához 
állítottak be állig felfegyverkezve az önkéntes 
rekvirálók s kényszeritették az élelmiszerek kiadá
sára. A megrémült gazda eleget is tett a parancs
nak és a katonák, névszerint : Froján Angeló és 
Mozarik Ferenc lázasan buzgólodtak a rekvirált 
dolgok becsomagolásán, amikor a községbiró, 
Temlin Lajos, a kisbiró, Zrincki József kíséretében 
a helyszínre ért. Ugyanis a község két birájának 
feltűnt, hogy csak kelten érkeztek a községbe 
rekvirálni s azok is éjszaka végzik ezt a kényes 
munkát. A két biró nagy tisztelettel kérdezte meg 
a katonáktól, hogv milyen jog alapján rekvirálnak 
a faluban, mire a hadfiak úgy válaszollak, hogy 
fegyvereikkel alaposan agyba-fejbe verték a kiváncsi 
érdeklődőket. A falu bírája csak könnyebb sérü
léseket szenvedett, de a kisbirót életveszélyes 
sebektől borított testtel szállították a radkersburgi 
kórházba. Horváth Pál főszolgabíró jelentést tett 
az esetről a hadügyminisztériumhoz, a honvédelmi 
miniszterhez és a gráci cs. és kir. katonai parancs
noksághoz, a fegyveres katonai garázdálkodásnak 
megszüntetésére sürgős intézkedést kért.

Szapanhiány miatt panaszkodnak az egész 
országban. Ezen az Ínséges állapoton segít egv 
szabadalmazott, hófehér, kitünően habzó kenőinosó- 
szer, melyei az Osztrák Gyógyszerész-Egyesület 
vegyészeti laboratóriuma, továbbá a Nyilvános 
Textilipar és Víztisztítási vegymikroskopiktts spe- 
ciállaboratóriuin megvizsgált és kifogástalan mosó
szernek ajánl. Ezen mosószert Tolnai Gyula cég 
Budapest, VI. Szondi-utca 48 sz. hozza forgalomba. 
A muraszombati járás részére Ascher B. és Fia 
cégnek sikerüli az egyedüli elárusiiást megszerezni 
kinél ezen mosószer állandóan raktáron lesz. 
Kórházaknak, mosodáknak és kereskedőknek mód
jukban áll tehál a szappanhiányon segíteni.

arcú, zseniális kis piktor, mikor elkészült azzal a 
különös, gyászos, fekete, hátborzongató képpel, 
amelyikben a üdére éhes száját, éjszakán áttörő 
szemeit örökitette meg, s amelyikre végezetül, 
szinte az utolsó ecsetvonás gyanánt ráíröcs- 
csentette a maga szegény, fiatal vérét.

De hál mi van rajta ? Az Istenért, mi van 
rajta valami szép, valami jó, amit senki máson 
meg nem találnak, csak ezen a hallgatag, bezárt 
lelkű, fekete asszonyon ?

Összebújtak egy kicsit, összesúgtak: 
Nem lehel tudni mondották azután.

Titok ! Asszonyszem előtt örökre rejtve marad, 
asszonyfül meg nem hallja, asszonyagy meg nem 
érti azt a nagy, babonás varázserőt, amivel magá
hoz. vonja, rabul ejti, elpusztítja a gyönge, meg
szédült férfiakat.

És az ura ? kérdezte újra valamelyik. 
A többiek nevettek, mint rendesen ; ha fiatal 

forróvérű asszony öreg, jámbor, mit sem sejtő 
férjéről esik sző és megvonogatták a válla kát:

— Az ura !
*

A Balogék házát egy napon felverte az élet: 
az ebédlő bútorait újra drünolinozták, a szalon 
sárgaselyem lámpaernyőjére friss gyöngyrojtot 

varrt a fekete asszony, virág került a sok apró 
márvány vázába; stílszerűen ; fehér meg sárga 
cserepes viola, teli egyenes csövek, néhol egv szál 
tearózsa, amelyiknek a súlyos feje lezuhant szinte 
a zöld levelek közé ; mintha csínyen kapott gyerek 
szégyenkező feje volna.

Juli — mondotta a konyhában a szoba
lány a szakácsnőnek vasárnapra átengedem a 
kimenőmet, ha a kék blúzát ideadia ma estére.

Mi a fenének ? - kérdezte Juli nem ép 
gyöngéden. Ián estére megint eljön a borbély ?

Nem a - felelte a leány őszintén és 
szemtelenül az urnák akarok tetszeni: a fiatal 
urnák ! . . . Azt mondják, hogy szép meg aztán 
huszár . . .

Az asszony, — aki ép ekkor lépett be a 
konyhaajtón mosolygott a dolgon ; ilyenkor 
szép lett és üde és szelíd egyébként hűvös arca, 
a mosolygás úgy futott ál rajta, mint mogorva 
havason a napfény. Nem volt pedig jó kedve, a 
nagy esemény egyáltalában nem lelkesítette. Nem 
örült jöttének a mostoha fiának, akit nem ismert, 
s aki kegyetlenül gyűlölte igv is. A gyűlöletét 
ugyan egyszer éreztette csak vele, az esküvőjükkor 
hogy táviratban üdvözölte az apján, ilyen furcsa 
és keserű üdvözlettel :

- Kívánok boldogságot irta annak a 
nevében is, akinek a helyét egyszer majd magad 
is belátod, apám soha, soha be nem töltheti más!

Ez öt esztendő előtt volt, azóta nem jött 
haza a fiú, levelet se irt. Az öreg hívogatta, pana
szos, érzékeny üzeneteket küldött neki ,de hiába 
volt minden. Most azután egyet gondolt elmúlt 
a haragja, vagy a szive lágyult meg ; ki tudja ? 

sürgönyözött haza, hogy jön.
Csak igv, egy szóban: > Jövök. < De ennek a 

szónak nyomán felfordult az egész ház; portörlők 
röpködlek, sárgalestü csirkék foroglak a sercegő 
zsírban. A cselédség piros arccal futkosott ide- 
oda, s az asszony kissé elfogődva rendezgetett a 
szobákban.

Balog szinte megfiatalodott a nagy örömtől, 
estére felöltözött és kiment a vonalhoz, a fia elé : 

Meddig maradsz ? faggatta a huszárt 
könnyes csókok között. - Ne menj el többé 
tőlünk !

Jó felelte a fiú, babusgatva az öregei: 
- nem megyek el, itthon maradok ameddig a 

szabadságomból futja !
A kocsiban valami gyanakvás féle fogta el 

az öreget :
Folytatás és vége következik.
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Vidéki városok csatornázása. A belügy
miniszter rendeletet intézett az alispánhoz, amely
ben utasítja, hogy hívja íel a törvényhatósága 
területén levő rendezett tanácsú városokat és 
nagyobb községeket, hogy amennyiben náluk álta
lános vízvezeték vagy csatornázás nincs, az eire 
vonatkozó előmunkálatokat, tanulmányokat tegyék 
meg és erről tegyenek jelentést a belügyminisztéri
umba, mert ezen intézkedésre közegészségügyi és 
kulturális szempontból múlhatatlanul szükség van. 
Ezek az előkészületek már most a háború alatt 
toganatositandők, hogy háború után a munkálato
kat bevégezhessék. Biz a csatornázásra még sok 
helyen szükség van. - és égetően nálunk : Mura
szombat nagyközségben is. A csatornázási tervek, 
költségvetés már a mozgósítás előtti időben nem
csak letárgyalva, hanem jóváhagyva is voltak. A 
végrehajtás előtt állottunk és ettől ütött el a 
kegyetlen háború. Újra itt az idő, az alkalom. 
Természetesen átrevideálandő minden és pedig 
nemcsak a költségvetés, hanem a terv maga is és 
mi újra csak a zárt csatorna rendszer mellett fog
lalunk állást, miután a nyílt csatorna rendszert 
közegészségügyi és szépitészeti meg közrendészeti 
okokból el nem fogadhatjuk, ha az mindjárt olcsóbb 
is. És ezt nagyon komolyan ajánljuk figyelembe a 
képviselőtestületnek.

Bejelentések. Kormány rendelet alapján a 
községi hivatalokban felveendő kimutatás alapján 
bejelenteni kell azonnal mindenkinek azt a fölös
leget. melynek életszükségleti és ruházati cikkek
ben birtokában van. Es pedig bejelentendők a 
községi elöljáróságoknak: szemes terményekben, 
ezek őrleményeiben, hüvelyesekben, burgonyában, 
ebből készült darában, rizsben, rizsdarában, hagy
mában, dughagymában, foghagymában, mákban, 
dióban, mézben, zöldségben, aszaltszilvában, szilva- 
izben, malátában, cukorban, mindennemű kávé és 
kávépótlékban, mindennemű olajban, keményítőben, 
mindennemű baromfi tojásban, tésztanemükben, 
makaróniban, tarhonyában, kétszersültben, mézes
kalácsban. füstölt, szárított, fagyasztott húsban és 
kolbászban, füstölt szalonában, zsír és hájban, 
conservekben, mindennemű szeszben, ecetben, sajt
ban. túróban, szappanban, kerti vetemények mag- 
vában, mindennemű bejelentési kötelezettség alá 
eső bőrben, kész cipőkben, gyapjú és szőrme- 
nemüekben, len és kenderkészletekben, mindennemű 
fonál és cérnában, kész ruhákban, fehérnemüek- 
ben, lenszövetben, kenderszövetben, gyapjúszövet
ben. szénben és tűzifában a felesleg.

Közgazdaság.

Soproni hadirokkant munkás- 
közvetitö működése.

A hadirokkant munkaközvetítő hivatal utján, 
mely 1917. évi augusztus hó 1-én kezdette meg 
működését, eddig is több rokkant nyert elhelyezést 
a hivatal ügyforgalma egyre növekszik.

Újabb a következő rokkantak várnak el
helyezésre : Egy 30 éves nőtlen elemi iskolai 
végzettségű hentes segéd, portási állásba óhajtana | 
jutni, bal karja amputált, bal szemére vak. Négy ' 
középiskolai (gimnázium) és 2 éves textilipari tan- ' 
folyamot végzett kellő inteligenciával biró 30 éves 
nős rokkant, két gyermek atyja, hasonló szakmánál j 
könyvelői állást óhajt, bal lába a fekvő harmad- , 
bán amputált. Egy nős 29 éves VI. elemi és II. 
polgári iskolát végzett asztalossegéd hasonló ' 
szakmában (valamely asztalos vagy bútorgyárban) 
keres alkalmazást, bal karja csak korlátoltan 
mozog. Egy nőtlen 3(J éves VI. elemi iskolát vég
zett íöldmivelési napszámos, udvar felügyelő óhaj
tana lenni valamely uradalomban, bal lába ampu
tált. Egy 29 éves nőtlen VI. elemi 3 ismétlő és , 

S hónapos kereskedelmi tanfolyam végzettség 
foldmives, könnyebb irodai alkalmazást keres 
(gyors és gépírást tud) bal kéz feje béna. Gazda
sági cseléd óhajtana lenni egy IV. elemi iskolai 
végzettségű íöldmivelési napszámos, 31 éves nős, 
jobb lába térde felett amputált. Portási állást keres 
egy nős családos, VI. elemi végzettségű földmives, 
bal lába amputált. Éjjeli őri vagy portási állást 
keres egy nős 3 gyermekkel biró VI. elemi iskolát 
végzett cserepezö, jobb alsó karja béna. Postai, 
levélhordói állást óhajtana elnyerni egy nőtlen 24 
éves VI. elemi iskolát végzett földmives, kinek 
balkeze béna. Irodai alkalmazást avagy kereske
désbe eladónak ajánlkozik egy 27 éves nőtlen VI. 
elemi és II. polgári iskolát végzett szobafestő és 
mázoló haslövés és jobb kézcsukló sérülés folytán 
vált rokkanta. Gazdaságban munkafelügyelő állást 
keres egv nős családos VI. elemi iskolát végzett 
földmives, kinek bal keze és jobb lába csulóban 
merev. Egy nőtlen VI. elemi iskolát végzett föld
mives, portás vagy kihordó szolgai állásba óhaj
tana jutni. Uraságnál szolgai állást keres egy 
nőtlen elemi iskolai képzettségű földmives, lövés a 
bal kezén, törés a ballábszáron. Irodaszolgai állást 
keres egy nőtlen 24 éves VI. elemi iskolát végzett 
fazekas, kinek jobb keze könyökben nem hajlik. 
Erdöőr vagy hasonló munkát keres egy nőtlen 
elemi iskolai végzettségű földmives. ki nagyot hall. 
Egy 28 éves nőtlen V. középiskolát végzett kórhái 
irodavezető hasonló alkalmazást keres. Gazda
ságban óhajt alkalmazást egy nőtlen IV. elemi 
iskolát végzett távirda és telefon munkás, kinek 
balkezén az ujjak merevek. Rendőri állást keres 
egy 32 éves nőtlen elemi iskolai végzettségű föld
mives, h<y lövéssel, irodaszolga vagy más könnyű 
munkát óhajt egy nőtlen elemi isk. képzettségű 
pék, ki tüdőbajos. Gazdatiszti vagy abba a szak
mába vágó foglalkozást keres egy nős gazdasági 
akadémiát végzett gazdatiszt, bal lábán idült boka 
inficamodassal. Egy nőtlen 24 éves VI. elemi és 
3 tanoncz iskolát végzett aszíalossegéd. portási 
állást keres, bal lábán 3 ujj amputálva többi ujj 
merev. Raktárnoki állást keres egv 27 éves nőt
len VI. elemi és II. középiskolai végzettségű 
pénzügyőri fővigyázó, bal karja nem hajlik. Egy 
nőtlen elemi iskolát végzett földmives, portás, 
vadőr vagy irodaszolgai alkalmazást keres, jobb 
lába sérült. Négy középiskolát és felsőipariskolát 
végzett 28 éves nős villanyszerelő, erdész vagy 
ispáni állást óhajtana, tüdöbajos. Erdőőri állást 
keres egy 32 éves nős családos VI. elemi iskolai 
végzettségű földmives, jobbszemére vak. Egv 30 
éves nőtlen elemi iskolát végzett földmives, mag- 
tárosi állást keres, jobb térdlövés, merevláb. Egv 
28 éves nős 2 gyermekkel biró VI. elemi iskolai 
végzettségű földmives, gazda óhajtana lenni vala
mely uradalomban, bal karja korlátoltsn mozog. 
Irodaszolgai alkalmazást keres egy nőtlen 36 éves 
elemi iskolát végzett földmives, portási vagy más 
megfelelő állást keres, mely kevés járással van 
összekötve, bal lába merev, térdben nem hajlik. 
Állami birtokra portásnak óhajtana jutni egy nős 
elemi iskolai végzettségű földmives, jobb lába 
térden alul amputálva. Négy polgári és 6 hónapos 
kereskedelmi szaktanfolyamot végzett 23 éves nőt
len üzletszolga, irodai alkalmazást keres (gépírás
ban jártas) jobb láb rövidülés 10 cm. Egy nőtlen
VI. elemi iskolát végzett fazekas, hivatalszolgai 
állást keres, bal karja amputálva. Munkafelügyelői 
állást keres egy 26 éves nős VI. elemi iskolai 
végzettségű földmives, bal váll lövés, félkarja béna. 
Egy nőtlen elemi iskolát végzett cseléd, gyárban 
keres alkalmazást láb lövéssel.

A hadirokkant munkaközvetítő hivatala ez 
utón is kéri a kamara területén levő vállalatokat, 
hogy minden munkaalkalmat telefonice (telefon
szám 459.) avagy írásban jelentsenek be annak a 
közlésével, hogv a szóban levő üres áUás mennyi 
ideig tartatik fenn rokkantak részére.

MÁRCIUS 24.

Ezúttal közöljük azt is, hogy a M. Á. V. 
igazgatósága a soproni hadirokkant munkaközve
títő körletébe tartozó azon rokkantak részére, kik 
elhelyezés és tárgyalás céljából lakó, vagy állandó 
tartózkodási helyükről a inunkaközvetitőhöz és 
vissza utazni akarnak, egyszeri utazásra és 50 
Km-nél nagyobb távolságra teljesen ingyenes III. 
osztályú menetjegyet ád. Állásba menő rokkantak 
pedig a fenti távolsági feltétel mellett féláru III. 
oszt, menetjegyet kapnak.

Az erre vonatkozó kérvényeket a soproni 
hadirokkant munkaközvetítő irodához kell irányí
tani, (Sopron, Ötvös-utca 11 szám.)

Rezqálicz kiosztás. A földmivelésügyi minisz
ter a vármegye alispánja utján a megyebeli szőlő
birtokosok részére egyelőre 150 q rézgálicot utalt 
ki és egyidejűleg felhívta a vármegye alispánját, 
hogy ezt a mennyiséget aránylagosan ossza szét. 
E rendelet alapján, úgy mint a mull évben, ez 
úttal is, a rézgálic kiosztásával vármegyénk al
ispánja a vármegyei gazdasági egyesületet bizta 
meg. Ennélfogva felhivatnak az érdekelt szőlő
birtokosok, hogv akár a községi elöljárók, akár a 
hegyközségi bírák utján írassák össze a tényleg 
szőlővel beültetett területeket és ezeket az össze- 
irási jegyzékeket (kimutatásokat), a melyekben az 
egy községi halárban fekvő ferület végösszege is 
feltüntetendő, küldjék be sürgősen a vármegyei 
gazdasági egyesülethez Szombathely, Székely l’e- 
renc-utca. Határozottan mellőzni kell azt az el
járást, hogy ugyanazon hegyterület szőlőbirtokosai 
csoportokra oszolva, hol egy megbízott, hol a 
községi biró, hol pedig a hegybíró által készített 
kimutatást terjesztenek be. A szőlőbirtokosokat 
nem lakhelyük szerint kell összeírni, hanem erre 
való tekintet nélkül az Idgyen az irányadó, hogv 
kinek hol van a szölöbirtoka. Igy tehát egy és 
ugyanazon hegyterületről egy valaki által csak 
egy kimutatás lesz beküldendő. A kimutatásokkal 
egyidejűleg a rézgálic árában kilónként 6 korona 
30 fillér ugyancsak a vasmegyei gazdasági egye
sülethez küldendő be. Egyesek csak abban a ki
vételes egy esetben kaphatnak rézgálicot, ha egy
magában álló külön szölöbirtokuk van, amely 
körülmény azonban minden esetben hatóságilag 
igazolandó. A mennyiben lehetséges, a rézgálic 
vidékenként, egyes gócpontokba fog elküldetni, 
a miért is a kimutatás beküldésével egyidejűleg 
feltüutetendő a vasútállomás is.

A szerkesztésért felelős : Scheibner Aladár.

Nyilttér.*)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik egyetlen fiunk, Lajos, 

végső temetésén élőszóval, írásban vagy személyes 
megjelenésükkel mély fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek, ez utón is hálás köszönetét mondunk

Muraszombat, 1918. márczius 20.

Barbarics János és neje.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen édes apánk 

temetésén részt venni szívesek voltak, ez utón is 
hálás köszönetét mondunk.

Sostarics Elek és neje.

*) E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősséget 
nem vállal.



MURASZOMBAT, 1918. MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE MÁRCIUS 24

tar Magyar felírással ellátott képek,

Muraszombat, 1918. március hó 24.

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Vasárnapi műsor :
1. A kínai bálvány. Bűnügyi dráma négy felvonás

ban. Irta és rendezte : Richard Oswald.
Szünet

2. Aligátor tenyésztés Floridában.
3. A hét maszk. Bohózat két felvonásban. A 

főszerepben : Herbert Paulmüller és Leó l’aukert.
Az előadást egy kitűnő hangú óriási nagy 

gramofon kiséri.

Felsöpáholy 2.50 K Alsópáholy 2 K.
HELYARAK : Zártszék 1.50 K. I. hely I korona.

II. hely 60 fill. III. hely 40 fillér.

Kezdete délután 3 órakor és este 8 órakor.

Tisztelettel
DITTRICH GUSZTÁV 

tulajdonos.

drb 8 HP gözgarnitura
„ 2'2HP
,, 12 HP benzingarnitura 

C-.ÍT üzemképes állapotban, teljesen felszerelve, 

egv drb 48“ cséplőgép

Eladó méhes teljes fölszerelés
sel, 7 családdal, 42 csa

lád részére kaptának, magyar egyesületi

méret. H o 1 e m a n Korong.

Rendelje meg lapunkat a harctéren 
levő férje, fia, testvére.

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

Mindezek megtekinthetők: FLEISCHMANN SIMON,
gépgyárában SÁRVÁRON.

VIGYÁZZON 

=z egészségére I :------
Megbízható és jóminősegü nikotinmentes 

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

sében Muraszombatban szerezhet be.

---------- 35 dekás ----------

tábori dobozok 
kaphatók

Balkányi Ernőnél
Muraszombat.

Adakozzunk az elesett hősök 

özvegyei és árvái javárai 

Hadsegélyzö Hivatal főpénztára, Képviselőhöz
6 százalékos hadikölcsön megvételre ke

restetik. Czim a kiadóhivatalban.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata. Ipar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék . csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak, ugyszinlén üveg
es porcellánkereskedése. Férfi és női czipö 

raklar. Vesz mindenféle gabona!.

ANTAÜER >ZSEF bábsütö és mézeskalácsos

BENKÓ JÓZSEF Szállódája az .Elefánt--hoz.

UOBBAI JÁNOS nagy vendéglője

BOROS BENŐ kávéháza.

CZ1POTT MIKLÓS férfi- és női czipész, 

DICK SÁNDOR sajlgyáros.

FÜRST A. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak. ugyszinlén üveg 

és p<>rce11á 11 k«* t esketIése.

HEKLICS ISTVAN vas- és fiiszerkercskedése 
Muraszombat. Lendva utca.

KR. HIRSCHL divalárubáz. Legolcsóbb be
vásárlási fonás. Fő ulcza.

HELMER IGNÁCZ deszka-, faszé n-. mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-ulca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR „Korona*  kávéháza.

HIRSCHL .-^NN<A fiiszer kereskedése és kész férfi 
ruharaktára a vasul állomás melleit

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedő, szecskavágó 
gépek árusítása

NÁDAI JÓZSEF 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry utca. 

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

FLISZÁR JÓZSEF vendéglős.

KOHN LIPÓT füszerkeres.'-.edő. deszka, mész, 
czement és eternit pala árusítás.

KOFJÁCS FERENCZ épület- ps miilakatos 
kerékpár jayitp.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedő, nagy raktár 
varrógép, kei ék pár és gazdasági gépekben 

POLLAK JÓZSEF pékmester. Templom-utca. 

FLISZÁR JOZ F.F épület- és bittől tszl.ilos.
Molorerőre berendezett műhely

PÉTERKA Fr RENCZ vendéglős

PÁLI'I ImIVÁN kovácsineslei Lendva-ulcza.

RAI KOL IIVADAI4 göz.léglagyára.

Rl 11 PER ALAJO S épület- és miilakatos 
kerékpár-, mérleg és legyverjaviló műhely.’ 

HIFI AB LAJOS gőzmalom tulajdonos.

J.LJRK JÓZSEF vendéglős Templom-ulcza. 

i liSZtILKSZKU PÉTER úri és női fodrász.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssá]tóján Muraszombatban.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

GP.OSZ SAMU vendéglős Urdomb. 

S1FTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa.

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóliegy, 

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán. 

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd. 

KOPSZ ANTAL vendéglős Bpest VII Sip-u. 5.

K! IIÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.

KI HAB JÁNOS vendéglős B.díváiul,

KI HAB ISTVÁN vendéglős Maiku-bazan. 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóliegy. 

SAV LL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida. 

SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sűrüház.

SOMMEii JÓZSEF vendéglős Felsölendva. 

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhelv.




