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Tavasz.
Tavasz a megújhodást, a természet 

ujraébredését jelenti. De jelent egyúttal 
egyebet is. Mint mindennapi életünkben is 
tapasztaljuk tavasz beálltakor hozzá lát a 
gazda, hogy rendbe hozza házatájékát. 
Megnyitja az élősövény kerítést, kijavítja, 
tatarozza házát, a pajtát stb.

Csaknem ugyanezt látjuk a városok 
háztartásában is, hol még adnak valamit 
arra, hogy az amúgy sem túlságosan el
kényeztetett lakosság élete elviselhetőbb 
legyen.

Iavaszkor hozzak rendbe a városok 
parkjait, utait, nyírják a fákat. Legalább is 
igy látuk ezt, azokban a városokban, hol 
van némi rendszeretet, hol az elöljáróság
ból még nem veszett ki a szép érzék, hol 
legalább a csirája megvan a cultura szere- 
tetének.

Nem esünk túlzásba.Tisztában vagyunk 
azzal, hogy fa'un élünk s igy igényeink 
csak mérsékeltek lehetnek. De vájjon túlzott 
igényeket támasztunk-e, ha legalább azt 
várjuk, hogy ne hagyják veszendőbe menni 
legalább azt mit az elődök ránk hagytak? 
Eléggé meg sem becsülhető értéket jelent 
városunknak a város kellős közepén disz|ő 
gesztenyés. Azonban arról ma és már évek 
óta a jó Istenen kívül senki sem gondos
kodik Elszomorító, hogy az utak évek óta 
teljesen javitatlanok, hogy a padok romok
ban hevernek Vagy néziik meg a kórház 
előtti parkot! Mily elhanyagoltan, mily 
gazdátlan állapotban van !

Az utmenti fákal nyesegették ugyan, 
azonban ebben sem volt sok köszönet, 
inért állandóan visszaesnek abba a hibába, 
hogy azt 3 néhány gömb akáczfát cson
kává tozitjak, mit a hozzáértés teljes 
hiánya és a teljes érzéktelenség irányíthat 
csak igy.

De talán mégis mondhatná valaki, 
hogy a mai viszonyok k< zött ezzel is eléged
jünk meg. Ismét halljuk bizonnyára. hogy 
hja a háború, a habon ! Tegyünk le tehát 
erről is. Nyugodjunk bele, hogy még ezek 
a nagyon-nagyon sze ény igények sem 
nyerhetnek ma kielégítést!

Azonban semmiképpen és semmivel 
sem menthető az a már bűnös könnvelmü- 
ség, az a rettenetes közöny, mivel elöljáró
ságunk a vasúthoz vezető gyalogút kér
dését kezeli.

A sétatéren átmenő gyalogút is olyan 
állapotban van, hogy ha egy kis esőzés 
jön, hát bokán felül kel! majd sárban, viz 
ben járnunk.

De még ennél is rettenetesebb az a 
kép, mit a kórház melleit elvezető gyalogút 
nyújt. Csupa kitaposott gödör! Legyen az 
illető még olyan benn lakó is. csak buk
dácsolva képes a vasul! oz kijutni De mit 
csinál az a szegény, szánandó idegen, kit 
dolga ide kényszerít' 'Talán figyelembe 
vehetnék, hogy legi. ‘“ ’>b igén be vett 
vasutaink éppen az éjjeli órákban közlekednek 
s igy valósággal életveszélyes a mai állapot!

Talán addig nem is lessz foganatja a 
figyelmeztetéseknek, inig egyszer a város 
nyakába nem szakad majd egy súlyos kár
térítési per! ?

S azzal egyidejűleg, hogy ha. a kór
ház melletti gyalogjáró némileg rendbe 
jön, múlhatatlanul szükséges, hogy a kór
ház udvarából kihajló faágakat könyörtele
nül lefiirészeljék. Egyébként képtelenség 
lesz azt az utat rendben tartani Már pedig 
még a kórház sem élvezhet privilégiumot 
a köz rovására. Ep igy ideje lenne, hogy 
erélyes kézzel véget vessünk annak álla
potnak, mit a kórház udvarából kifolyó 
szennyvíz okoz. A kórház éppenséggel 
nem arra való, hogy a baeilusok millióit 
terjessze!!

Tavasz van, uraim! Tavasz van! 
Ilyenkor mindenki rendbe hozza kissé a 
házatáját! Ha háború is van, legalább a 
legszükségesebbeket tegyük meg ! Legalább 
azokat, miknek kivitele nem ütközhetik 
lényeges nehézségekbe! És ne adjunk helyet 
az úgynevezett kisvárosi, de annál bosszan
tóbb panamáknak !

Vagy nálunk még nem tavaszodik! ! ? 
De hát mikor!!?

rr.

Adakozzunk az elesett hösök
özvegyei és árvái javárai 

Hadsegélyzö Hivatal főpénztára, Képviselőhöz

Postánk.
Valamikor, még a boldogabb időkben, szívesen 

és örömmel hivatkoztunk állami berendezkedésünk 
egyik leginkább bevált intézményére, a postára. 
Sajnosán kell megállapítanunk, hogy a háború 
ennél a korábban igen bevált intézménynél alapos 
pusztítást végzett.

Míg azelőtt szívesen emlegettük a postát, 
addig ma már alig van közöttünk valaki, ki több- 
kevesebh bosszankodás nélkül csak említeni is 
tudná.

Bárhol vagyunk, vagy bárkik között fordulunk 
meg. egyértelmű a panasz.

Rengetek nehézségeket okoz köz- és magán
hivatalainknak, hogy amig télen a fűtés és világítás 
körüli megtakarítással indokolható volt a hivatalos 
órák megrövidítése, a posta még most is, a tavasz 
kellős közepén, épp oly makacsul ragaszkodik a 
reggel 9 órai nyitáshoz és a délután 4 órai zárás
hoz, mintha ezzel talán még mindig a fűtés és 
világítás körül akarna megtakarításokat elérni.

Tudott dolog, hogy mennyire feltartóztatja 
ez munkáikban a hivatalokat. De talán még ennél 
is súlyosabb elbírálás alá esik a túl korai zárás, 
mert hisz amig egyéb hivatal rendszerint délután

TÁRCA.

A remekmű.
Az autó repülve száguldott tova a (irand- 

l-fllaistpl és Promiihari, a híres festő fáradtan a 
bókoktól és tömjénezéstől, felesége és fia között 
ülve, merengve nézte cigarettája kék füstjét, mintha 
régi emlékek közt kutatna. Aztán előttem, a régi, 
meghitt barát előtt, ajka bizalmas szóra nyílt.

Tudja, hogy a gereblyét cseréltem iöl 
az efsettej s az üpám egy cseppet sem volt el
ragadtatva e cserétől, még akkor sem, mikor mint 
ösztöndíjas növendék felkerültem a párisi festő
akadémiára Magam is csak akkor éreztem biz
tosabb talajt a lábam alatt, midőn már vissza
kerültem a Medici-villából. De még ekkor is sok 

keserű csalódás várt reám. Hiába voltak eredeti 
terveim, nem érvényesíthetem őket, ha csak éhen 
nem akartam pusztulni.

Több világosságot, könnyebbséget ké
rünk . . . márkinőket, udvaroncokat, abbékat ....

Ez volt a divat, meg kellett hajolnom előtte, 
hát konfekció módjára kezdtem dolgozni. S meg
elégedtem azzal, hogy a magam gyönyörűségére, 
lelkem egész rajongásával, óriási vásznakat fes
tettem, odavarazsolva szülőföldem aranyos nap
sugarát. Közben eltengődtem valahogy . . . annál 
is könnyebben, mert a szemközti padlásszoba 
ablakából egy bűbájos gyermek mosolygott fe
lém . . . Tudtam, hogy árva és egyedül él . . . s 
miközben ablaka mellett d.alolgatott, lopva ezer 
vázlatot rajzoltam róla . . . Volt egy regi hárfája,, 
amelynek kopott húrjairól a szeráfok zenéjénél is 

édesebb hangokí.t- csalt le. Csakhamar közelebb 
is megismerkedtünk . . . óh, azok a bűbájos erdei 
séták , . kéz a kézben ... a ragyogó ifjúság 
szülte álmok varázsától besugározva . . .

Természetesen apám ellene volt házassá
gunknak. Sehogy sem fért a fejébe, hogy valaki 
már összes iskoláit elvégezte, oly leányt vegyen 
el, akinek nincs egyéb hozománya a dalos ajká
nál. Az ó apái mind becsületes szőlőmiivelők vol
tak, akik ilyes eszeveszettségre sohasem vetemed
tek volna. Szakítottunk hát.

Április volt, barátom . . . gyönyörű, verő
fényes idő . . . csupa napsugár ... ki gondol 
ilyenkor télre. S ime, félóra múlva hidegre vált, 
hó esett és fagyott. Elise könnyű ruhában távo
zott két óra előtt s dideregve, átfagyva jött haza. 
Másnap már lázasan hánykolódott fekhelyén. 

Tisztelettel kértük az előfizetés szives megújítását
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5-ig tart hivatalos órát, a posta már 4-kor zár. 
Sőt nem egy esetet tudunk, amikor fél. vagy három
negyed 4-kor már zárva van.

Ezekért a kifogásolható állapotokért első 
sorban a postaigazgatóságot tesszük felelőssé, 
mely láthatólag nem igen okoz magának lelki
ismereti furodásokat abból, hogy a nagyközönség 
érdekeit figyelembe vegye. Általában azt tapasztal
juk, hogy amig korábban az igazgatóság felügye
leti hatáskört töltött be, addig ma abban látja 
hivatását, hogy az alárendelt hivatalokat védelmébe 
vegye, a patronus szerepét iátsza.

Nem csoda, ha ilyen körülmények között 
már-már megrendül a nagyközönség bizalma.

Tudunk egy esetet, mikor egy siirsős felter
jesztésre a közelmúltban, a soproni postaigazgatóság 
több mint egy hónap múlva válaszolt.

Sohasem lehettünk hívei a postainlezmény 
olyan berendezkedésének, mely még nagyobb, 
forgalmasabb postahivatalokat is postamesterségek 
kezelésében hagy meg. Távol áll tőlünk a szemé
lyeskedés, de hisz egészen érthető, hogy minden 
postamester azon van, hogy a lehető legkevesebb 
rezsivel tudja postáját elvezetni. Már pedig nem 
lehet kétséges, hogy ez legtöbb esetben csak a 
nagyközönség érdekeinek a rovására történhetik.

Tengernyi panaszt hallunk a helybeli posta 
kihordására. S ha lehettek is tiszteletre méltó 
szempontok, melyek annak idején a mellett szóltak, 
hogy a levelek házhozhordása a mai kézbesítőre 
legyenek bízva, ezek csupán addig bírhatnak erő
vel. mig lényeges panaszok fel nem merültek.

Nincs módunkban, hogy utána járjunk a 
tömegesen szállongó szóbeszédnek, de magunk is 
láttuk nemegy alkalommal, amikor a kézbesítő egy 
csoport közepén állott s a körülötte állók olvasták 
a nem nekik szóló, kézbesítésre váró leveleket.

Hogy ez igy és a jelen formájában karika
túrája annak, amit mindenki a postától joggal el
vár, az csak nem lehel kétséges.

Talán szóvá sem teltük volna ezeket a viszás 
állapotokat, ha a mai posta nem hozza nekünk az 
alábbi levelet:

'Igen tisztelt Szerkesztőség ! A tüzvonal- 
ból kapott szabadságom idején megtudtam, hogy 
saját és bajtársaim leveleit a kihordó nőnél elol
vassák és ezzel családi viszonyainkat kíkijrtölik, 
mielőtt még szegény hozzánklartozóink nehezen 
várt sorainkat megkapnák. .Mert a kikürtölés után 
3 4 nap múlva kapják csak meg leveleinket.
Azt is meg tudnám írni, hogy kik kiváncsiak 
más ember családi ügyeire, de miután szüléink 

muraszombati polgárok, nem akarok nekik 
kellemetlenséget szerezni. Ez utón kérném én és 
bajtársaim nevében, hogy a posta kihordással 
bízzanak meg olyan egyént, aki nem kiváncsi a 
szegény ember dolgaira és végezze hűségesen 
szerény hivatását. Aláírás <

Remélhetjük-e, hogy felszólalásunknak foga
natja lessz! ? Vagy ismét meg tudjuk, hogy háború 
van ? Bizony sok mindenre jól jött a háború . . .

rr.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink 
bán ápolt sebesült katonákról I

hírek
A tanfelügyelő búcsúztatása. 

Koroknay István kir, segédtanfelügyelő 
meleghangú beszédben tolmácsolta Dezső 
Lipót kir. tanfelügyelőnek a vármegyei 
tanítók őszinte sajnálkozását, hogy meg kell 
válniok Dezső Lipóttól, akit nagy szere
tettel vallottak vezérüknek. A meleghangú 
búcsúztató beszéd nagyon meghatotta a 
távozó tanfelügyelőt, aki az általa meg
szokott szerény szavakkal köszönte meg az 
iránta tanúsított szeretetet. Beszédjét azzal 
az ígérettel fejezte be, hogy Vasvármegyébe 
visszatér még. Dezső Lipót kir. tanfel 
ügyelőt mindenki nagyon kedvelte közvet
lenségéért és sajnálkozással vette tudomá
sul távozását az egész vármegye.

Áthelyezés. Fábry Gusztáv határ
rendőrségi fogalmazó Munkácsra helyez
tetett át.

Polg. isk. magántanulók figyelmében. Mind
azon polg. isk. fiú-magántanulók, akik a f. tanév 
végen, a muraszombat' áll. polg. fiúiskolában 
vizsgálatot tenni akánuoc, kérvényeiket legkésőbb 
f. hó 20-ig tartoznak beküldeni az isk. igazgató
ságához. A kérvényhez csatolandó: utolsó isk. 
bizonyítvány, anyakönyvi kivonat és hatósági 
bizonyítvány.

Sorozás. Az 1894 --1890-ben születtek 
sorozása az alábbi sorrendben történik : Április 
22-én Muraszombat (központi), Baltyánd, Bodó- 
hegv. Csendlak, l'elsőlendva, Mártonhely, Mura
szombat (vidéki). Pártosfalva. Április 23-án Perestó, 
Szarvasiak, $zentsebeslyén, Tótkeresztur, Urdomb, 
Vashidegkut. A sorozás a jelzett napokon reggel 
7 órákkor az állami óvodában )og megtartatni.

Előzetes jelentés. A battyánd: műkedvelő 
ifjúság április hó 21-én (vasárnap) délután az ev. 
nőegylet javára jótékonycélu előadást rendez. 
Részletes tudósítás a következő számban.

— Tűz. Múlt hó 28-án Gróf Szápáry László 
zsidahegyi erdejében tűz keletkezett s mintegy 
1000 korona értékű tűzifa elégett.

Április 15-én kezdődik az uj időszámítás 
A kormány egy március hó 6-án kelt rendeleté
vel akként intézkedett, hogy a nyári időszámítás 
április hó l-ével kezdődjék. Ezt az intézkedését a 
kormány most hatályon kívül helyezte s akkép 
intézkedett, hogy a nyári időszámítás ápril 15-én 
kezdődjék és szeptember 16-án végződjék. E szerint 
az órákat ápril 15-én hajnali 2 órakor kell egy 
órával előbbre igazítani.

- Őrizzük meg hősi halált halt kedveseink 
emlékét: A hosszú háborít, sajnos, majd minden 
családból kiragadott egy-egy hősi halált halt ked
ves hozzátartozót, kinek emlékére szívesen áldoz 
mindenki. Hősi halált halt hozzátartozója arcz- 
képét mindenki kegyelettel őrzi s annál szíveseb
ben teszi ezt, ha egy alkalmas, díszes, a lakást is 
díszítő fényképtartó keretbe helyezheti a dicső 
halált halt hős arczképét. E keretbe bármilyen 
meglevő arczkep elhelyezhető, s díszes, szép kivi
telével (fekete moiret alapon, ezüst nyomássalj a 
megható gyász ünnepélyes jellegét viseli magán. 
Kapható: Balkányi Ernő papirkereskedésében Mura
szombat.

Ingyenes kenyérkereseti tanfolyamok hadi 
özvegyek és leányárvák részére. 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. És pedig : Polgári iskolai. 
Kereskedelmi. Elárusitónői. Mozigépkezelés.

Irógépkezelés. — Gyenge áramú villanyszere
lés. Brős áramú villanyszerelés. fényképe
zés, Vegyészsegédi tanfolyam. Intézeti ház
vezetés. Kávéházi és vendéglői felszolgáló tan

Házfelügyelői tanfolyam. felsőfolyam.
ruha varrás, 
ruha varrás, 
virág készítés.

fehérruha varrás. Gyermek- 
Géphimzés. Gépkötés Mii- 

Női kalap készítés. Női fűző
készítés. Női hajfésülés és manikűr. Szép
ség ápolás. Virágkertészet. - Bolgár kerté
szet. Baromfi tenyésztés. A tanítás teljesen 
ingyenes. Szegénysorsuak tanulmányi segélyben 
részesülnek. Beiratkozni az év minden hő végéig 
lehet az igazgatóságnál (levélben is) : Budapest,
VII.,  Kertész-utca 3l. I. em.

Legjobb volna kórházba szállítani ő nagy
ságát, javasolta az orvos. f)e Elise rám vetette 
bársonyos fekete szemeit s én megértettem a 
néma könyörgést . . . nem. sohase tenném . . . 
Még volt valami a pénzemből, amit egyik keres
kedő előlegezett, de persze ez hamar elúszott . . . 
Nem mozdultam drága betegem mellől, csak épen 
annyi időre, mig a gyógytárba szaladtam s ilyen
kor egyik szomszédnőt kértem meg, vigyázzon rá. 

Állapota egyie rosszabbá vált. Magam is 
vánszorogtam a fáradtságtól s kezembe sem Ilid 
tani venni az ecsetet. Volt olyan nap. hogy egész 
ebédem darab kenyérből és egy pohár vízből állt.

Egy szép reggel a szénkereskedö is kijelen
tette. hogy miután már liz zsák szénnel tartozom, 
<!óbb hitelt egy festő számára nem nyithat. Egész 
vagyonúm ötven centimé volt. Ekkor inam 
az anyámnak. Tudtam, hogy apámat köszvénye a 
házhoz köti s ők is szűkösen élnék, de a szoba 
hideg volt, a gyomrom üres és a feleségem hal
doklóit . . .

Másnap az orvos némi reményt nyújtott.
A krízisen túlestünk. Most a fő. hogy az 

orvosságot pontosan beadja t hogy egyforma jo 
•meleg legyen . . .

Megöleltem Eliset:
Boldog vagy ?
Igen. felelte boldogan fázom . . . .

Elaludt fázik . . . A hó az ablakot csap
kodta s a kályhában kialudt a tűz ... Az. anyám 
ha küld is pénzt, .csak holnap reggel kaphatom 
kézhez . . .

Az orvos azt mondta, meleg legyen • • ■ 
Koldulni mentem volna . . . S ekkor lábnjjhegyen 
álosontam az ebédlőbe és óvatosan, nehogy lár
mát csapiak, letördellem egyik szék lábait. A tűz 
vidáman fellobogott és Elise arca rózsaszínűre 
gyűlt . .

Ám a fényezett fa bámulatos gyorsan 
ég , . . rövid idő múlva mind a négy szék, a kis 
asztalka, amelyen első ebédünket költöttük el, a 
pohárszék, mind a lángokba kerüli s csak éjfélkor 
húzódtam halálfáradtan a fal mellé, hogy lehuny
jam szemeimen ... pe Elise hangja felriasztott : 

fázom . . , takarj he ■ •
Hiába takartam, a hajnal Í9gy9s. dermesztő 

hidege besivttott a szobába. Ekkor átmentei)) kis 
műtermembe, amelynek falán ott lógott a három 
nagy vászon, melyekbe egész telkemet öntöttem. 
Egyik már berátyázva, a Sálon tárlatár . . . Min

den reményem . . egész ic(vj|m e képeken csün
gött ... de odabenn egy emberélet megmentésé
ről van szó ... Ha idol nyerhetnék, csak addig, 
mig a postás jő . . . óh, az anyám, tudom, nem 
hagy .cserben . . . de addig ... s lassan vérző 
szívvel leakasztottam a három képet, széttördeltem 
a rámát s nehány per. mglya az olajfesték vígan 
pattogott a tűzben . . .

Sírva hajoltam Eljse felé .
Jofab.in yagy, ygye'f
Sokkal jobban |

Három óra múlva beysöngeteit a postás, 
Szegény anyámban nem csalódtam. Vad diadallal 
csillogtattam kezemben öl tündöklő aranyat . •

S mikor Elise felgyógyult, megfestettem a 
jelenetet . . . s ez volt az. én első, úgynevezett 
•remekművem. . . . az ágvon a beteg s a háttér
ben a festő, megvilágítva a tűz vörös lángjától, 
melyben utolsó képe hamvad el. frenetikus hatást 
értem el.

Mert tudja kedvesem, amint mondani szokás, 
átélt dolog volt . . .

León Lafage
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S'abadsijolt és rokkant katonák gyógy- 
kozsláse. Az utóbbi időben nagyszámú kérvény 
ékezett a had *gvminisztériumba,  amelyekben az 
lólegesen szabadságolt legénységi állományban 

katonák hozzátartozói, azoknak a szabadság
ai > alatt fellépett betegségük folytán felmerült 

ápolási és gvógyköltségek megtérítését kérték, 
l'gvanilyen kérvényeket nyújtanak be a rokkant- 
- igi díjban részesülő beteg katonák is. A meg
téríteni kért nem egyszer igen jelentékeny 
összeget kitevő költségek nagvobbára a polgári 
orvosok által a házi kezelésért felszámított dijak
ból származnak. Az érvényben levő katonai illet- 
ménv-határozmányok értelmében az időlegesen 
szabadságolt legénységi személyeknek kizárólag 
csak katonai gyógyintézetekben, polgári közkór
házakban pedig csak elkerülhetetlen sürgős szük
ség esetén van igényük a kincstár terhére való 
ápoltalásra és pedig az utóbbi esetben csak az 
utolsó osztályon- A polgári orvos által teljesített 
házi kezelés költségeinek visszatérítésére ellenben 
az érdekelteknek jogigényük nincs. A rokkantsági 
diiban részesülő legénységnek csak katonai kór
házban való felvételre van igánye. Ebből kifolyólag 
a hadügyminiszter utasította a katonai parancsnok
ságokat, hogy a jövőben a szabályzatnak meg 
nem felelő kérelmeket közvetlenül utasítsák vissza 
és további döntés végett kivételesen csak azokat 
terjesszék fel a hadügyminiszterhez, a melyeknél 
kétségtelenül megállapítható, hogy a beteg nem 
volt elszállítható állapotban. A hadügyminiszter 
ezen intézkedéséből kifolyólag a belügyminiszter 
felhívja az alispánt, közölje a törvényhatóság te
rületén lévő valamennyi hatósági és magánorvos
sal. hogv ezután az említeti esetekben a beteg 
katonák hozzátartozóit arra igyekezzenek rábírni, 
hogv azokat a betegüket azonnal kórházba szál
lítsák annál is inkább, mert a beteg katonák el 
nem szállíthatóságának megállapításánál a had
ügyminisztérium a legnagyobb szigorúsággal fog 
eliárni. Az igazoltan el nem szállítható állapotban 
levő s ennek folytán házi gyógykezelésben része
sített beteg katonákért felszámítható díjazás mér
tékét illetőleg pedig akként rendelkezik, hogy ily 
esetekben a felmerült orvosi költségek a köz
hatósági alkalmazásban álló orvosokra nézve az 
illető vármegyei szabályrendelet értelmében szá
mítandók fel: a közalkalmazásban nem álló (ma
gán) orvosok által felszámított költségek pedig a 
magánorvosi dijak legkisebb mértékének pörös 
esetekben való megállapítása tárgyában kiadott 
körrendeletben felsorolt díjtételek IV. fokozatát 
meg nem haladhatják.

Felülfizfetések. A muraszombati járási 
ipartestületnek I'»I8. évi április hő !-én a Turk- 
íéle vendéglőben megtartott mqlatságan felülíizct- 
tek ; Rajbár Miklós 14’ , Siílár Lajos <S- , Szakái
Lajos és Ditlrich Gusztáv 6 6- , Rúzsa Imre
Ferencz. Kolossá János. Krancsics János, Takács 
Gyula 4 4 . Zsilavecz Károly, Kardos József, 
Ecsi Antal, Iszak János 3 -3- , Prahics József, 
Koczén Iván, Pécsek Iván, Fiiszár József, Pákozdj 
lőzsef, Luthár Rálmán, Németh Ferencz, Viiieca 
i-izsef poloucsnyek István, Piirts Ödön, Kosztolányi 
<|vula, Potottcsnyek István, Gredár Antal 2 2 ,
Lzvetics Lajos, Malacsics Viktor, Malacsics Ferenc 
Rituper Alajos, Norcsics János, Fiiszár István, 
Kazár Imre, Rituper Sándor, Knész Viktor, Flegár 
János. Knész János, Fiiszár István, Cziffer Ferenc, 
Malacsics János, N. N-, Nemes Lajos, Gumilár 
Ferenci 1 korona. Bekiildtek : Kardos Sándor 
Szecskó Iván III 10 . Krányecz János 8- -,
Szu kies István. Koloszvári N.. Fiiszár József. Pau- 
csics Józsel. Titán József, Seruga Fülöpné 6—6’ - , 
II. F„ Vlaj Mihály, özv. Novák Józsefné, Zrinszki 
István 5 5- . Kemény Mór, Barbarics János. 
Pintarics Vinczc, Sávéi János, Őri Ferencz, Fiiszár 
József 14 özv. Ilartmann l erenc^né, \örös 
Jáqosné 3—3 - , prágai N , II. J., Porédos Iván,

Koczet Ferencz, Flegár Miklós, Kirbisch F-né 
2 2' korona. A tiszta jövedelem 291’50 korona,
mely összeg felerészben az ipartestületi zászlóalap 
felerészben pedig a hadiárvák javára *ett  fordítva. 
Minden adományért hálás köszönetét mond az 
ipartestület elöljárósága.

— Nyugtázás A rónafői áll. el. iskolában í. 
hó l-én a hősi halált halt tanítók özvegyei és 
árvái javára rendezett műkedvelői előadáson felül
fizetett összegről. Felül fizettek : Herczegh Ede. 
Titán Iván Murahalmos 20 20- , Osváth Sándor
Battyánd. Kühár János vendéglős Battvánd 
10 10- , Polgár Sándor áll. tanító Szentbibor
9- . Vlaj Ferenczné Rónafő, Jónás István, Bük- 
vics N. őrmester Lehomér 7—7’—. özv, Jónás 
Józsefné 6’ , Kardos Józsefné Muraszombat 5 
özv. Szecskó Ferencz Vasnyires, jegymegváltás 
czimén. Jónás Lajos s. leik. Muraszombat 4 4’ .
ifi. Vlaj Ferencz, Zsibrik István Rónafő 3 3 
Podlejszek Ferencz Bécsújhely, Titán János Kis
szombat, Bencsecz István, Podlejszek István Rónafő 
2 2’ , Varga Kálmán, Pavlics Lajos Battyánd, 
Bácz Lajos Battyánd, ifi. Kühár János Battyánd, 
Mericzu István Rónafő, Janzsa Jánosné Rónafő. 
Dervarics Józsefné Rónafő, Zsibrik Istvánné Rónafő 
Vratarics Miklósné Rónafő, Horváth Lajos Battvánd 
Jónás János Muraszombat. Szinicz Ferenc, Cizpott 
Ferencz. Szecskó István Rónafő, Vlaj Mariska 
Kisszombat, Gorcsán István Rónafő I L korona, 
Barborcsik Katalin Battyánd, Slern Elvira 50 50
fillér. Ezenkívül Vlaj Ferencz vendéglős a szerep
hez adott I 1. bort és 3 drb. szivart. A nagylelkű 
adományokért mégegyszer hálás köszönetét mond 
a rendezőség.

Könyv újdonságok a me«!elenés >'|iín
■ - - . - _ , z azonnal kapha

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

Közgazdaság.

A magyar mezőgazdaság végső 
erőpróbája

Gróf Serényi Béla íöldmivelésügyi ininisler 
üzenete a gazdatársadalomhoz.

Hosszas küzdelmünk negyedik tavaszán fa
kadni kezdenek a békét hozó reménység első 
rügyei. Dicsőséges véghez és nyugalmas békéhez 
közeleg a súlyos megpróbáltatások ideje. Jövőnk 
ele bátran s kifejtett küzdelmünkre büszkén tekint
hetünk.

De még nem ért véget a nehéz küzdelem. 
Ellenségeink még arra számítanak, hogy nekik 
kedvez a küzdés hosszúsága, mert kimerülnek 
erőforrásaink.

Valóban nagy feladat elé állít a további 
küzdelem .sídyos erőpróba előtt áll a nemzeti erő
kifejtés minden tényezője, mindenekfelett a magyar 
mezőgazdaság. Napról-napra kevesebednek ehhez 
szükséges eszközei. A hadkötelezettség már csak
nem minden rendelkezésre álló férfimunkaerőt el
vont a barázda mellől, a hadiszolgáltatások folytán 
pedig az igaerő is oly mértékben megapadt, hogv 
csak a legnagyobb erőfeszítéssel lehet a mező
gazdasági termelés folytonosságát biztosítani.

Mindazonáltal meg vagyok róla győződve, 
hogy a tavaszi munka ebben az évben is sikerrel 
fog járni, ha a szabadságolt katonák s a hadi- 
foglyok munkája mellett az itthonnií\ra Jutlak is 
erejük végső megfeszítésével s minden idejük lehető 
legteljesebb kihasználásával nekilátnak a munkának.

p pillanathan tehát, a gazdasági év terme
lésinek megalapozása idején, a közigazgatási ható
ságoknak, a földmivelésügyi igazgatás hivatott 

munkásainak és a gazdatársadalom vezetőinek nem 
lehel annál fontosabb feladata, hogv okos intéz
kedésekkel körültekintő szarvezéssel. ha kell : 
parancsoló szóval és erélyes kézzel munkába 
állítson mindenki és mindent, amivel küzdő had
seregünk a népünk mindennapi kenyere, valamint 
a háborús és békés életnek ezer szükséglete a 
magyar földből előteremthető.

Hangsúlyozni kívánom különösen annak 
fontosságát, hogv gazdáink talán nagyobb pénz
beli haszonnal kecsegtető kísérletezések helvett 
elsősorban és főleg olyan terményeket termessze
nek, amelyek a hadsereg ellátása és a közélelme
zés biztosítása szempontjából ma elsőrendű fontos
sággal bírnak. E tekintetben, valamint ott is, ahol 
egyesek esetleg nem tudnak, vagy nem akarnak a 
kötelességérzet ama iokára felemelkedni, amely egy 
parcella parlagon maradását is egynek tartja most 
a háború dicsőséges kimenetelének kockázatává: 
a hatóságoknak lesz feladata, hogy irányitólag s 
ahol szükséges, a rendelkezésükre álló eszközök
kel kényszeritőleg is fellépjenek.

Nem kétséges előttem, hogy ebben a fontos 
munkában a földmivelésügyi igazgatás szervezeté
hez tartozó tisztviselők épp úgy, mint birtokos
osztályunknak a hazafias kötelességteljesitésében 
mindig elöljáró tagjai, valamint a gazdatársadalom 
szervezetei is a nagy idők követelményeit átértve 
fognak a közigazgatási hatóságoknak a kívánatos 
cél elérésében segédkezni.

Biztosítom a hatóságokat s a magyar gazda
társadalmat. hogy további rendkívüli erőkifejtésé
hez kormányzatom részéről sem íog hiányozni 
semmi támogatás, ami a mostani körülmények 
között kormányzati részről megadható.

Rézgálic a gazdáknak. A földmivelésügyi 
miniszter a vármegye alispánja utján a megye
beli szőlő birtokosok részére egyelőre 150 mázsa 
rézgálicot utalt ki és egyidejűleg félhivta a vár
megye alispánját, hogy ezt a mennyiségei arány- 
lagosan ossza szét. A szükséges felvilágosítással 
és útbaigazítással szívesen szolgál a Muraszombat
járási Gazdaszövetség, melynek Terenta János 
urnái lévő titkári hivatala a gazdáknak rendel
kezésére áll.

Az állatorvosok díjazása. A földmivelésügyi 
miniszter rendeletében megengedte, hogy a m. kir. 
állatorvosok magángyakorlatukban április l-től 
kezdve további intézkedésig egy korábbi rendele 
lében megállapított díjtétele kétszereséi számít
hatják fel. A fuvardijak azonban megmaradnak 
a régiek.

Az élő sertés árának újabb megállapítása. A 
kormány a negyven kilogrammnál nehezebb, de 
legfeljebb ötven kilogramm súlyú élő sertéseknek 
a hizlaló vagy az állattartó részére történő el
adásnál követelhető vagv fizethető legmagasabb 
árát élősúlyban kilogrannnonkint hét korona ötven 
fillérben állapította meg.

A szerkesztésért felelős: Scheibner Aladár.

Nyilttér.)

Értesítés,
A tiszteit vevő és fogyasztó közönségnek 

minden külön értesítés helyett ezennel tudomására 
hozzuk, hogy a petánczi Szécsenyi forráson sür
gős javítási munkák végeztetnek, a mely miatt az 
üzemei mindaddig zárva tartjuk, mig ezen lapban 
az üzemfelvétell közhírré nem tesszük.

Kelt Szécsenykuton, 19|8. április 2-án.
Vogler .József és János 

tulajdonosok.
t Hsaiban köztöltékért a szerkesztőség felelősségei 

nem vállal. 
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gcy* Magyar felírassa! ellátott képek. 

lletenkint szombaton este is lesz előadás.
Muraszombat. 1918 április hó 6 és 7-én.

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Szombati és vasárnapi műsor:
1. Doktor Anion. Dráma 3 felvonásban.
2. Furlana. (Táncz.) Természet utáni felvétel.

Szünet
3. Add kölcsön a feleséged. Bohózat 2 felvonásban.
4. A kürtjei. Életkép.

Az előadást egy kitűnő hangú óriási nagy 
gramofon kiséri.

Felsopaholy 2 50 K Alsópáholy 2 K 
HELYARAK : Zártszék I 50 K. I. hely I korona.

II. hely GO fili. III. hely 43 fillér.

Kezdete délután 3 órakor és este 8 órakor.

Tisztelettel
DITTRICH GUSZTÁV

tulajdonos.

Hridetések a kiadóhivatal czimére küldendők

Pergamentpapir 
befőtt bekötéséhez, elsőrendű minőség. 
Kapható: BALKÁNYI ERNŐ könyv- és 

papirkereskedésében M U RASZOMBAT.

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

papir-szal vétát 
legolcsóbb árban szállítom.

Balkányi Ernő Muraszombat.

= VASVÁRMEGYE = 
= LEÍRÁSA = 
népszerű füzetecske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola III. osztályába 
bevezetett tantárgya, ára 40 fillér. Kap 
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir

kereskedésében, Muraszombatban.

Iparosok! Kereskedők!
Ingyen hirdetés

''dT” „Muraszombat és Vidéke" 
heti lapra,

melyben — egy félévi előfizetés után 
5 korona a ezég nevét, helyét és fog

lalkozását ingyen közli.
Cziin : Muraszombat és Vidéke kiadóhivatala

Muraszombat.

Nékülözhetetlen útmutató.
Körjegyzői, ügyvédi, júrásbirósági 
és magán hivataloknak, községi 
bíráknak, vendéglők és mayáim 
soknak nélkülözhetetlen iitmulutó
Muraszombatjárás községeinek

■ ■ ■ névjegyzéke-
Feltüntetve: a községek uj el
nevezése ABC rendben, távolság 
Muraszombattól oda és oda és 

Ara vissza kilométerekben, a község 
melyik körjegyzőséghez tartozik 

♦ és annak utolsó postája, lakosai*
fillér nak száma. A bírósági kiküldött 

es végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilométerenkint.

Kapható Balkányi Ernő üzletében.

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

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

== 35 dekás —

tábori dobozok
kaphatók

Balkányi Ernőnél
Muraszombat.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

»-

Ipar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén üveg- 
és porcellán kereskedése. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAOER JÓZSEF bábsütő és mézeskalácsos

BENKÓ JÓZSEF Szállodája az „Elefántéhoz.

DOBRAI JÁNOS nagy vendéglője

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIP01I MIKLÓS férfi- és női czipész, 

DICK SÁNDOR sajtgyáros.

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

és porcéi ián kereskedése.

HEKLICS ISTVÁN vas-ésfüszerkereskedése 
Muraszombat. Lendva utca.

KR. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási fonás. Fö ulcza.

HEIMER 1GNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-u Ica.

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR „Korona" kávéháza.

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

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

NÁDAl JÓZSEF 
bornagykereskedése. Gróf Szápáry-utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

FLISZÁR JÓZSEF vendéglős.

KO1LN LIPÓT füszerkereskedö. deszka, mész, 
czement és eternit pala árusítás.

KOIJÁC> FERENCZ épület- és mülakatos 
kerékpár javító.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedö. nagy raktár 
varrógép-, kerékpár és gazdasági gépekben 

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

FLISZÁR JOZóEF épület- és bútorasztalos. 
Moloreröre berendezett műhely. 
PÉTERKA FtRENCZ vendéglős

PÁLFI ISTVÁN kovácsmesh i Lendva-ulcza.

RA1KOL TIVADAR gözléglagyúra.

RI1LJPER ALAJOo épület- és mülakátos, 
kerékpár-, mérleg és fegyverjaviíó műhely. 

SIFTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

1URK JÓZSEF vendéglős Templom-ulcza. 

IjRSZULESZKU PÉTER int és női fodrász..

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban

VIDÉKIEKí

BRANOSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

GROSZ SAMU vendéglős Urdomb.

SIFTÁR ISTVÁN vendéglős pálmafa.

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő tíodóbegy. 

HIRSCHL LIPOT vegyeskereskedő Köhidán. 

KÜZMJCS MÁTYÁS vendéglős Battyánd. 

KOJJSZ ANTAL vendéglős Bpest VIl Sip-u. .

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezövár.

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Má|*k||sházán.  

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy. 

SAVEL JÁNOS vendéglős Kisszoinbat. 

STIVÁM FERENCZ vendéglős Kőinda. 

SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOMME’i JÓZSEF vendéglős Felsölendva. 

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Márfoiihelv,




