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Áldozatkészség.
A mai nemzedék, mely a világháború 

minden borzalmait, annak teljes lelki és 
anyagi erőpróbáját végigcsinálja, nem csu
pán magáért, a maga egyéni boldogulásáért, 
szabadságáért és életéért küzd. Meghozza 
a nagy áldozatokat gyermekei és unokái s 
mindama későbbi nemzedékek érdekében, 
a melyek majdan az édes magyar haza 
földjén fölváltanak bennünket, a nemzeti 
fejlődés minden terén. Lelkünk tele van 
bizodalommal, hogy ebben a párját ritkító 
óriási küzdelemben nemcsak megálljuk 
helyünket, de győztesen, erőben és ön
érzetben megnövekedve kerülünk ki belőle. 
S hogy a béke és áldásos munka hosszú 
korszakát teremtjük meg, mai megpróbál
tatásaink árán, utódaink számára

De ha élni és győzni és a jövendőt 
biztosítani a mi feladatunk és készséggel 
vállalt terhűnk, akkor jogunk van igénybe 
venni minden eszközt, a mely az ered
ményt számunkra biztosíthatja. Még azokat 
az eszközöket is, a melyekkel nem mi, 
hanem utódaink fognak rendelkezni. Semmi 
terhet nem sokallunk utódainktól, ha az 
mai küzdelmünk kilátásait fokozza Az a 
példa, a melyet áldozatkészségben mi nyúj
tunk utódainknak, magában foglalja a fel
mentést minden teherért, melyet a jövendő 
nemzedékre hárítunk.

A pénzügyminiszter ma teszi közzé a 
nemzeti hadikölcsön jegyzésének eredmé

nyét. Egyezerszázhetven millió koronát vitt 
az első szóra, a haza oltárára, a lelkes és 
áldozatkész magyar közönség. Ebben az 
országban, a mely évtizedek óta, nem ok 
nélkül, tőkeszegénységről panaszkodik, s 
mellyel időnként külföldi pénzhatalmasságok 
épp ezért packázni mertek, a történelmi 
nagy pillanatban megindult a pénz hatal
mas mozgósítása s a százezrek csillogó 
szemmel, hazafias áhítattal hordták halomra 
kisebb-nagyobb tőkéiket. Ezenfelül a jóté
konyság és einberszeretet müveire is teltek 
még milliók. S utolsó ingünket is készek 
vagyunk odaadni, ha a szükség parancsolja. 
Ebben a nagy erőpróbában, mely létünk 
fölött van hivatva dönteni, nem akarunk 
zsugorgatni, nem akarunk oly könyeket 
látni, a melyek forrásait hatalmunkban van 
betömni. Az állam ne takarékoskodjon 
most, hanem merítsen két kézzel erőink 
rezervoárjából, hogy a háború minden 
szükségletére teljen, s hogy itthon a pro
duktív munka el ne ernyedjen. Segíteni és 
gyáinolitani és adni, egyre adni, mindenütt 
és mindenkinek, ha gondok eloszlatásáról, 
exisztenciák fentartásáról, a jövő fejlődés 
biztosítékairól van szó.

S miként az állam, a városok is jus
sanak tudatára mindazon magasabbrendü 
feladatoknak, a melyek elé a nagy erőpróba 
állította nemzetünket. Mindenekelőtt maga 
a főváros, mely legérzékenyebben reagál a 
háború minden mozzanatára. Épp a napok 
bán tárgyalták Budapest székesfőváros 

költségvetését, s konstatálták, hogy tiz 
milliós deficit keletkezett a háborúval járó 
fokozott igények miatt. S akadtak számok
kal piszmogó s egyensúly-elméleteken nyar
galó városatyák, a kik meghökkentek a 
tiz milliótól s a pénzügyi Cassandra sze
repét játszották. Szerencsére a kishitüeket, 
a tételböngészőket elnémította a magasabb 
látókörüek, a pillanat jelentőségét átértők 
és méltatok meggyőző szava. Az a köte
lesség, a melyet a ma élő nemzedékkel 
szemben teljesítenünk kell, hogy a kereseti 
viszonyok javuljanak, hogy exisztenciák 
megmentessenek, hogy a nyomorgók könyei 
felszárittassanak, s hogy mindazok az in
tézmények, a melyek gazdasági, szociális 
humanitárius célokat szolgálnak, zavartala
nul, sőt mennél kiadósabban működhesse
nek: nem állhat meg akárhány milliónyi 
deficzit réme előtt. Teher csupán, a melyet 
utódaink nevében és számlájára vállalunk; 
azokéra, a kiknek számára mai rettentő 
küzdelmeinket megvívjuk, hazájuk fenn
állását biztosítjuk s a béke és teremtő 
munka dicső korszakát megszerezni ipar
kodunk.

Az állam is, a főváros is legyen ma 
bőkezű, legyen, ha kell, inkább könnyen 
költekező, mint zsugori. Ha — a mint 
szilárd a hitünk — diadalmasan végig- 
küzdjük ezt a ránk kényszeritett nagy har
cot, igazán jelentéktelen súlya és hatása 
lesz néhány száz milliós túlköltekezésnek, 
ha ez a túlköltekezés jó és méltó helyre

TÁRCA.

A tótság és a háború.
Irta : Kolosváriné Skerlák Berta.

Ha akad ihletett költő, aki a mostani világ
háború történetét méltón meg tudja Írni, az a 
könyv lesz a világ legszebb hőskölteménye.

És ennek a gyönyörű hőskölteménynek leg
mesésebb része az lesz, amely a magyarok hős
tetteiről szól. Ezer év múlva is ez lesz a magyar 
ember második bibliája. Téli estéken hangosan 
olvassa fel a fiú a famíliának. Két könyökére I 
dülleszkedik a kis lány, még a szájacskája is nyitva 
marad az áhitatos hallgatásban, aztán felkiált: 

Éd's apám, soh’se hallottam ilyen szép 
tündérmesét!

— Nem mese ez gyermekem, — szól az , 
apa, hanem igaz történet!

Véget ér az olvasmány, elaludt a kis lány 
a nagy buzgó hallgatásban. Édes anyja vetkezteti 
s felsóhajt:

Drága apánk, nektek kellett véreteket hullat
notok, küzdenetek, szenvednetek, hogy mi boldog
ságban, békességben bírhassuk ezt a magyar 
földet.

Csillogó szemmel, kipirult arcával mondjaafiu: 
Apám, ha most kellene, most is csak 

úgy tennénk .'

— ügy fiam, úgy! — felel áhítattal az apa.
. * . I

Hogy mi a legkedvesebb a mi hőseinknek, 
arról szól alábbi kis eset:

Augusztus elsején vonult be mint tizedes a ' 
hatos honvédhuszár ezredhez. Ötödfélhónapi tábori 
élet után kórházba került mint a legfelső hadúr 
dicséretével kitüntetett szakaszvezető. Megírta ezt 
a feleségének ilyenképen:

Kedves feleségem ! Értesitlek, hogy kórházba 
kerültem, értem ne busulj, nem esett a testemnek 
sem hibája, sem fogyatkozása, köhögéssel küldtek 
egy kis pihenésre.

Az asszonyka így felelt:
... A napokban öletek, ha engedik a kór

házba bevinni, küldök egy kis torosat.
Postafordultával jött a rózsaszínű levelező

lap a válasszal:
Jól tudod, hogy ötödfélhónapi tábori élet 

után jól esik nekem a toros, mégis ne küldj te 
nekem torosat, hanem hozd el magad, mert a 
világ minden jó disznótorosánál kedvesebb vagy 
te nékem, én édes, kicsi feleségtm!

♦* *
Az asszonyok meg a lányok.

Ha templomba járunk, hétről-hétre látjuk 
mint szaporodik a gyászruhás nők száma. Szerető 
részvéttel veszi őket körül a nép, áhítattal hall
gatja szerelteik halálának körülményeit, ahogy azt j 

a hűséges bajtársak megírták. Sok panasz hang
zik ilyenkor, sok könny hull. Mint sötét fenyves 
tavaszi, viruló erdőalja, úgy üt el az idősebbek 
tömegétől a lányok világos ruhás csoportja.

Egyik gyülekezetünknél történt; sok vasár
napon át hallgatták már a lányok a panaszt.

Egyszer csak odalép a siránkozó asszonyok
hoz egy remek, telt termetű, határozott arcú barna 
lány és igy szól:

— Boldogok vagytok ti asszonyok, mert 
jogotok van nyilvánosan elsiratni szeretteiteket, 
vannak gyermekeitek, kikben tovább élnek apáik, 
akik urai lesznek a földnek, amelyen ősapáik 
éltek, haltak.

De ezerszerte boldogtalanabbak vagyunk mi 
lányok, akik csőkolatlan, szeretlen hervadunk el, 
meghalunk anélkül, hogy éltünk volna és nem 
marad más utánunk, mint az a korhadó fakereszt 
és a horpadozó sirdomb a temetőben.

♦* *
Adakozás.

Józan számitó nép ez a mi vend népünk. 
Még a meséje is csupa emberileg lehető dolog 
körül forog. Nem tűr meg semmiféle nyegleséget 
és bizalmatlan mindenféle gyűjtés, kéregetés iránt. 
Ennek a háborúnak kellett jönni, minden borzal
mával, hogy népünkben részvétet keltsen a szen
vedő sebesültek, a hontalan árvák iránt. Akik ezt 
részvétet felkelteni hivatva voltak, becsülettel 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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fordittatott Amit s akit megmentünk, uj 
életnek, uj fejlődésnek, uj sikereknek lesz 
a tényezője, s ezeknek javarészét már fiaink 
és unokáink fogják élvezni. S ha viselik 
érte a terheket, a miket ma raknak e jö
vendő vállakra, abban semmi méltánytalan
ságot pem találhatnak. Sőt büszkék lesz
nek rá, hogy e nagy idők áldozataiban 
utólag ők is osztozhatnak.

Elő fizet óinkhoz!
A rendkívüli időkre való 

tekintettel lapunkat csak azon 
t. előfizetőinknek küldjük 
meg akadálytalanul, akik az 
előfizetést 1915. évi február 
15-ig megújítják. Az előfize
tés idejének lejártát a cim- 
szalagon jelezzük.

Tisztelettel A kiadóhivatal.

Vörös Kereszt.
Forgandó a hadi szerencse. A jó és rossz 

hirek egymást váltják. Elkeseredett a harc mind
két félen. A német és magyar vitézség már idáig 
is csodákat müveit, s nincs az a bélpoklos szövet
kezése ellenségeinknek, mely a mi kardcsapásaink
nak ellent tudjon állni. Ott döngetik északon vé
reink az orosz kolosszus kemény falát, s délen 
pusztítják az orgyilkosok gyáva söpredékét. A mi 
feladatunk idehaza a türelmes várás, a rettenthet- 
len bizalom fegyveres erőinkben és teljes erőnkkel 
való megsegítése a rászorultaknak.

Vonjuk meg magunktól sokat és adjunk oda 
mindent a hazának. Ápoljuk, gondozzuk sebesült
jeinket, töröljük le az elhagyottak könnyeit, tegyük 
türhetővé, elviselhetővé a hazatért beteg és sebe
sült véreink sorsát.

Adakoztak:
Rüzsics János perestói körjegyző gyűjtése: 

Perestőn: Bagári N. János, Kollárs Lipót 10 10
korona, Gömböc Antalné 2.75 korona, Porián 
Antalné 1.50 korona. Rétálláson: Lenarcsics tet

tették meg kötelességüket. Ennek tulajdonítható 
leginkább az adakozás nálunk ez ideig ismeretlen 
bőkezűsége.

Népünk mély vallásos érzésében gyökeredzik, 
hogy az egyházi célokra adott összegek százszo
rosán is 'felülhaladják a tulajdonképeni jótékony 
célra adott összegeket.

»
u ? *Hogy mennyire nem lehet becsapni a vendet, 

arról szól alábbi eset:
A Spiritisták virágkorában egy erdélyi gyógv- 

szerész-segéd megszöktette a gazdája feleségét. S 
mikor elfogyott az aprópénzük, elő kellett venni 
azt a tudományát, amiben azelőtt csak amatőr- 
ködött. Fotográfus lett és spiritista szeánszokat 
lartott pénzért.

így került a tótságba és művészi kőrútjában 
a tótság M falujába. Á médium, az asszonyka 
nem ment vele, azért egy éhenkórász szabót foga • 
dott fel. Egész délután pepecskéltek, kentek-fentek.

Spiritista előadást még nem láttak a m.-iek 
azért megtelt a terem közönséggel.

Különféle egyszerű büvészi mutatványok után 
ünnepélyes hangon igy szólt a szellemidéző ur:

— Hogyha akad a közönség közt, aki kétel
kedik a szellemek létezésében, avagy elöhivhatő- 
ságában, távozzék innét, mert ha csak egv hitet
len is akad, a szellem nem jelenik meg.

Siri csend követte e szavakat. Újra felhang
zott a szellemidéző szava:

ván 5 korona, Gőrhegyen : Jank Ferencné 6 kor.. 
Gombóc Mihályné, Bonafarte Antalné 4 4 kor..
Gombóc Alajosné 6 kor , Gombóc Alajosné 2.50 
kor.. Gombóc Mihály, Türha Ferencné. Kampl 
Andrásné. Gutmann Alajosné 2 2 kor. összesen
59 kor. 75 f.

Falud község gyűjtése: Falud község 5 kor., 
Kumin Irma. Norcsics Iván, Benkó József, Bánfi 
Ferenc, Pecsics Mihály, Schöntag Salamon. Ba- 
laskó Miklós 1 1 kor., Noinats István, Novák
Miklós, Dani András, Frankó István, Novák Iván, 
Zelkó Fáni, Fiiszár István 40 40 f, Novák Ferenc.
Norcsics Ferenc, Szocsics István, Titán József, 
Kováts János. Fiiszár József 30 30 f. Mácsek
József, Norcsics István, Bánfi Ádám, Lanscsek 
Ferencné 20—20 í. Összesen 17 kor. 40 f.

Vukán Kálmán bodóhegyi tanító gyűjtése: 
Bodőhegyen : Skrilec Szidónia és Ilona 2 korona, 
Cserpnyák István. Porédos Mária és Teréz 98. 
hsz., Porédos Mária és Teréz 28. hsz. Dervarics 
Erzsébet és Veronika, Benkics Franciska, Ivanics 
Ferenc, Fickó Ferenc és Teréz. Berglesz Béla, 
Stiván Franciska, Stiván Ferenc és Mária, Erbert 
István és Vilma, Marics János és István 1—1 K, 
Czár Ferenc és Anna, Bencák Mária 60 60 fill.,
Mácsek Kálmán, Mácsek István, Ilona és Fran
ciska, Frumen János, Podlejszek Kálmán, Kovács 
Erzsébet. Anna és Győző. Hodoscsek Teréz., Ko- 
csár István, Kálmán és Franciska, Porédos Etelka, 
Sparas Kálmán, Vlaj Teréz, Merklin Teréz, Bér- 
nát János, Beznécz József, Porédos István, Makári 
Vilma, Kiszilák Lajos, József és Kálmán. Czár 
Franciska. Porédos Mihály, Benkics Szidónia, 
Bokán János és Teréz. Porédos Károly, Erbárt 
Kálmán 50—50 f, Dervarics István és János, 
Szersén István, Vlaj Lujza és Ferenc. Kolossá 
Ferenc, Szocsics Mihály és Ferenc, Hakl Teréz és 
Gizella, Szocsics Lujza és Teréz 40—40 f. Zrin- 
szki Anna, Bencák Mária, Makári Mária és Fe
renc, Melin Mihály ás Iván 20 20 f, Porédos
Ilona 18 f. Bnzahely községben: Pável Kálmán 
és Ferenc. Skrilecz Ida, Sípos Károly és Eszter, 
Mácsek Teréz és Ilona, Szapács Károly és Fran
ciska 1 I kor.. Zzapács Lajos, Szapács Teréz, 
Szapács Sándor, Szapács Mária, Vlaj Mária, Sza
pács Ferenc 50—50 f, Potocsnyek Károly és Te
réz, Vrecsics Erzsébet és Teréz 40 40 f, Szapács
Vilma 20 f, Zoltánháza községben : Hodoscsek 
István 1.50 kor., Sparas Ernő és Irma, Benkó 
Ferenc, Károly és Mária, Szapács Teréz és Ka
rolina, Szever Sándor, Vucsák Lajos és Mihály, 
Skodnik Kárai v Szakovics Károly és Ferenc, Ba
ranya István és Károly I 1 kor., Bokán János 
80 f, Porédos Ferenc. Mátyás és Kálmán, Derva
rics Ferenc, Dervarics Ágnes, Anna és Lajos, 
Siftár Károly 60 60 f. Makári Mária és Teréz, 
Rodi Kálmán, Norcsics István, Vucsák Miklós, 
Hodoscsek Kálmán 50 50 f, Siftár Anna, Benkó 
Mátyás és Teréz 40 40 f, Benkó Lajos 30 fill., 
Borostyán községben : Szapács István 30 f, Pál- 
hegv községben: Czár Cecília, Lovenyák Mária,

— Minden világot eloltani, kezeket az asz
talra !

Erre megjelent a szellem, az egész délután 
keservesen magnéziummal kent-fent rémes csont
váz alak.

A szellemidéző maga elé tartotta, bokáztatta, 
majd a szabó levette a fejét, a terem egjik sar
kába futott vele nesztelenül, azután a jobb kézre 
került a sor, majd a balkézre. A gyerekek rémül
döztek, az asszonyokon a borzadály moraja futott 
'égig, elérkezett a nagy pillanat a szellem meg
szólaltatására. De ekkor valami történt. A szellem
idéző mint a sebzett vad ordított fel:

- Világot gyújtani, itt hitetlenek vannak, a 
szellem eltűnt!

Eltűnt ám a körülfüggönyzött asztal alatt, 
de elpárolgott a szellemidéző ur is, zsebében a 
belépődíjakkal, reggel szedte össze a szabó a kel
lékeit. azóta a tótságban nem lehetett szellemeket 
idézni.

Az együttmaradt közönségnek az első sor
ban ülő férfiak adták meg a magyarázatot.

Mikor a szellemidéző kellőképen előkészítette 
a közönséget a szellem megszólaltatására, ellent- 
állhatlan vágyuk támadt, kitapasztalni igazi szel
lemmel van-e dolguk? Egyikük óvatosan a háta 
mögé lopódzott, jól megcsípte azt a részét, amire 
ülni szokott.

Igy leplezték le a tótságban a spiritisztákat, 
vagy tizenöt évvel előbb mint Berlinben.

Czár Mária I—I korona, Gyergyék Teréz és 
Mária 68 f, Kupién Kálmán 60 f, Czár Kálmán, 
Bacsics Emília 30 30 fill., Czár Perenc 20 fillér 
összesan 60 kor. 66 fillér.

(Folyt, köv.)

H I R E K.
Kinevezés. A hivatalos lap mai 

száma közli, hogy Ö felsége a király 
Mályus Egyed 6. honvédhuszárezredbeli 
főhadnagyot századossá, Qillyén Sándor 20, 
népfelkelő ezredbeii hadnagyot főhadnaggyá 
nevezte ki.

— Kitüntetés. Fényes kitüntetés érte 
Vályi Manó 37. gyalogezredbeli zászlóst, 
lapunk felelős szerkesztőjének testvéröcsét. 
A déli harctéren operáló legfelsőbb parancs
nokság előterjesziésére az ellenség előtt 
tanúsított kiválóan hősies magatartásáért 
és kiváló teljesítményeinek elismeréséül az 
az arany vitézségi éremmel lett kitüntetve. 
A kitüntetés a legmagasabb, amit egy 
zászlós elérhet, s a kitüntetett több ütkö
zetben adta tanujelét vitézségének. Így leg
utóbb a Kolubara völgyében fekvő Kona 
tice községben egy főhadnagygyal együtt 
ketten rohamra vezették zászlóaljukat a 
túlerőben lévő szerbek ellen, kiket nem
csak visszaszorítottak, hanem hadállásukat 
is elfoglalták és 3 gépfegyvert, 500 fog
lyot ejtettek. Vályi ez alkalommal ép embe
reit vizsgálgatta, mikor egy shrapnell golyó 
arcába fúródott, melyet Szombathelyen 
gégéje mellől kioperáltak. A kitüntetés át
adása katonai ünnepség keretében fog le
folyni.

Jelenet a lövészárokban. Dsubán József 
a lótkereszturiak harctéren küzdő tanítója gyakran 
keresi fel lapunkat és ismerőseit élvezetes írásai
val. Legutóbb egy ismerőséhez irta a következő 
érdekes sorokat: Sylvester éjjelén egyik ezredünk 
zenekara a lövészárokban helyezkedett el. Tizen
két órakor az egész ezred kibújt a lövészárokból 
és a zenekarral együtt rázendített a Ootterhaltéra, 
majd a Hymnuszra. Az alig 1500 lépésnyi távol
ságban lévő oroszok is áthallották a zene és ének 
hangjait, s egynek se jutott eszébe a mi kato
náinkra fegyverét elsütni. Sőt az ének befejeztével 
átkiállották hozzánk: Éljenek a magyarok ! Külön
ben az oroszos kezdik jól viselni magúkat. Az 
időjárás komolyra fordult, ami a hadműveleteket 
nagyon elősegíti.

— Váradi Manó kir. főmérnök a 
vasnyiresi vicinális ut partvédelmi munká
latainak felülvizsgálása végett szerdán vá
rosunkban időzött.

A hadikölcsönjegyzés eredménye. A pénz
ügyminisztériumban minap készültek el a hadiköl- 
csönre való jegyzések elszámolásával és végered
ményben megállapították, hogy összesen 1,170 
millió koronát jegyeztek. Azaz, ha őszinték aka
runk lenni, sokkki nagyobb összeget jegyeztek, de 
a vidéki jegyzések igen jelentékeny részét a pénz
ügyminisztérium nem fogadta el, nehogy a nagy 
betét-elvonásokkal zavarba hozza a vidéki kis- és 
középbankokat és takarékpénztárakat. A hazafias 
áldozatkészségnek páratlanul álló példája ez a 
nagyszerű eredmény. És most, amikor a fényes 
sikerről számolhatunk be, most bevallhatjuk azt 
is, hogy erre a nagyszerű eredményre senki sem 
számított, sem a hivatalos, sem a bankkörök. Ne 
tessék félreérteni a dolgot, mi nem a magyar nép 
hazafiasságában és áldozatkészségében kételked
tünk, hanem a teherbíró-képességben. A mi sze
gény országunkon az utolsó esztendőkben annyi
szor gázolt végig a gazdasági válság molochja 
és a vagyonnak, az értékeknek olyan hatalmas 
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diáját nevelte el. hogy ilyen meglepő ered
nem /..értünk remélni. Tudtuk, hogy rnin- 

.i odaadja, amit odaadhat: amit nélkülözhet, 
,<var nép áldozatkészsége még s meglepett 

.Jenkit. Két hétig lázban volt az ország, a hadi- 
kölcsön ieg\/es izgatott mindenkit. Gazdagok és 
igények vitték a bankba a vagyonkájukat, hogy 

kölcsönadják az országnak Kisdiákok az uzsonna- 
pén l’öl megspórolt koronákat, egyszerű szakács
nők és szobalányok a takarékkönyvüket adták 
•Ja. És az ország ezeket a kicsiny kölcsönöket 

épp oly szívesen vette, amint a Weisz Manfrédok 
ezreit. Ezekből a koronákból rakódott össze a 
milliárd. Mindenki jegyzett; az ur és a paraszt, 
a szegény és a gazdag. Ha majd egyszer, nyugal
masabb időkben valaki megírja enne.< a hadiköl- 
csönnek a történetét, meghatóan kedves történe
teket jegyezhet föl a magyar ember áldozatkész
készségéről, olyan kedves és olyan megható tör
téneteket, amelyek könnyet fakasztanak az ember 
szeméből. Azon már nem is csodálkoztunk, hogy 
a gazdag adott, hogy a milliomos adott, hogy a 
bankok adtak : de mikor a szegény cseléd, a pa
raszt, az iskolásgyerek is odaadta néhány koro
náját kölcsön az államnak, ezek a szegény ada
kozók. ezek a koldus hitelezők : ezek bizonyították 
be. hogy nem hiába vagyunk büszkék áldozatkész
ségünkre.

Nagylelkű adomány. Sostarich Elek 
a muraszombati állami elemi iskola igaz
gatója, ki maga is katonai szolgálatot tel
jesít, súlyos kötelességei mellett se feledkezett 
meg a muraszombati Vörös Keresztről s a 
muraszombati faiskola kezeléséért neki járó 
50 korona dijat felajánlotta a Vörös Kereszt 
javára Mi nem dicsérjük itt Sostarich igaz
gatót, mert tudjuk, hogy ismert szerény
sége nem tűri a dicséretet, azonban ti 
dúsak, ti gazdagok, ti tekintsetek ide, igy 
áldoz a hazáért egy néptanító

Tiszti értekezlet. Ifj. Horváth 
Pál főszolgabíró január 30-án a járásbeli 
jegyzőkkel és birákkal tiszti értekezletet 
tartott, hol járásbeli folyó ügyek kerültek 
megbeszélésre.

A derék tanulóifjúság. Az alsócsalogányi 
állami elemi iskola növendékei 5 doboz cigarettát 

üldtek be a muraszombati Vörös Kereszthez a 
Muraszombatban ápolt sebesült katonák javára. 
Adáni János derék tanitó hazafias munkáját min
dig dicsérettel láttuk, s ime a lelkes tanitó által 
a vend gyerekekbe oltott jó magyar érzés most 
is ily szépen és példát adóan nyilvánult meg. 
Hálásan köszönjük a derék gyerekek megemléke
zését, s kívánjuk, hogy olyan jó magyarok legye
nek ők is, mint apáik, kik a harctéren küzdenek.

— Hősi halál. Luthár János szent- 
bibori derék, szorgalmas, értelmes gazda 
ember múlt évi december hó 15-én a 
galíciai harctéren 39 éves korában hősi 
halált halt Fiatal felesége hű férjét, kicsi 
gyermekei szerető atyjukat, a battyándi 
ev lelkész testvérbátyját gyászolják az el
hunytban.

A Casinó közgyűlése. A mura
szombati Casinó február 25-én tartja évi 
rendes közgyűlését. A tárgysorozatban 
Pósfay Pongrácz elnök lemondása is sze
repel. Ez a Casinó beiügye lévén, tán 
szokatlan is a hírlapi megemlékezés, azon
ban a Vasvármegye megemlékezvén róla 
keddi számában, kifejezést ad annak, hogy 
a mai idők, mikor a Casinó tagok egy 
része harctéren van, nem alkalmasak ennek 
a -ráesnek az elintézésére. Mi csak lielye- 
.e'n’ tudjuk laptársunk nézetét, s úgy tud- 
ju. hogy a Casinó tagjai még az esetben 

is, ha Pósfay Pongrác a tagok sajnálatára 
lemondási szándékától eltéríthető r.em lenne, 
sem fogják most az elnöki állást betölteni, 
inért egyrészről a mai komoly időkben ez 
a kérdés nem lehet aktuális, de meg a 
tagok nagy része harctéren lévén, nem 
lenne indokolt, ha ez az ügy akkor, mikor 
ők hazafias kötelességet teljesítenek, távol 
létükben nyerne elintézést. A Casinó elnöki 
állás egy kis város társadalmában jelentős 
pozitió, s ennek elnyeréséhez az első s 
legfontosabb kellék, hogy az elnökké vá
lasztandó a Casinó összes tagjainak bizal
mából nyerje cl hivatalát, hogy a mura
szombati Casinó hagyományos, jó reno
méja fentartható legyen. Ma a Casinó 
aleínöke, választmányi s rendes tagjainak 
nagyrésze távol van, s igy ez a kérdés 
most napirenden egyáltalán nem maradhat, 
mert hisz az összes tagok óhaja meg nem 
nyilvánulhat.

Visszaélés a hadikölcsönnel. A hadiköl- 
csön fényes eredménynyel befejezést nyert. Ennek 
dacára egyes cégek a községbirákhoz s jegyzők
höz fordulnak adatokért, hogy lehetn-e még a 
hadikölcsönt jegyezni, óva intünk mindenkit az 
ilyen szédelgőktől, mert ma már hadikölcsönt 
jegyezni nem lehet, s ezért ilyen célból se aláírás, 
se pénz nem gyűjthető.

— Hősök halála. íMezővári tudósí
tónk jelentése szerint a Mezővárról harc
téren küzdők közül eddig a következők 
haltak hősi halált: Küzmics József a 83-ik 
gyalogezred 10. századának vitéze az északi 
harctéren szerzett betegsége következtében 
a krakói kórházban elhunyt október 15-én.

Jakisa János a 83. gyalogezred 4 szá
zadának vitéze az oroszországi harctéren 
ellenséges golyótól találva hősi halált halt
1914. december 1-én. — Puhán József a 
48. gyalogezred 4. századának derék ka
tonája az északi harctéren hősi halált halt 
december 15-én. Kühár Ferenc az 
északi harctéren kapott súlyos sebesülése 
folytán a Warnsdorfi kórházban elhunyt 
december 31-én. Orosz fogságba jutot
tak : Küzma József és Kiszilák József, jelen
leg Szibériában vannak. Fogságba estek 
1914 október 25-én.

Ajándék a sebesülteknek. Széchényfa köz
ség derék lakossága egy fél öl tűzi fát ajándéko
zott a helybeli hadikórházban ápolt sebesültek 
részére.

Újabb népfölkelöi szemlék. Csütörtökön 
jelent meg az újabb népfölkelöi szemléket elren
delő hirdetmény, amely szerint 1895 —96-ban szü
lettek, továbbií azok az 1891-esek, akik a múlt 
év végéig fegyverképteleneknek találtattak, továbbá 
azok az állitáskötelesek, akik 1878 90-ben to
vábbá 1892., 93. és 94. években születtek s állí
tási kötelezettségüknek eddig eleget nem tettek, 
tartoznak február 18. és március 24. közt soro
zásra jelentkezni. - A Budapesti Tudósító közlése 
szerint a kormány falragaszokon hirdeti ki, hogy 
gondoskodni fog arról, hogy azok a főiskolai, 
középiskolai és az ezekkel egyenrangú tanintéze
tek növendékei, akiket az említett hirdetménnyel 
népfölkelöi szolgálatre behívnak, tanulmányaikban 
hátrányt ne szenvedjenek.

Iskolai gondnokságok megalakítása. A 
barkóci állami elemi iskola gondnokságába Spitzer 
Izidor, Lukács József és Rainer Ferenc, a gyanafai 
állami iskolához pedig Breszkócs József nádorfai, 
Ballek Ferenc nádorfai és Ballek Miklós gyanafai 
lakosokat választották meg.

— Kabarét előadás Kedden este kabarét tár
sulat járt itt. Négyen voltak. Falán máskor jobb 
sorshoz, jobb milliőhöz szokott művészek, most 
vendéglő termében adtak a közönségnek azt, amit 
a háborús irodalom produkált. Alkalmi dolgokat

hallottunk, katonákról, magyar dicsőségről, katona 
halálról, csupa aktuális esetek, melyek ma rez
gésbe hozzák a mi amúgy is könnyen ellágvulő 
szivünket. Háborúban szünetelnek a Múzsák, a 
művészet érezte meg legelőbb a háború forgatag- 
ját, s ebben a nagy kataklizmában igazán hiány
zik a hangulat még a szórakozáshoz is. Akik 
összejöttek az estén, inkább szivük sugallatát kö
vették a művészek megsegítéséért, mint szórakozni 
akartak. De azért a hazafias költemények, énekek, 
melyeket az előadók a javából válogattak össze, 
lelkes hatást keltettek a közönség körében. Krasz- 
nay Ernő, Kovács Gizi és Lendvai Karolin mind
végig művészi nívón tartott előadásai a közönség 
körében nagy tetszést keltettek.

— Meleg ruhát a katonáknak. Elmúlt a ka
rácsony, a békeremények álmai nem teljesedtek 
be, sőt az orosz éppen karácsony éjszakáján inté
zett csapataink ellen ádáz harcot. A téli háború 
tehet megindult, s folyik tovább példátlan heves
séggel. A magyar társadalom ez ideig is igyeke
zett katonái iránt háláját leróni, a zordon tél hi
dege azonban újabb kötelességeket ró ránk. Itt 
időzik körünkben a 7-ik ulánus ezred kerete. Itt 
képzik az ezrnd újoncait és hétről hétre indul 
egy-egy transport a harctérre. A tisztikar és le
génység túlnyomó többsége galiciai, bukovinai 
származású ember, akiket százszorosán sújt a há
ború sújtó keze, pusztító nyomora. Ezeknek a 
szegény embereknek vagyonát feldúlta teljesen az 
orosz, ezek közt a szegény emberek közt alig van, 
aki feleségéről, öreg szülőjéről, kicsi gyermekeiről 
hónapok óta hirt hallott volna. Bizonyos csupán 
az, hogy ennek az ezrednek a legénysége ma 
hontalan, szegény. Emberi munkát végez a társa* 
dalom, ha ezeknek a szegény embereknek meleg 
téli ruhával való ellátásáról gondoskodik. Azok, 
akik hazát, családot, falusi viskót, mindent elvesz
tettek, egyelőre ne legyenek kénytelenek fázva, 
dideregve a harctérre menni. A muraszombati 
Vörös Kereszt hálás köszönettel fogad minden 
adományt, s siet azt majd rendeltetési helyére 
juttatni. A Vörös Kereszt által már idáig eljutta
tott adoményokért a kórházban megtartott kará
csonyi ünnepélyen hálás köszönetét fejezte ki az 
ezred őrnagya.

— A hadifoglyok családjáért Ő felsége el
határozta, hogy a hadifogságba került katonák 
családjainak illetményeit felemeli. A király elha- 
tározása, amely a Rendeleti Közlöny vasárnapi 

i számában jelent meg, a következő pontokból áli: 
1. A hadifogságba került havidíjas tisztek és tiszt
jelöltek családjainak illetékei a normális összeg 
kétszeresére emelkednek. 2. A fogságba került 
aktív állományú altisztek családjai segély dijuk 
kiegészítésére havonta harminc koronát kapnak. 
3. Az elveszett havidíjas tisztek és tisztjelöltek 
családjai számára a rendelt illetmények további 
folyósítását és 4. az elveszett állományú altisztek 
feleségei és gyermekei családi illetékeinek, vala
mint világítási, fűtési pótlékainak további folyósí
tását engedélyezik. Ugyanígy intézkedett Ó felsége 
a honvédségre nézve. Nemcsak katonai körökben, 
hanem az egész közvélemény örömmel fogja üd
vözölni ezt a legfelsőbb rendelkezést. Jogos és 
szükséges támogatását jelenti ez azoknak a csalá
doknak, amelyeknek hozzátartozói a harctéren 
fogságba kerültek vagy elvesztek. Ezzel eredmé
nyesen kezdődött meg az állami támogatás szer
vezése és kiépítése, melyre ezen a téren olyan 
nagy szükség van.

Prémet a katonáknak. A téli háború borzal
mai ellen katonáinknak prémre van szükségük. 
Akinek van, küldje azt e cimre: Hadsereg segélyzö 
hivatal Budapest, Váci-utca 38. — A küldeményt a 
pósta ingyen szállítja.

Szerkesztői üzenet.
K S. B. úrnőnek Afezővár. Örömmel vesz- 

szűk mi, olvasóink is élvezetes Írásait. Helyén is 
van, hogy e nehéz időkben, mikor szerkesztősé
günk összes tagjai — egynek kivételével, aki már 
szinte besorozott népfelkelő, — katonai szolgála
tot teljesítenek, női munkatársaink fogják meg a 
tollat!

|| A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor. 1
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A „Muraszombatjárási Gazdák 
szövetségéinek tagjai tisztelettel 
felkéretnek, hogy a hátralékos 
tagsági dijakat mielőbb befizetni 
szíveskedjenek.

Az Elnökség.

Oroszország, Szerbia és 
Európa háborús

TÉRKÉPE.
PLACSEK VENCEL
órás és aranyműves Muraszombat, 
az ág. evangélikus templom szomszédságában.

Különféle nagyságbansárban kapható

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

MILLIÓK

rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

Muraszombat és Vidéke 
kiadóhivatala, Balkányi 
Ernő Muraszombat. Nyilt- 
tér, hirdetés és előfizetés 
a kiadóhivatal czimére 

küldendők be.

KÖNYV- ÉS
PAPIRKERESKEDÉS

A Muraszombat és Vi
déke előfizetési dija : 

Egész évre . . . 6 K 
Eél .... 3 » 
Hirdetések jutányos áron 

vétetnek fel.

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

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

gyógyszertárában.

Nyomtatványok 
ízléses kiállításban, gyor
san és jutányos árban 

készíttetnek.

Elvállalok könyvkötészeti 
munkákat a legegysze
rűbb kiviteltől a legké 

nyesebb ízlésig.

eKJ

Egy jobb házból való fiú

TANULÓNAK Q ,1 
ÖT

A vasúthoz járó 
ut vi 1 ágitási

ügye sajnos még 
máig sincs megoldva, 
de azért ön pompásan 
világíthat, ha vesz egy 
.Heliophor Gold-Export 
jól világitó villamos

Befőzéshez pergament 
papir és bekötő zsinór 
a legjobb minőségben 

kaphatók.

©
Imakönyvek minden val
lás felekezet részére, ma
gyar, vend és héber nyel
ven, különféle árban és 

kivitelben kaphatók.

felvétetik BALKÁNYI ERNŐ
könyvnyomdájában Muraszombat.

KÖNYVNYOMDA =
ÉS KÖNYVKÖTÉSZET.

Mindenféle magyt'. 
vend naptárak, szakács
könyv, önügyvéd, gyer
mek képeskönyvek stb.

©
Iskolakönyvek az összes 
iskolák részére, iró- és 
rajzszerek, irótinta, tus 
és gömbfestékek minden 

szinben.

I

zseblámpát!
Vakító fényt adó zseblámpák a 
legtartósabb s legelegánsabb kivi
telben! Alkatrészek egyenkint 
is kaphatók. A legjobbnak elis
mert a Heliophor elemek leg
olcsóbb árbani elárusitása:

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Horgony-thymol-kenöcs.^^^Vj
Py' Könnyebb sérüléseknél, nyitott és égési 'ÁJn
■y sebeknél. Adag: kor. —.80. ’V.

---------------------------------------------------------------------

K
Horflony-Liniment. xc.‘.

* Horgony • Pain-fxpeller pótlékai

KAjdalommentei bedörtsölés hűtéseknél, rh«un>ánál, l
kőszvénynél stb. J

Üvegje: kor. —.80. 1.40. 2j—. y
Horgony-vas-albuminat-festvény.

Vérszegénységnél és sápkórnál.
Üvegje: kor. 1.40.

r=^— '""í
u.-» Hasznos és

szórakoztató! v--
Dalos könyvek, nagy választékban. 

Mit írjak? Mit írjunk?
A /• ... - i tfeGondolj ream!

Általános levelező. Nagy áltnosk. M 
Szerelmi levelező. Szakácskönyv.
Vető kártya. Kérdés és felelet, 

társas játék.
Bűvész kártya. Lottó játék. Ön
számoló. Napszámos k. Hegedű 
alkatrészek. Képes lev. 1. tartó stb. <j> 
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Kapható: Balkányi Ernő papirk. Muraszombat.

! UJ KIADÁS !
= 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.

BUDAPEST és KIS ÚJSÁG
apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedesében Muraszombat.

Kapható a legtöbb gyógyszertárban vagy közvet- 
, lenül beszerelhető

8r. licitár „Hz arany groszlánlaz". ciKtlt. 
iitrlirihil, Praca 1. Ehtibelhtrmi S.

Használjunk
HADIPÓSTABÉLYEGETI

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 
annak szives megújítását.


