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Ne ültessünk virágot!
Ugy érezzük, mintha csúnya árulást 

követnénk el. Vékony, hossza száron rin
gatózó fehér liliomok, illatos violák, égő, 
piros muskátlik ellen árulást; búcsúzunk 
tőlük gondolatban, amikor a legmelegeb
ben és legjobban átgondolt szándékkal 
adjuk mindenkinek ezt a tanácsot: Ki a 
virágokkal! A violák, a liliomok, a mus
kátlik nekünk is a szivünkhöz nőttek, leg
alább annyira, mint akárkinek másnak.

Mégis azt a tanácsot kell adnunk 
mindenkinek, akinek módja van abban, 
hogy virágot ültessen és virágot neveljen: 
Ki velük! Ki a virágokkal I Legalább is 
erre az esztendőre! Kegyetlen, súlyos meg
próbáltatásokkal teljes, rendkívüli esztendő 
sugalhatja csak azt a barbárnak látszó 
rendkívüli tanácsot, hogy az emberek ne 
szeressék a virágot. Ez a rendkívüli év 
azonban rendkívüli módon nyúlt be éle
tünk egész folyásába és gyökerében vál
toztatta meg azokat a megszokásokat, me
lyeket eddig követtünk. Lemondásokhoz 
szoktatott, amelyeket eddig nem ismertünk 
és ezek között a lemondások között van 
az is, amelyet itt tanácsolunk: lemondás 
a virágról.

Azt a helyet, mely eddig a virágok
nak jutott, ebben az esztendőben sokkal 
prózaibb, de egyben sokkal hasznosabb 
növényeknek kell elfoglalniok: krumplinak, 
sárgarépának, kukoricának, karalábénak. A 
virág csak luxus, a krumpli, a sárgarépa, 
a kukorica pedig élet és exisztencia. A mai 
nehéz világban le kell mondanunk minden
ről, ami luxus, és fokozottabb erővel kell 
csíiggnünk mindenen, ami életet és exisz- 
tenciát ád.

Mindenkitől, akinek udvara, kertje, 
földje van, ebben az esztendőben jogosan 
elvárhatjuk azt, hogy ezt a földet, ezt a 
kertet annyira ki fogja használni, amennyire 
csak lehetséges Ha a tenyerünkön föld 
volna, még ezt a kis darab földet is ehető 
és éhség csillapítására alkalmas növények
kel kellene beültetnünk. Nem azért, mintha 
félnünk kellene attól, hogy éhezni fogunk. 
Magyarország már régóta nem az a tejjel- 
mézzel folyó Kanaán, ami régen volt. De 
koldusok még mindig nem vagyunk, Ma
gyarország ma is elég bőséges éléskamra 
ahhoz, hogy bennünket, akik a gazdái va
gyunk, ne hagyjon éhen veszni. Ami kész
letünk van, az megfelelő okossággal és 
takarékossággal elegendő lesz újig. Es 
akármi történik azután, az uj megint ele
gendő lenne, ahhoz, hogy meg legyünk 
vele egy esztendeig.

Azonban nemcsak arra kell gondol
nunk, hogy a legszűkebb és legnélkülöz
hetetlenebb mennyiség meglegyen az élel
miszerekből. Az ilyen szűkös készlet mel
lett az árak fölemelkednek, az árak föl
emelkedése pedig azt jelenti, hogy igen 
sokan vannak azok, akik a kért árakat 
megfizetni nem tudják és akik emiatt nél
külöznek s éheznek. Ha a nélkülözhetetle
nen felül megszerezzük azt is, ami szükség 
esetén még nélkülözhető volna, a magas 
árakat normális nívóra kényszerítjük, ami 
lehetővé teszi azt, hogy minden világhá
ború, minden tengeri blokád, a szomszéd 
államok minden kiviteli tilalma dacára, ide
haza szép nyugalomban és jómódban éljük 
végig a megpróbáltatás időszakát, akkor
i.-,  ha háború sokáig tart, akkor is, ha 
még hosszú ideig nem nyílnak meg 
előttünk a világkészletek nagy rezervoárjai.

Ezt a célt kell elérni. És ennek a 
célnak az érdekében mindenkinek, aki a 
legkisebb földdarabka fölött rendelkezik, 
meg kell tennie a magáét. Nincsen olyan 
kicsi, olyan félredugott kicsi földszalag, a 
melyik ne jelentene ilyen körülmények kö
zött valamit a nemzeti termelésben. Az 
egyesek mellett azonban a hatóságokat 
terhelné a főkötelesség. A tenyérnyi kis 
földek, a parlagon hagyott udvarok és vi
rágoskertek mellett nem szabad elfeledkezni 
azokról a hatalmas darab földekről sem, 
amelyek állandóan parlagon hevernek. A 
vidéki városok birtokában levő hasonló 
telkekre gondolunk azután, a község lege
lőkre, amelyekre ebben az évben sokkal 
kevesebb szükség lesz, mint más eszten
dőben, már csak azért is, mert a legelők
nek sokkal kisebb marhaállományt kell el- 
tartaniok, mint, emilyet eddig eltartottak. 
Itt a legfőbb ideje annak, hogy a hatósá
gok is felismerjék azt, hogy ezen a téren 
mi a teendőjük és hogy szervesen és in
tézményesen belekapcsolják a saját kopár 
és kihasználatlan területeiket a nemzeti ter
melést gyarapító, megművelt kopár földek 
közé.

A vidéki városokban és falvakban: 
minden területnek, mely más évben parla
gon maradt, gazdát kell keresni. És azt 
hisszük, hogy ez nem is fog nehezen 
menni. Hirdessék ki, hogy a város, a falu 
megmivelhetö területeket ad ki felesbe. 
Sok férfi elment, de az asszonyokkal, sihe- 
der gyerkőcökkel együtt még mindig ma
radt itthon elég kéz, amelyik alkalmas arra, 
hogy megfogja a kapát és az ásót. Csak 
hívni kell őket, akad majd elég vállalkozó, 
aki beülteti a rendelkezésére bocsátott föl
deket azért a haszonért, hogy a termést 
megoszthatja a föld gazdájával.

Azt hisszük, szebb felkészültséggel 
nem is várhatnék haza azokat, akik most 
életüket a harctéren kockáztatják. Régi 
szokás szerint a diadalmasan visszatérő 
hősöknek virág dukál. A mi hőseink azon
ban aligha veszik rossz néven, ha a virág
kertek helyén kalarábét és káposztát talál
nak, virágkoszoru helyett pedig tele kama
rával fogadjuk őket.

A Vörös Kereszt közgyűlése.
A muraszombati Vörös Kereszt szom

baton tartotta meg évi rendes közgyűlését 
a tagok élénk érdeklődése mellett. Ifj. 
Horváth Pál elnök más irányú hivatalos 
elfoglaltsága miatt a megjelenésben aka
dályozva lévén, a gyűlést Szlepecz János 
esperes vezette, ki a tőle megszokott ékes 
szólással az alábbi beszéddel nyitotta meg 
a közgyűlést:

A muraszombati Vörös Kereszt fióklet elnö
kének akadályoztatásával csekélységemnek jutott 
ama megtisztelő feladat, hogy ez évi közgyűlésün
ket elnöki minőségben vezessem.

Mélyen tisztelt Közgyűlés! Hazánk kéklő 
egén már hatalmas felhők tornyosultak, midőn 
egyletünk bölcsőjénél állottunk, hogy ezt életre 
hívjuk. A féktelen szerb banda hatalmas pártfo
góinak alattomos biztatására már akkor égő csó
vával járt a sok gyuanyaggal telitett Balkánon. 
A diplomaták körültekintő okossággal dolgoztak, 
fáradtak, hogy a háború fenyegető rémét lokali
zálják, elfojtsák. Azonban mindenki tisztában volt 
azzal, hogy az első balkáni háború nem volt csak 
őrülésig hevített szerb hatalmi ábránd, hanem a 
hármas entente robbantó aknája, melynek pusztító 
ereje a sarajevói gaz merényletben érte el tető
fokát.

A királygyilkoló népnek eme szemtelensége 
vérbe borította az egész kontinenst, villamos 
feszültséggel már úgyis telve volt az egész euró
pai politikai aréna. Nemzetek, népek sorakoztak 
hadba, egy részük a királygyilkosok pribékjére 
szegődött, másik része az igazság boszuló kard
jával övezte magát. Mi is állami létünkben fenye
getve fennkölt uralkodónak hívására szablyát ra
gadtunk, melynek félelmetes villongását érzi bősz 
ellenünk. Ámde a háború nyomán vér- és köny- 
patakok fakadnak. Ezek felszáritására gyengéd 
kezek, melegen érző szivek kellenek. Ezeket ke
reste, tömöritette egyletbe a muraszombati Vörös 
Kereszt egylet fiókja. És hogy szervezkedésünk 
nem volt meddő, bizonyítják az előterjesztendő 
titkári és pénztárosi jelentések.

Ugyhiszem, azok is az egylet aktivitásáról 
csak halvány képet fognak nyújtani, mert hisz ki 
tudná számon tartani a közigazgatási, a vallási, 
társadalmi, kulturális egyletek könyszáritó műkö
dését, áldozatát, melyek minden hivó szó nélkül, 
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önzetlenül Vörös Kereszt egyesülettel szerves ösz- 
szefüggésben fejtették ki áldásdus tevékenységüket.

Ezek után örömtelt szívvel üdvözlöm a meg
jelent egyleti tagokat, a közgyűlést megnyitom és 
azt a megjelent egyleti tagokra való tekintet nél
kül határozatképesnek jelentem ki.

Ezután dr. Brandieu Sylvius egyleti 
orvos terjesztette elő nagy alapossággal 
megírt évi jelentését, melyben az egylet 
által ápolt s általa kezelt betegek egész
ségi állapotáról, tett részletes jelentést.

Elnök indítványára a közgyűlés úgy 
dr. Geiger Vilmos főorvosnak, mint dr 
Brandieu Sylvius egyleti orvosnak hálás 
köszönetét szavazott azért az önzetlen 
emberbaráti munkáért, melyet a sebesültek 
kezelésével az egylet érdekében is kifej
tettek.

Dr. Vályi Sándor egyesületi titkár ter
jesztette elő ezt követöleg alábbi jelen
tését :

Mikor 1912. évi december 28-án a mura
szombati Vörös Kereszt fiókot megalakítottuk, ki 
gondolta vájjon, hogy oly végzetesen szentséges 
ez az aktus. Tisztában voltunk már akkor a Vörös 
Kereszt embermentö nagy hivatásával, azonban ki 
gondolt arra, hogy el fog jönni az idő, amikor 
embervér folyik patakokban, amikor vértől ittasult 
emberek milliói fegyvert fognak, hogy a megsér
tett igazság jogrendjét helyreállítsák, hogy a nem
zetek ősi jussát megvédelmezzék. S ime itt a döntő 
pillanat, hét hónapja dúl immár a háború véres 
fergetege, hét hónapja halljuk özvegyek és árvák 
sírását, s dúl a harc egyre hevesebben, egyre 
véresebben. Megnyugvást aggódó szivünk csak 
abban talál, hogy szentségesen komoly az ügy, 
melyért a vér folyik, hogy nem mi idéztük fel a 
háborút, hanem kapzsi, telhetetlen orgyilkos ellen
ségeink nagy sora, s hogy velünk az igazság, az 
Isten segítő hatalma, s hogy véres jussunkat győz ■ 
tesen fogjuk kivívni. *

A háború komoly s nehéz feladatot rótt a 
társadalomra s a társadalom ezen kötelességének 
erejéhez képest igyekezett is megfelelni. Lelkes 
felhivással fordultunk járásunk nyelvében vend, 
de szivében magyar népéhez s felhívásunknak 
meg is lett a kívánt eredménye, s rövid pár nap 
alatt 5000 koronát meghaladó összeg gyűlt össze 
egyesületünk javára, amelylyel az egyesület veze
tősége oly okszerűen és céltudatosan tudott gaz
dálkodni, hogy mig másutt napi renden vannak 
még mindig a gyűjtések, mi az összegyűlt pénzzel 
a rászorulókat még sokáig tudjuk kielégíteni s 
hisszük, hogy pénzünk fogytán ha újból a járás 
népéhez fordulunk, a legnagyobb bizalommal szá
míthatunk a támogatásra.

A pénzbeli gyűjtésen felül ruhanemüeket, 
különösen meleg ruhákat és természetbeni ado
mányokat, élelmi szereket gyűjtöttünk.

Gondoskodtunk arról, hogy az itt ápolt 
állandóan százat meghaladó sebesültek gondos 
ellátásban, ruházatban részesüljenek, elláttuk őket 
állandóan dohánnyal, megajándékozták sebesült
jeinket karácsonyi ajándékkal, megvendégeltük 
őket fejedelmien karácsony két napián, gondos
kodtunk részükre olvasni valók megszerzéséről, 
szóval teljes erőnkkel szolgáltunk egyesületünk 
érdekében oly eredménnyel, hogy az itt ápolt 
sebesültek mindig hálatelt szívvel s nehezen távoz
tak körünkből.

Ezenfelül titkári hivatalunk díjtalanul végezte 
az itthonmaradott családtagok levelezését, szolgált 
felvilágosítással mindenkinek minden háborús ügyre 
vonatkozólag.

Ellenőriztük a hadisegély kiosztásának ügyét 
s a segélyre szorultakat pénzzel, előleggel minden 
indokolt esetben a leggyorsabban elláttuk.

MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE.

Ez volt vázlatokban nagy munka, melyet 
végeztünk, s szerénytelenség volna tőlünk, ha 
elvégzett munkánkról itt részletes beszámolót ad
nánk, csak jelezni kívántuk az irányelveket, mely 
szerint működésünk lefolyt s ha a t. Közgyűlés 
ezt az irányt helyesnek és jónak fogadja el, akkor 
úgy érezzük, megtettük kötelességünket. A nagy 
munka még hátra van, a nagy feladatok még 
ezután várnak ránk. Most a tettek ideje van. majd 
ki ragyog egyszer adja Isten mielőbb a béke 
napja, s ha akkor elvégeztük feladatunkat, akkor 
bátran s büszke örömmel állunk majd Önök elé 
és elbeszéljük, hogy nagy ügy szolgálatában ki 
hogyan sáfárkodott.

Már végeztem is volna jelentésemmel, azon
ban kötelességet vélek teljesíteni, amikor egyesü
letünk köszönetét fejezem ki járásunk derék la
kosságának azért a nagy áldozatkészségért, me
lyet egyesületünk érdekében meghozott. A mi 
népünk impozáns nagylelkűsége fényesen nyilvá
nult meg egyesületünk iránt, melynek vezetősége 
a mindenkor agilis, egyesületi ügyeinkben mindig 
tettre kész, nagy szivü és nagy munkabírású ifj. 
Horváth Pál elnök úrral az élén e nehéz napok
ban önzetlen és önfeláldozó munkával igyekezett 
ezt a bizalmat ki is érdemelni.

Amidőn jelentésem tudomásul vételéért ese
dezem, kérem az egyesület tagjait, hogy lelkese
désüket, áldozatkészségüket egyesületünk iránt 
továbbra is megőrizni szíveskedjenek, hogy min
denkor méltók legyünk azokhoz a félistenekhez, 
akik most minden véren és iszonyaton keresztül 
a magyar szabadságért harcolnak, mert akkor 
bizalommal tekinthetünk a jövő elé, mert egy nép. 
mely ennyi vért áldoz, ennyi jótettet gyakorol, el 
nem veszhet, mert örök életre született!

Majd Schnell János az egyesület ügy
buzgó pénztárosa tett jelentést az egyesület 
pénzügyi helyzetéről, amelyből megállapít
ható, hogy az egyesület soha idegen hely
ről segítséget nem kért, egész vagyonát 
itt a járás kebelében gyűjtötte össze, s 
hogy egyetlen egy gyűjtésre oly szép ősz 
szeg gyűlt össze s áll még mindig az 
egyesület rendelkezésére, az magyarázatát 
abban leli, hogy a járás derék lakossága 
nagy lelkesedéssel sietett az egyesület tá- 1 
mogatására, s nemcsak pénzbeli segítséget 
adtak, hanem főleg élelmi, ruházati cikke
ket oly mennyiségben, hogy az egyesület 
összegyűjtött pénzét joggal tarthatja tarta
lékban azokra a nehezebb időkre, melye
ket a háború előidézni fog.

A pénztárosi jelentés szerint az egye 
sülét bevétele 1914. évben 5651 K |5 fill. 
volt, melylyel szemben a kiadás 458 K 
85 fillér. A bevételi többlet tehát 5192 K 
30 fillér, melyhez az 1913. évi maradványt 
97 K 91 fillért hozzáadva az egylet tiszta 
vagyona 5290 K 21 fillér. Az egyletnek 3 
örökös, 64 rendes és 48 pártoló tagja volt 
az elmúlt évben.

A pénztárosi jelentés elhangzása után 
elnök a tagok érdeklődését megköszönve, 
a gyűlést bezárta. Az egyesület működését 
kisérje ezentúl is siker és szerencse, hogy 
az eddigi eredménynyel s lelkesedéssel 
szolgálja tovább is az emberiség legszen
tebb hivatását, a felebaráti szeretetet!

Használjunk 
HADIPÓSTABÉLYEGETI

Prémet a katonáknak. A téli háború borzal
mai ellen katonáinknak prémre van szükségük. 
Akinek van, küldje azt e címre : Hadsereg segélyző 
hivatal Budapest, Váci-utca 38. A küldeményt a 
posta ingyen szállitja.
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A Muraszombati Takarékpénztár 
közgyűlése.

Vasárnap tartotta évi rendes közgyűlését a 
Muraszombati Takarékpénztár a részvényesek 
élénk érdeklődése mellett. Kováts István elnök
igazgató és Pósfay Pongrácz igazgató és Most 
Rudolf részvényes felszólalásai után a részvénye
sek nagy megnyugvással fogadták el úgy az 
igazgatóság, mint a felügyelő-bizottság jelentését 
s az intézet igazgatóságának tagjaiul Kováts 
István, dr. Czifrák János, Pósfay Pongrácz, Árvái 
Henrik, Bácz János, Berger Béla, dr. Brandieu 
Sylvius, dr. Essö Imre, Paludi János, dr. Geiger 
ArthuY. dr. Geiger Vilmos, Hartner Géza, ifj. Hor
váth Pál, Kolossá István, Kühár István, Olajos 
Sándor, Postl János, Ratkol Tivadar, dr. Ritscher 
Samu, Schwarcz Izidor, Stern Hugó, Szlepecz János, 
Turk József és dr. Vályi Sándor választattak meg. 
A felügyelő-bizottság tagjai : Kovács Géza, Ke- 
reszthury Kálmán, Ne.nccz János, Osterer Károly. 
Rúzsa Perencz és Szabó György lettek.

Az intézet, mely a vármegye intézetei közül 
az elsők közölt foglal helyet, az évet fényes ered
ménnyel, 195.883 korona tiszta nyereséggel zárta. 
Ha figyelembe vesszük a lefolyt háborús esztendő 
gazdasági válságát, úgy az üzleti eredmény fényes 
és minden várakozást felülmúló. Daczára a járá
sunkban tapasztalt nagy mérvű hadikölcsön jegy
zésnek s a háború okozta félelemnek és gazdasági 
megrázkódtatásnak, a járás értelmes népe biza
lommal s megnyugvással helyezte el betétjét ez 
évben is e jó hirü, erősen megalapozott intézetnél, 
úgy hogy az intézet betétállománya még ez évben 
is 63,000 koronával emelkedett.

Óriási jelentősége van ennek a ténynek, mert 
mig az ország pénzintézeteinek nagy része épp a 
betétek elvonása folytán nehéz megrázkódtatáson 
ment át, addig ez nz intézet betéteinek lényeges 
emelkedését mutatja.

Az intézet agilis vezetőségének bölcs mér
sékletét mutatja, hogy e fényes üzleti eredmény 
dacára, az osztaléknak 2 koronával való leszállí
tását javasolta a közgyűlésnek, amit a közgyűlés 
el is fogadott. A háború még folyik, a mi győ
zelmünk biztos, azonban a pénzintézeti tartózkodás 
és takarékoskodás a részvényes érdekét szolgálja 
első sorban s emeli részvényeinek belső értékét. 
A főváros s vidék összes intézetei sokkal nagyobb 
mérvben szállították le osztalékukat, ami az ország 
pénzügyi köreiben nagy megnyugvást keltett.

Ha még megemlítjük, hogy az intézet tiszt
viselői karából Hirschl Perencz és Darvas Aladár 
hadba vonultak, nem hallgathatjuk el az elisme
rést azért az emberfeletti munkáért, melyet Klein- 
rath József cégvezető főkönyvelővel az élén az 
intézet tisztviselői, az igazgatósággal és felügyelő 
bizottsággal együtt kifejtettek.

HÍREK.

A tizennyolcévesek.
1915.

Tegnap még játékos álmot szövögettek, 
Máma virradóra férfiakká lettek.
Tegnap még az arcuk, mint a piros mályva. 
Máma már az idő barázdát vont rája.

Tegnap csak derengett előttük az Élet, 
Máma a kegyetlen Valóság övék lett.
Ami tegnap sejtés, ami tegnap álom, 
Rájuk szakadt minden szörnyű e világon.

Még az arcuk hamvas, megszedetlen rózsa.
Még rajtuk az anya szerelmetes csókja,
Ok a legifjabbak, ők a legkisebbek. 
Az anyai szívnek a legkedvesebbek.
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Tizennyolcévesek, csupa gyerekember,
Még nem is szerettek asszonyt szerelemmel, 
Még nem is csókoltak, tán nem is öleitek. 
Mégis a halálnak jegyesei lettek.

Tizennyolcévesek, kertünknek virági.
Az életerdőnek pirosrózsafái,
Ha őket ehiszik, leszaggatják őket. 
Az erdőnkben rózsák talán nem is nőnek.

Tizennyolcévesek, csupa szent Ígéret, 
A mi lelkünk lelke bennük újjá éled 
És a hunyó parázs bennük lángralobban, 
Fiatal szivükben a mi szivünk dobban.

Fiatal testükben a mi erőnk érik. 
Lobogó lelkűket mi szítjuk az égig. 
Még annál is följebb, hol csillagok járnak. 
Kár volna érettük, kár még a halálnak.

Kár volna érettük, kár még a halálnak.
Várnai Zseni.

Nagy vitézségi érem a polgári 
iskolai igazgatónknak. Kováts György 
muraszombati állami polgári iskolai igaz
gató az első osztályú vitézségi érmet kapta 
az Oroszlengyelországban tanúsított hősies
ségéért. A kitüntetést a zászlóaljparancs
nok múlt hó 20-án ünnepélyesen adta át 
a hős vitéznek. Arról a napról, amiért a 
kitüntetés adatott, Írják nekünk, hogy de
cember 4 én Oroszlengyelországban R. 
község fölött elterülő rengeteg erdőben az 
oroszokra bukkantak s rohamot-rohamra 
intézve, az oroszoknak egymás mögött el
terülő hét lövészárkát foglalták el s fog
lyul ejtettek 411 oroszt egy liszttel, zsák
mányoltak egy géppuskát, egy telefonfel
szerelést és számtalan hadi felszerelést A 
rohamot két századunk intézte. Ez volt 
egyike a legnehezebb napoknak, mert az 
oroszok az utolsó pillanatig lőtték a miein
ket, de szuronyharcra nem került a sor, 
mert megadták magukat. Örömmel adunk 
hírt polgári iskolánk derék igazgatójának 
kitüntetéséről. Vitéz magatartása szolgáljon 
például annak a lelkes tanulóifjúságnak, 
melynek tanításán és művelésén a törekvő 
igazgató oly sokat és erdményesen fárado
zott. Mi pedig gratuláljuk jó tollú munka
társunkat.

Kinevezés. Jól megérdemelt ki
nevezés érte polgári iskolánknál miiködő 
i óth Kálmán tanárt. Á vallás és közokta

tásügyi miniszter a szombathelyi állami 
polgári iskolához a X. fizetési osztályba 
rendes tanárrá nevezte ki. Tóth Kálmán 
tanár a folyó évben még iskolánknál mű
ködik, hol működését mindenfelül a leg
nagyobb simpátiával kisérik.

Részegség ellen. A Muraszombatban állo
másozó 7. ulánus ezredparancsnokságától az alábbi 
átirat érkezett a község elöljáróságához:

Az érdemes községi elöljáróságnak 
Muraszombat.

Meggyőződtem arról, hogy néhány sajná
latos esetben, mikor a legénységet ittasság miatt 
szigorúan meg kellett büntetnem, az illetők a 
szeszes italokat a polgári lakosságtól kapták. 
Ámbár ez bizonyára csak jó indulatból történik, 
még sem engedhető meg, mert mindenkor a 
fegyelem szenved ez által és különben is a 
legénység a szeszes italok élvezésétől szigorúan 
el van tiltva.

Kérem az érdemes Elöljáróságot, hasson 
oda nyomatékosan, hogy ez a jövőben meg ne 
történjék s hogy a polgári lakosság jó akara
tának más irányban adjon kifejezést és hogy a 
korcsmárosok az ulánusoknak csak kis mérték
ben és semmi esetre sem a józanság rovására 

adjanak szeszes italokat, mert ha még egyszer 
sajnálattal észlelnem kellene, hogy a legénység 
vagy az itt ápolt sebesültek vétenek a józanság 
ellen, kénytelen volnék a parancsnokságom alatt 
álló katonai személyeknek a vendéglők és más 
ily helyiségek látogatását teljesen és szigorúan 
megtiltani.

Óva intjük tehát mi is a község lakosságát, 
hogy ugy az ulánusoknak, mint a sebesülteknek 
szeszes italt adjanak. Aki jó szivét követve, 
segíteni akar rajtük, az adjon nekik élelmiszert 
vagy cigarettát, dohányt, de italokkal ne gyengít
sük a katonaság fegyelmét és erejét.

Uj gazdasági tudósító. A földmivelésügyi 
miniszter Luthár Ádám battyándi evangélikus lel
készt és Bagári Iván péterhegyi földbirtokost a 
gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg.

Adományok a sebesülteknek. Az evang. 
iskolában ápolt sebesültek részére a következők 
adományoztak : dr. Pintér Miklósné 3 kiló töpör
tyű, özv. Junkunc Istvánné 80 drb sütemény, 4 
üveg paradicsom, 2 üveg befőtt, Krányec Péterné
2 drb lyuk, 6 kiló zsir, 69 drb tojás, 4 liter tej
fel. Benkő Józsefné 2 kiló zsir, Zselezen Ferencné
5 liter tej, 1 kiló zsir, 3 kiló búzaliszt 3 drb to
jás, Keresztúri Kálmánné 3.5 liter tej. 2 kiló túró, 
Skrabán István I kenyér, Balkányi Ernő 3 cso
mag dohány és 5 doboz hüvely, Obál Istvánné 
3.5 kiló kukoricaliszt, 2.5 liter kása, Skrilec Ivánné 
2.5. kalács kenyér, Skrilec Ferencné 2 kalács ke
nyér. Fiiszár Istvánné 2 kalács kenyér, dr. Ritscher 
Samu 20 drb sütemény, 2 kalács kenyér. A 40 
sebesült nevében hálás köszönetét nyilvánítja 
mindazon adakozóknak, akik jó szívvel voltak be
tegek irányában Kováts Istvánné ev. lelkészné.

Adomány a katonáknak. Sinkovich Dénesné 
úrnő Vaskorpádról, ki nemes szivének annyiszor 
adta tanujelét a jótékonyság gyakorlása terén, 
ezúttal is egy fejvédőt és 12 pár érmelegitöt kül
dött be a Vörös Kereszthez, melyet az egyesület 
rendeltetési helyére juttatott.

— Nem marad katonai iroda a muraszombati 
óvoda. Az I. számú állami óvodánk helyiségeit a 
katonaság irodai célokra igénybe vetté. Mivel a 
honvédelmi miniszter is kívánatosnak tartja,-hogy 
a nagyszámú ovodaköteleskorban levő gyermekek 
részére legalább ez az egy ovoda továbbra is 
rendelkezésre álljon, azért felhatalmazta az alispánt, 
hogy a katonai hatósággal egyetértőleg egy alkal
mas helyiséget jelöljön ki a fenti irodai célokra.

Adomány a kórháznak. Balkányi Ernő 
cég 3 csomag cigaretta dohányt, 6 doboz hüvelyt, 
Ferenczy Józsefné Zsidahegy 10 koronát, Szeredy 
Győzőné Tótkeresztur 3 kiló szilvát, 2 tyúkot, 
Bagár Iván Péterhegy I inget, I alsó nadrágot,
3 liter babot voltak szívesek a helybeli kórház
ban ápolt sebesültek részére adni, mely nemes 
tettükért hálás köszönetét mond a kórház 
vezetősége.

Adományok. A m. szent korona országai 
Vörös Kereszt egyletének hadifoglyokat gyámolitó 
és tudósitó hivatala dr. Farkas László és dr. 
Darányi Ignác aláírásával kibocsátott gyüjtőivre 
adakoztak: Vucskics János Battyánfalva 50 kor.. 
Árvái Henrik, Heuberger Simon, Fürst Ödön 
10 10 korona, Posztl János, dr. Bölcs Gyula
6 6 korona, Barbarics János, Ratkol Tivadar 
5 5 korona, Sauer Pál, Pollák József, Adanics 
János 2 2 koronát, N. N., Péterka Ferenc, Czi
pott József I 1 kor., Lackovics István 50 fillér. 
Hálás köszönet illeti az adakozókat, különösen 
Vucskics János battyánfalvi lakőst, ki az adako
zás terén mindenkor az első helyen áll a köve
tendő jó példával.

Hadi beszédek A honvédelmi minisztérium 
Hadsegélyző Hivatala népszerű füzetekben kiadja 
azokat a tanulságos és léleknemesitő beszédeket, 
amelyeket a háború óta legkiválóbb államférfiatok, 
főpapjaink, tudósaink, Íróink és politikusaink tar
tottak a nyilvánosság előtt, az országos Hagse- 
gélyzö Bizottság leolvasási sorozatán. A hazafias, 
igaz magyar szellemtől áthatott beszédek retorikai 
szempontból is rendkívül becsesek. Gondolatokban 
gazdag, gyönyörű munka valamennyi; a közönség 
jól teszi, ha a tizfilléres füzeteket megvásárolja 
és összegyűjti. Nagyszerű és maradandó emlékei 
lesznek e füzetek annak a hazafias föllángolásnak 
és együttérzésnek, amely a nemzet minden rétegét 
oly megható módon egyetlen táborba terelte a 
magyar nemzeti becsület és a magyar nagyság 
védelmére. Eddig gróf Apponyi Albert, Csernoch 

János báró Hazai Samu, gróf Tisza István, gróf 
Andrássy Gyula, Prohászka Ottokár és Rákosi 
Jenő hadi beszédei jelentek meg. A füzetek Az 
Általános Beszerzési és Szállítási R. T. utján 
(Budapest, V., Kádár-utca 4.) rendelhetők meg. 
de kaphatók a dohánytőzsdékben is. A befolyó 
tiszta jövedelmet a háborúban elesett vagy a ka
pott sebek következtében elhalt katonák özvegyei 
és árvái javára fordítják.

— Tengeri (kukorica) vásárlása. A földmi
velésügyi miniszter táviratilag arról értesítette a 
vármegyei gazdasági egyesületet, hogy felhatal
mazta az országos gazdasági bizottságot arra, 
hogy m.-m.-ként 27 illetőleg 30 koronáért folyó 
hó 15-éig mindazon termelőktől kukoricát vásá
rolhat, akik eladó készleteiket- az illetékes községi 
elöljáróknál március 15-éig bejelentik. Felhívjuk 
járásbeli kukorica termelőinket, hogy eladó kész
leteiket a mennyiben azt az országos gazda
sági bizottságnak eladni akarják — a községi 
elöljárókkal közöljék.

A rátóti ember — Újvidéken. Sok szó 
esik mostanában Újvidékről, ahol a lakosságnak 
45 napra kell beszerezni élelmiszert és hogy má
tól kezdve a várost elzárják. Természetesen az 
Újvidék elzárásáról szóló hir valótlan. Mindenki 
nyugodtan érzi magát ott, vitethet is be élelmi
szert. amennyit akar, csak az az igaz, hogy volt 
élelmiszerhiány és hogy a lakósság utalványokat 
kapott a hatóságtól és lisztet csak utalványra 
kapott, hogy aztán a liszt-utalványokkal volt néha 
baj, azt a következő kis apróság bizonyitja :

Jön le az újvidéki városházáról a magyar, 
kezében a lisztutalvány :

Bácsi kapott-e utalványt ?
Kapni kaptam egy cédulát, de lisztet nem. 
Kend is ugyjárt, mint a rátóti ember a 

szafaládéval.
Hát hogyan járt vele ?
Bemegy a rátóti ember a városi hentes

boltba és ott szafaládékoszorut lát, megkérdezi 
miféle hagymakoszoru ez ?

• Nem hagyma ez, hanem újfajta kalbász 
magyarázza neki a hentes.

Hogyan eszik ezt ?
Lehámozzák, szeletelik, besőzzák, papri

kázzák, vöröshagymát és ecetet tesznek rá.
Ezt nem tudom a fejemben tartani. írja 

föl kérem.
A rátóti ember megveszi az egész koszorút, 

karjára csavarja, az írást zsebrevágja. Alig megy 
ki a hentesajtón, egy kutya lekapja u karjáról és 
elszalad vele.

Utána kiált a rátóti: Szaladhatsz vele bi
tang, ugy sem tudod elkészíteni. Az irás a zse
bemben van!

Gondolkozik az újvidéki magyar a mesén, 
aztán kérdi :

Hát az én lisztemmel melyik kutya szalad ? !

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

Nyilttér.*)

Köszönetnyilvánítás.

Szeretett jó anyánk elhunyta alkalmából 
tanúsított szives részvétért a leghálásabb 
köszönetét nyilvánítja

a Skerlák család.

*) E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősséget 
nem vállal.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 
annak’szives megújítását.
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Franciaország

Köhögés
rekedtség, 

elnyálkásodAs, 
hurut és görcsös 

köhögés ellen.

MILLIÓK
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.

Horgony-thymol-kenöcs.
■F Könnyebb eérfilósaknél. nyitott és égési

Sebőknél. Adag: kot. —.80.

Horgony-Liniment.
a Horgony-Paln-Expeller pótlékai i

Féjdalotnmentes bedörssölés hilléseknél, rhetunánél,
\ köstvénynél stb.

Öregje: kor. —.80. 1.40. 2.—.

Horgony-vas-albuminat-festvény.
Vérscegénységnél és sépkórnél.

üvegje: kor. 1.40. *

y
Kapható • legtöbb ^yógyíicrtárban vagy köcvet-

Or Rlcbtar ,.»z aranj múltokéi", cinzelt. |ji|f-
• Mtrtirttál, Praga I, Eluaietblrun

Oroszország 
Szerbia = 
Török és — 
Európa =

háborús térképe.
Különféle nagyságban és árban kapható :

Balkányi Ernő 
papirkcreskedésében M uraszom bal bán. 

! UJ KIADÁS !
VASVÁRMEGYE = 

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

kereskedésében, Muraszombatban.

___ egészségéreT ___  
Megbízható és jóminőségü nikotinmentes 
cigaretta-hüvelyeket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

BUDAPEST es KIS ÚJSÁG
apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat

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

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

hirdetés-rovata.

HELYBELIEK: ; KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész. GROSZ MÓR vegyeskereskedő Felsölendva.
ASCHER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén üveg- ; 
és porcellánkereskedése. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAUER JÓZSEF bábsütő és rnézeskalácsos.

ANTAUER FERENCZ úri és női czipész- 
mester Közép-utcza.

BENKÓ JÓZSEF Szállodája az „Elefántéhoz.

BITIERMANN TIVADAR borbély és fodrász.

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész, 

DITTRICH GUSZTÁV bádgos, vizsgázott ' 
acetylen gázszerélö.

DICK SÁNDOR sajtgyáros.

ERNST SÁNDOR kalapos-mester.
FÜRST A. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén üveg 

és porcellánkereskedése.
FLISZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 

Motoreröre berendezett műhely.

KB. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fö ulcza.

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

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

KEMÉNY MÓR „Korona“ kávéhaza.

K0HN LIPÓT füszerkereskedő, deszka, mész, ; 
czement és eternit pala árusítás.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép-, kerékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

POSZTÉ JÁNOS órás és ékszerész. 

PÉTERKA FERENCZ vendéglős. 

PÁLÉI ISTVÁN kovácsmester I jcndva-utcza.

RATKOL TIVADAR gőztéglagyára.

RITUPER ALAJOS épület- és mülakatos, 
kerékpár-, mérleg és fegyverjavitó műhely.

Kerékpár raktár.

SIFTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

SCHÓCK SAMU cím- és szoba festő. 

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza. 

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász. 

WOLFARTH LAJOS ép. mérnök Mező utca.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely.

DÓMJÁN ISTVÁN vendéglős Vasnyires. 

GOLOL'R ISTVÁN kereskedő Alsómarácz.

GROSZ SAMU vendéglős Urdomb.
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

GENUR KÁROLY vendéglős Felsölendva. 
HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 
HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 
HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán. 
KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd. 

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpest VII. Sip-u. 5.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezövár. 
KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán. 
KÜHÁR JÓZSEF vas- és füszerkereskedése 

Felsölendva.
MOLNÁR ZSIGMOND- ^Emke~Kávéház^ 

Komárom.
OBÁL JENŐ gőzmalom tulajdonos Perestó. 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Rodólugy.

PRESZLER VICTOR „Hungária Kávéház** 
Komárom.

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida. 

SIFTÁR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOMMEK JÓZSEF vendéglős Felsölendva. 
TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg. 
VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.

VLAJ FERENCZ vendéglős Rónafö.

VOGLER JÓZSEF savanyuviz tulajdonos
Bad Radein.

ZRINSZKY ISTVÁN gépkovács Alsómorácz.


