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A kasza.
A fronton künn, az óriási harcmezön 

már nyolcadik hónapja vívják a népmilliók 
véres harcaikat. Újabb és újabb csapatok, 
nemrég bevonultak, nemrég kiképzettek' 
sietnek hosszú vonatokon a harci font felé, 
hogy a hiányokat pótolják, a kifáradtakat 
■ I olthassák. A tápvonalakon rengeteg 
mennyiségű élelmicikk, muníció követi a 
hadbavonulókat, hogy akkor is ott álljanak 
rendelkezésre, amikor s ahol ezt a szükség 
P ácsolja. Bámulatos a modern hadi 

^mizmus precizitása. Ez az, amiben a 
verek és lőszerek modernitása mellett 

elsősorban oly élesen különbözik a ma 
háborúja az elmúlt századok véres har
caitól.

S mig a fronton keményen folyik a 
küzdelem idehaza lázas, talán még lázasabb 
s előrelátóbb a termelő munka, mint béke 
idején. És vájjon el volna-e képzelhető a 
harci együttműködés, a harci energia érvé
nyesülése ott künn, ha az itthoni munká
ban csak egy pillanatra is zökkenés, vagy 
pláne fennakadás következik be? Ez az, 
ami még élesebbé teszi a különbséget a 
ma háborúja s az elmúlt idők harci küz
delmei között. Ha aztán tovább okoskodva, 
mérlegre tennök azt a két momentumot, 
mi fontosabb: a kellő felkészültség a harc
mezőn, vagy kellő felkészültség az otthoni 
munkában, a győzelem e két előfeltétele 
között nem tudnánk választani, sőt a vá

Felelős szerkesztő: Dr. CZIFRÁK JÁNOS. 
Főmunkatárs : STERN HUGÓ.

Kiadó:
A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület. 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

lasz egyedül csak az lehetne, e két elő
feltétel nélkül nincs harci siker, nincs 
győzelem.

A modern háború kultúra hatása még 
itt is milyen fontos szerepet juttatott a 
harc idejére annak a munkának, melyről 
az elmúlt századok harci harsonása a hősi 
erények dicsőítése közben oly megvetéssel 
szólt. Rengeteg haderő vonul fel a modern 
háború frontján, bámulatos zseniálitással 
kigondolt, s művészi technikával megalko
tott öldöklő eszközök kerülnek egymással 
szembe. A hadi mechanizmust agyidegeket 
feszítő, organizáló, tervező munka irányítja 
s dobja ide, dobja oda a csapatokat. Ter
veinek, studiroznak jelentésekből, megfigye 
lésekből a hadak vezetői, hogy a kellő 
időben, az erőkifejtésre legalkalmasabb 
helyen hozzák működésbe azt a gépezetet, 
amit hadseregnek hívunk. S ugyan mi tör
ténnék akkor, ha mindez a legnagyobb 
precizitással elvégeztetnék, otthon pedig 
közben elakadna minden? A harctéri sike
rek mellett vájjon elérnők-e akkor a győ
zelmet?

Az itthoni munkához emberi kézre 
van szükség, mindennek pontosan a maga 
helyen ott kell lenni. Ennek az itthoni 
munkának legfontosabbja pedig az élelme
zés folytonosságának biztosítása, amelynek 
végső eldöntése a szántóföldeken követ
kezik be. A mezőgazdasági munka bizto
sításának sikere, nem titok már sehol sem, 
végső eldöntője a harci eredménynek. S 
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ma már megmozdult az egész államgépe
zet, legyen elég munkaerő, legyen elég 
munkaeszköz, hogy a föld a háborúnak 
meghozza a maga adóját. Nem a mozsár
ágyuké, gépfegyvereké, hiplánok és tenger
alattjáróké kizárólag a győzelem kivívásá
nak érdeme. Szerepet nyert és elismerést 
kíván itt magának az aratómunkás, s kezé
ben a haditechnika komplikált eszközei 
mellett az élesre fent, egyszerű fanyélre 
erősített kasza.

Minap a Novoje Vremjeirta: az orosz 
földinivelési minisztériumban nagy gondot 
okoz a kaszahiány, 6—7 millió kaszát 
eddig Németország szállított. Onnan most 
orosz földre kasza nem jöhet. Az orosz 
gyárak pedig nem képesek kaszákat ké
szíteni.

íme a milliós, jól felszerelt, mondjuk 
talán tulerös orosz hadsereg. Mit ér ez 
mind, ha otthon nem lesz kasza. Hiába 
minden harci készség, túlerő, hadi zseniali
tás. Az egyszerű, lenézett, fanyelű kasza, 
az elbizakodott orosz reményeket egyszerre 
elhervasztja. Nem ez lesz-e vájjon a ter
melő munkának legnagyobb apoteozisa?

A tavaszi járványok ellen főerőnk 
a tisztaság. Minden hely, ahol a 
közönség megfordul, tartózkodik, 
tiszta, takarított legyen. A tiszta
ság megöli a betegségek csiráit.

TÁRCA.

Hindenburg marsai életéből.
— Öcscsének följegyzései. —

A német könyvpiacon terjedelmes kötet jelent 
t’. melyben Bernhard von Hindenburg iró 

iának, a Mazuri-tavak hősének életét irta meg. 
V kés munkából azokat az adatokat ragad
ok ki. melyek a németek Napóleonjának pályáját 

bban megvilágítják.
Hindenburg Pál régi katona-familiából szár

uk. Apja, Róbert is nagy katona volt, rangra 
anakkora, mint most a fia, tábornagy. Neudeck 

• a Hindenburg-család fészke. Ott nevelkedett 
éréi és unokatestvérei között a majdani orosz 

ö. Apja egyenesen katonának nevelte, s még 
>zen gyerekember volt, a mikor katonaiskolába 
i. A családi otthon kedves jeleneteiről sokat

> vgyzett életrajzírója. íme néhány :
Mint egészen kis kadét szerette Hindenburg 

nyalánkságot. Egyszer valami hideg citromos 
élt készített számára az édesanyja. A kis Hinden- 
urg ebben a mondatban foglalta össze elragad

tatását :

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.

Ha majd mint altábornagy jövök haza 
szabadságra, ugy-e megint ezt kapom ?

Attól fogva édesanyja szakácskönyvében az 
emlitett citromos édesség >altábornagy-felfujt< né
ven szerepel. Nyalánk hajlandóságairól hamar le
szokott a fiatal katona. Általán igen mértékletes 
volt mindig ételben, italban. Ebédhez soha sört 
nem ivott, mert úgymond, a sör hizlal és restté 
teszi az ember agyvelejét. A kártyát alig ismerte, 
kártyázni soha sem szokott, még nénjével sem, 
ki fiatal hadnagy korában hiába próbálta a -máriás* 
titkaiba beavatni. Hindenburg mindig igénytelen 
természetű volt és óvakodott az elpuhulástól. Már 
hadosztályparancsnok volt, de egy íélórácskányi 
délutáni álmot is sajnált magától.

Azon kell lennem, hogy a tábori életre 
bármely percben alkalmas legyek — mondta.

Mindenben, élete minden vonatkozásában ka
tonai feladatán csüggött szeme, és bizony nem 
volna ma az a kemény, fáradságot és minden 
viszontagságot álló katona, ha eleitől fogva olyan 
keménnyé nem nevelte volna magát.

Fiatal korában édesapja volt reá legnagyobb 
hatássai. Ő alakította jellemét, ő szoktatta arra, 

hogy az emberben fölkinálkozó restséget lebirja 
és kegyetlen szigorúsággal teljesítse kötelességét. 
Neki is része volt abban, hogy az 1870-iki háború 
után, melyben Hindenburg is részt vett, a fiatal 
tiszt belépett a hadiiskolába. A szabad levegő
höz, a háborús élethez szokott fiatal tisztek álta
lában húzódoztak akkoriban minden további isko
lázástól.

Három esztendőt töltött Hindenburg a hadi
iskolában s 1878-ban kapitánynyá lépett elő, egy
ben pedig tagja lett a nagy vezérkarnak. Csak
hamar Stettinbe került mint a második hadtest 
főparancsnokságának második törzstisztje. Egy év
vel utóbb, 1879-ben ott esküdött meg feleségével, 
Sperling Oertrud Wilhelminával, egy ősrégi nemesi 
család sarjával és katona-ősök gyermekével. (Apja 
mint tábornok vett részt az 1870-iki háborúban.) 
A boldog házasság ma is tart. Három gyermek 
született belőle: 1880-ban Irongard, ki 1902-ben 
ment férjhez, 1883-ban Hindenburg egyetlen fia, 
Őszkor, és 1891-ben legifjabb gyermeke, a ma 
24 éves Anna Mária.

1881-ben Königsbergbe költözött a kis csa
lád. .Hindenburg ott mint az első hadosztály ön
álló törzstisztje sokat foglalkozott a határmegerő-
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Vendeink magyar nemzeti érzése.
Mikor a háború kezdetén a szabadon való 

fürdésre éppenséggel nem alkalmas hűvös nyár 
és a Mura vizének szokatlan nagy áradása miatt 
hazafelé igyekeztem a vonaton, annál könnyebb 
volt a csendlaki vendéglőssel, egy személyben 
szatóccsal is, megismerkednem ; mivelhogy Kolossá 
névre hallgatott és igy édes anyám után közeli 
rokonságban is lehettem.

Lehetett vagy 40- 42 év közötti ember, aki 
egykor mint udvari csendőr is teljesített katonai 
szolgálatot. Mikor a háború kitört, nagy lelki 
furdalást érzett és sietve ment Körmendre jelent
kezni, hogy mint mondá: a magyar hazát szol
gálja és nekem oda nyilatkozott, hogy addig nem 
jön haza, mig tarisznyájában egy általa levágott 
szerb fejet nem hozza ajándékba feleségének.

A napokban utána kérdezősködtem, hogy mi 
lett vele ? A válasz, hogy bevonulása után telje
sen eltűnt és vele volt pajtásai állítása szerint a 
háború kezdetén elesett volna. Bizonyára akkor 
sokan jártak igy.

El ment szives készséggel verekedni a ha
záért, hogy megvédje nemzeti, állami létének ér
dekeit, amit a vend nép teljesen magáénak vall és 
tart. Elmentek mindnyájan a kit a haza szólított 
és sokan dicső halált szenvedvén, porlandó ham
vaik az édes haza ölén túl pihennek immár.

Megemlékezem fajukról, mert érdemesnek 
tartom a megemlékezést ebben a föld összes 
rögére kiterjedő és halált osztó tomboló viharban, 
amelyben az emberiség egyrésze a kultúrában oda 
tévedt, ahol az emberi rendeltetés eszményisége 
elhomályosul és vérivásra szomjazik.

Ma ott van a haza fegyverforgató népessé
gének szine-java, oda irányulván minden törek
vése, hogy az ellen lehetőleg a saját vérével 
elégítse ki szomját, hogy azután alaposan meg
csapolva, lehetőleg minél távolabbi időkre bizto
síthassa a béke árnyában folytatandó munka 
áldását.

Ott vannak a vend atyafiak és a föld- 
mivelésnek ezen ritka értékű munkásai a hazának, 
akik az oltár erkölcseit vallva, úgy élnek és úgy 
cselekszenek, mint az Isten nevében küzdő pro
testáns vallásu II, Vilmos imperator és hadvezetés 
titánná következő marschalja, a mindennap az (Jr 
testét magához vevő Hindenburg.

A vend nép elsősorban is ájtatos és erköl
cseiben vallásos munkás nép. Hazaszeretetét pedig 

sités, a Narev mocsarainak és átjáróinak kérdésé
vel. 1885-ben Berlinbe helyezték át Hindenburgot, 
a nagyvezérkarkoz. Egyidejűleg a taktika tanára 
volt a hadiakadémián, a hol egyebek közt a Mazuri- 
tavakról is előadásokat tartott. Nem sokkal ezu
tán osztályfővé nevezték ki a hadügyminiszté
riumban.

1893-ban alezredessé lett és Oldenburgba 
került ezredparancsnoknak, 1900-ban Karlsruhéba, 
a 28. divízió parancsnokának, 1903-ban a magde- 
burgi negyedik hadtest vezénylő tábornokává ne
vezte ki a császár. 1911-ig maradt meg ebben az 
állásában.

A nyolc esztendőt a csapatok és tisztek kép
zésével töltötte. Alárendeltjei szerették, mert soha 
ö előkelő rangú és közember között különbséget 
nem tett. A szive tele volt jósággal, mindenkin 
készségesen segített, mindazonáltal kérlelhetetlenül 
szigorú volt, ha arra került a sor. Minthogy 
azonban magával is ugyanígy bánt és személyét 
a legkevésbé sem kímélte, azért mások sem fogták 
föl lelketlenségnek keménységét.

Komolyan beteg Hindenburg sohasem volt. 
Nemrégen bebiztosította az életét. Mikor hazaérke- 

mi sem bizonyítja jobban, mint készséggel való 
hadbaszállása és azon lelkes megnyilatkozása, 
hogy mennek a magyaroknak segítségére. Es 
miért mennek? Azért: I. mert anyanyelvűktől 
nem akarják őket megfosztani; 2. mert beteg 
tagjaikról kivánatukra kórházilag történhetik gon
doskodás ; 3. biráik igazságos Ítéletet szolgáltat- 
nuk; 4. vallásuk gyakorlásában senki sem aka
dályozza ; 5. gyermekeik iskoláztatásáról pedig 
lehetőleg van gondoskodva és szükségesnek tart
ják azt, hogy gyermekeik a magyar nyelvet 
elsajátíthassák.

Asszonyaik nyugodtak. Nem bánják, ha 
férjeik, katona fiaik bármily sokáig időznek is a 
harctéren, csak győzelmesen térjenek vissza. Ezért 
vállalják karjaikkal a férfi karok helyettesítését, 
ezért imádkoznak oly buzgón ahhoz, aki az em
berek cselekedeteinek kétségtelenül végső el
bírálója.

A muraparti lankáson és a partvidéki dom
bok magaslatain levő templomok tornyain meg- 
kondul az esti imára hivó érc és a vend nép 
összekulcsolt kezekkel kéri a Megváltót, vajha 
mihamarább a győzelem ragyogó fényében térné
nek vissza a hadbavonultak, hogy az édes haza 
erőiben fel- és megújulva, virágozzék nagyra és 
ezen felvirágzásában a Mura vizének erő kihasz
nálásával oly kereseti források létesittessenek, 
amelyek az Amerikába való kivándorlást lehetőleg 
megakadályozzák.

Bertalan Vincze.

Vessünk be minden talpalattnyi földet. 
Ültessünk burgonyát és babot.

Csak egy éjszakára ...
Csak egy éjszakára küldjétek el őket :
A pártoskodókat, a vitézkedőket,

Csak egy éjszakára:
Akik fenn hirdetik, hogy - mi nem felejtünk, 
Mikor a halálgép muzsikál felettünk : 
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek 
S gyilkos ólomfecskék szanaszét röpködnek.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket: 
Gerendatöréskor szálka-keresőket.

Csak egy éjszakára:
Mikor siketitőn bőgni kezd a gránát
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák ; 
Robbanó golyónak mikor fénye támad
S véres vize kicsap a vén Visztulának.

zett, felesége aggódva kérdezte, hogy mi volt az 
orvosi vizsgálat eredménye.

Az, hogy olyan egészséges vagyok, mint • 
a makk! — felelte mélységes basszus hangján 
vidáman a tábornok.

Nyugalomba azért vonult, mert már nyolc I 
éve volt vezénylő tábornok és mindig azt a fel- ; 
fogást képviselte, hogy az öregek ne állják el útját 
a fiatalabbaknak.

Hosszú katonáskodása során, ha szabad ideje 
akadt, azt mindig otthon, neudecki birtokán töl
tötte családjával. Ott nevelgette katonának egyet
len fiát. A csöpp gyermeket, ki még szoknyát vi- , 
selt, magasra emelte és ezt mondta:

Hej, fiú, előre örülök neki, majd ha együtt I 
ülök veled a tábortűz mellett, Oroszországban a 1 
háborúban!

A fiú annak idején apja ezredébe, a harma- ! 
dik gárdaezredbe lépett, ez idő szerint vezérkari 1 
százados és a vaskereszt mindkét osztályának 
lovagja.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket: 
Az uzsoragarast fogukhoz verőket,

Csak egy éjszakára: 
Mikor gránát-vulkán izzó közepén 
Úgy forog a férfi, mint a falevél: 
S mire földre omlik, ó iszonyú omlás 
Szép piros vitézből rut, fekete csontváz.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket: 
A hitetleneket s az üzérkedőket,

Csak egy éjszakára : 
Mikor a pokolnak égő torka tárul, 
S vér csurog a földön, vér csurog a fárul. 
Mikor a rongysátor nyöszörög a szélben 
S haló honvíd sóhajt: fiam . . . feleségem . . .

Csak egy éjszakára küldjétek el őket: 
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretöket.

Csak egy éjszakára:
Vakító csillagnak mikor támad fénye, 
Lássák meg arcuk’ a San folyó tükrébe. 
Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget, 
Hogy sírva sikoltsák : Istenem, ne többet!

Küldjétek el őket csak egy éjszakára, 
Hogy emlékezzenek az anyjuk kínjára.

Csak egy éjszakára :
Hogy bújnának össze megrémülve, fázva, 
Hogy fetrengne mind-mind, hogy mea kulpázna, 
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét, 
Hogy kiállna bőgve : Krisztusom mi kell még ?

Krisztusom mi kell még? Véreim mit adjak 
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!

Hogy esküdne mind-mind!
S hitetlen gőgjében akit sosem ismert, 
Hogy hívná a Krisztust, hogy hivná az Istent: 
Magyar vérem ellen soha-soha többet !
— — Csak egy éjszakára küldjétek el őket. 
(Przemysl.) Gyóni Géza.

HÍREK.

Przemysl elesett.
A első megdöbbenés pillanatainak 

pesszimisztikus hangulata már eloszlott az 
emberek leikéről. Ma már Magyarországon 
épp úgy, mint Ausztriában, minden ember 
tárgyilagosan mérlegeli azt a helyzetet, 
melyet Przemysl eleste teremtett és tuda
tában van annak, hogy ez az uj helyzet, 
mely nem is uj, egyáltalán nem hozhat 
meglepetéseket. Przemyslt nem az orosz 
erő gyűrte le, hanem a mindennél hatal
masabb természet. A természetnek ez a 
sikere egy lépéssel sem fogja előbbre 
vinni az oroszok ügyét. Igaz, hogy mi egy 
nagyszerű erődítést vesztettünk el, de vi
szont senki sem mondhatja, hogy az oro
szok egy nagyszerű erődítést nyertek. Ér
téktelen romhalmaz az, ami az oroszok 
kezébe jutott és ezzel katonailag mit sem 
nyertek: nem erősödtek pozíciókban. Nekünk 
az elesett Przemysl nem jelentett egyebet, 
mint egy elveszett izolált pont, melynek 
révén hosszú hónapokig nagy ellenséges 
erőket tudtunk lekötni.

Tagadhatatlan, hogy a mi hadvezető
ségünknek nagy érdeke lett volna, hogy 
Przemyslt felmentse és arcvonalunkba 
kapcsolja és erre bizonyára az oroszoknak is 
nagy szükségük volt további operációikhoz. 
A romokban heverő, minden hadieszközé
től megfosztott erőd azonban ép úgy nem 
fog nekik szolgálatot tenni, mint ahogyan 
ebben a formájában nekünk sem lett volna 
hasznunkra. Abban a pillanatban, amikor 
az orosz ostromló sereg bevonulhatott 
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Przemyslbe, az már nem jelentett többet, ! 
mint a többi galíciai helység, amelybe be
vonultak, de bázisként nem használhatták 
\ mi veszteségünk: Przemysl derék védő 
itonái, ez a veszteség azonban felemelő, 

morális hatásában pedig örökértékü, mint , 
minden, ami emberileg ilyen legendásan 
sokat és nagyszerűt tudott nyújtani.

— Darvas Aladár a tótkereszturiak 
kedvelt ev. lelkésze pár hét óta súlyos 
betegen feküdt Szerető családja, jó barátai, 
aggódó hívei tele aggodalommal várták 
egészségi állapota javulását, mig végre 
családja kedden Budapestre szállította a 
Pajor szanatóriumba, hol Hültl tanár vak
bél operatiót végzet rajta A műtét fénye
sen sikerült, s a beteg a műtét után elég 
jól érzi magát, s így reméljük mihamar 
visszatérhet a hívei által rajongón szeretett 
lelkész nemes hivatása körébe.

Halálozás. Muraszombat község egy de
rék munkás tagja, Posztl János március 21-én 
meghalt. Haláláról a család a következő gyász
jelentést adta ki:

Posztl Jánosné szül. Kulnigg Janka mint 
neje, özv. Jesztl Györgyné szül.iPosztl Juliánná 
mint nővére, valamint az összes rokonság ne
vében mélyen szomorodott szívvel jelenti, hogy 
felejthetetlen jó férj, testvér és rokon Posztl 
kínos folyó évi március hó 21-én éjjel fél 1 
órakor életének 67-ik évében, rövid szenvedés 
után jobblétre szenderült. A megboldogult ha
lott temetése folyó hó 22-én délután 3 órakor 
lesz, az engesztelő szent mise az elhunyt lelki 
üdvéért e hó 23-án reggel 8 órakor fog a 
helybeli róm. kath. Templomban a Mindenható
nak bemutattatni. Béke hamvaira !

Temetése folyó hó 22-én volt nagy részvét 
mellett. Az elhunytban a Muraszombati Takarék
pénztár egyik buzgó igazgatósági tagját gyászolja. 

Signum laudis. Nemrég adtunk 
lapunkban hirt Scheibner Béla 39. gyalog
ezredbeli százados, Scheibner Aladár fő
könyvelő fivérének haláláról. S ime most 
jelent meg a hivatalos lapban, hogy a ki
rály megparancsolta, hogy a vitéz száza
dosnak az ellenséggel szemben tanúsított 
kitűnő szolgálataiért a legfelsőbb dicsérő 
elismerés tudtul adassék. A mélyen sújtott 
gyászoló család fájdalmát enyhítse, a leg
felsőbb helyről jött fényes kitüntetés.

Nagyheti szertartások időrendje a mura
szombati r kath. templomban. Nagycsütörtök fél 
9 órakor reggel szent mise. Nagypéntek fél 9 
órakor Passió, szent kereszt imádás, csonka mise, 

entség kitétel a szent sírnál, szent beszéd, dél- 
án 2 órakor keresztuti ájtatosság. Nagyszombat 
1 8 órakor tüzszentelés, húsvéti gyertya szente- 

keresztkut szentelés, szent mise, déli fél 12 
akor húsvéti ételnemüek szentelése, este 3/j 6 
akor feltámadási körmenet.

- A hösök emlékének megörö- 
ése. Példát adó módon gondoskodik 
uraszombati ev. gyülekezet a háború

ba .1 elesett hívei emlékezetének megöröki- 
iséről. A gyülekezet csütörtökön tartott 

közgyűlésén egyhangú lelkesedéssel elha
tározta, hogy a templom tornyának tövé
ben egy emléktáblát helyez el, melyre a 
muraszombati gyülekezethez tartozó hívek 
közül a háborúban elesettek nevét be
vésed. Szép és hazafias elhatározás, mely 
követésre méltó.

— Gyüjtsünk a harctéren meg
vakult katonáknak. Az Est akciója nyo
mán az egész magyar társadalom meg
mozdult a háború legszerencsétlenebbjei 
iránt. Lapunk is ezúttal bizalommal és 
reménynyel fordul a járás hazafias közön

ségéhez, hogy adjanak valamit azoknak, 
akik mindenüket odaadták a hazáért. E 
járás derék népe többször megmutatta, hogy 
szívesen áldoz a haza oltárára, most is 
mutassuk meg nemes érzésünket, hazafias 
szivünket s adjunk a szerencsétlenek szá
mára. Örömmel jegyezzük fel az első ada
kozó nevét: a muraszombati Polgári Kör 
10 koronát küldött szerkesztőségünkhöz. 
Hálás köszönettel fogadunk, s nyugtázunk 
lapunkhoz érkező minden adományt.

— Nyugdíjazás. Horváth Béla a 
muraszombati kir. járásbíróság irodatisztje 
33 évi szolgálat után nyugdíjazását kérte. 
Felsőbb hatósága méltányolva az érdemes 
tisztviselő indokolt kérését április hó 1-től 
kezdő hatálylyal nyugdíjaztatását engedé
lyezte. Horváth Bélában a helybeli bíróság 
lelkiismeretes, fáradhatlan buzgalmu tagját 
veszíti el, a jogkereső közönség, ügyvédek 
és felek pedig egyaránt sajnálattal látják 
távozását, mert Horváth Béla egyik tiszte
letreméltó példája volt azon lelkiismeretes 
tisztviselőknek, akik a jogkereső közönség 
érdekét nagyrabecsülik, s aki a hozzá fel
világosításért fordulókat mindig a legna
gyobb előzékenységgel szolgálta ki. Jól 
érdemelt nyugalmat kívánunk a derék nyu 
galomra rászolgált tisztviselőnek.

— Obál Mihály nyugalomban. 
Obál Mihály a vashidegkutiak érdemes 
jegyzőjének nyugdíjazási ügye a vármegyén 
elintézést nyert s évi nyugdija 3600 K-ban 
lett megállapítva. A közigazgatás érdemes 
embere távozik vele jól megérdemelt pihe
nőre, ki eredményes munkájával rászolgált 
arra a pihenésre, melyben élte napjáit 
eltöltheti.

— Nagy bajok vannak most mindenfelé a 
kékkövei, mert a készletek kicsinyek és ami kap
ható, az rendkívül drága. A kékgálicot szőlőper
metezésnél nem lehet helyettesíteni, ellenben a 
tavaszi vetésnél a mag csávázásira igen jó helyet
tesíthető Corbin magvédő szerrel, mely a mai 
viszonyok között olcsóbb mint a kékgálic és al
kalmazásának egyszerűsége, valamint üszők elleni 
megbízhatósága miatt, a legnagyobb figyelmet 
érdemli. A gazdaközönség jól teszi, ha már ideje
korán ellátja magát Corbin magcsávázó szerrel, 
mert a vasúti szállítás nehézségei úgyis meg
lassítják a szállítást. Tudomásunk szerint a 
Corbin használható tavaszi és őszi vetésnél, 
búza, árpa, rozs, zab és kukorica csávázásához. 
A Corbin nemcsak üszők ellen védi a magot, 
hanem egyszersmind megóvja a gazdát a varjuk, 
galambok, egerek kártevésétől is ez elvetett mag
nál, mert a Corbinnal csávázott magot ezek az 
állatok utálják. Ezen kiváló szert már Magyar
országon is gyártják, még pedig Újpesten dr. Keleti 
és Murányi vegyészeti gyárában. Nevezett gyár 
már eddigi cikkeivel is, pl. a lysoformmal orszá
gos hírre tett szert.

- Andorhegyi Gergorecz István levele a va
dászatról. Itt a tavasz, bontogatja szárnyát a da
los madár, fakadnak a rügyek és megjelenik a 
határon az első szalonka. A vitéz Nimród hada 
puskára kap és megindul a vadászat hegyen-völ
gyön. Ez a rügyező alkalom adta ismét a tollat 
a kezébe Gergorec Istvánnak, a tótság lágyszívű 
dalnokának — ahogy ö magát nevezni szokta. 
Ez évben is megírta ékes magyar nyelven a jő 
vend falusi költő meghívóját, mely a bokrácsi, 
völgyesi, andorhegyi partokra invitálja a vadászo
kat. írása, — mely alább szószerint következik — 
Bodnár Bandihoz, a jóhirü vadászhoz van adres- 
sálva, imigyen szól:

Mélyen tisztelt számvevő ur! Alázatos 
tisztelettel van szerencsém jelenteni, hogy mi 
napjában őrjáratot tartotam az Erdeinkben vé
letlenül ősze találkoztam vascsőrü d’zidával fel- 
fegyverkezet kozákkal az is, én is szaladtunk 
egyik a másiktól, bántatlanul. Kérem ara anyi 
pergő ágyút, és gépfegyvert meghozni hogy egy 

irtó hábcrut legközelebbről megindítsunk nehogy 
h >y e muszka had községek bel területére tör
jön be mert ónét nehezeben tudjunk ki verni, 
legyen szives a fővezért is értesíteni. - - én le- 
szenk a fronton mint közvitéz, de hozanak egy 
pár levetet bakancsot hát ha rohamra kerül a 
dolog ’s én a csizmában nem tudok majd sza
ladni akor lesz ám a baj! mert elfogják a musz
kák ! ugy-e kifáraszfotam kedves számvevő urat 
eben az olvasásban kérem arra bocsánatot, 
mert nekim sürgős az intézkedésem azért mert 
tele van az erdő Elenségel ’s most rájok kel 
csapni, mert külömben elmenekülnek.

Szívélyes üdvözlettel alázatos szolgája
Gergoretz István.

Miivész estély. Bocskay Béla a kedvelt 
kabarét direktor csütörtök este szórakoztatta kö
zönségünket. Műsora főleg alkalmi hazafias, ko
moly és tréfás darabokból került ki s kis társu
latával kellemesen szórakoztatta a nem nagy 
számban megjelent közönséget.

— Adományok az ev. iskolában ápolt sebe
sültek részére. Polgár Sándor tanító gyűjtése foly
tán Szentbiborról adakoztak : Kercsmár Ernőné 8 
drb tojás, Siftár Istvánné 1 zsompor burgonya, 
4.5 kiló liszt, Janzsa Józsefné 4 liter bab, Skalics 
Jánosné 2 búza kalács, 2 kenyér, Skalics Istvánné 
2 búza kalács 1 kenyér. Polgár Sándorné 1 kiló 
zsir, 1 üveg ólai, 30 drb tojás, Knar Károl y né 3 
tojás, fél kiló zsir, 1 kenyérre való liszt, Szlivnyek 
Eerencné I zsompor burgonya, 1 pint tejfel. 4.5 
liter tej. Eliszár Eerencné í kenyér, Kercsmár 
Istvánné 1 kenyér, ifj. Luthár Mátyásné 2 kiló 
búzaliszt, 7 tojás, Bedök Ivánné 2 kiló bab, 1 ko
sár burgonya, Siftár Mátyásné kosár burgonya, 
Kercsmár Sándorné 1.5 kiló bab, Szabotin Józsefné 
4 kiló liszt, 1.5 kiló köleskása, 3 kiló zsir, Vágner 
Józsefné 3 negyed kiló zsir, 4 kiló liszt, 2 üveg 
tej, Bankó Józsefné I kenyér, 2.5 kiló köleskása, 
Ballér Ferencné 2.5 kiló liszt, 2.5 kiló köleskása, 
Siftár Eerencné, Siplics Istvánné 1 — 1 kosár bur
gonya.

Adomány a sebesültek javára. Szeredy 
Viktorné úrnő Tótkereszturról ismét ruhaneműt 
volt szives küldeni a sebesültek részére, melyért 
hálás köszönetét mond a Vörös Kereszt vezetősége.

Adomány a kórház részére. Kolossá István 
10 K készpénz, 2 mérő burgonya és 2 mérő répa. 
Sárkány Ádám Péterhegy 4 drb ing, 1 drb alsó
nadrág, 45 drb tojás. Eisenwort Venczelné 8 ko
rona készpénz.

— Tagdíj befizetés A magyarországi mun
kások rokkant és nyugdijegyesülete muraszombati 
fiókjának vezetősége ez úton is figyelmezteti 
tagjait, hogy nyugdij járulékjaikat minden hónap 
első vasárnapján délután 2 és 3 óra között a 
lurk József »Magyar király* vendéglő e célra 
fentartott helyiségben fizessék be. Különösen figyel
meztetnek ama hátralékosok, kik külön felszólítást 
is kaptak már, hogy annál is inkább tegyenek e 
felhívásnak eleget, mert mulasztás esetében meg
szűnik tagsági igényük és eddigi befizetéseiket is 
elveszik.

— Földbirtokosaink figyelmébe ajánljuk dr. 
Keleti és Murányi Cégnek mai Corbin hirdeté
sét, mely a tavaszi vetés és az idei aratás érde
kében fontossággal bir.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

Nyilttér.*)

Köszönetnyilvánítás.
Felejthetetlen jó férjem elhunyta 

alkalmából kifejezett részvétért az osz- 
szes rokonság nevében hálás köszö- 
netemet nyilvánítóin.

özv. POSZTL JÁNOSNÉ

*) E rovatban közlőitekért a szerkesztősén felelősséeet 
nem vállal. s

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 
annak szives megújítását
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Köhögés elnyálkásodás, 
hurut és görcsös

köhögés ellen.

MKLLIÓK
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.
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Levél a harcztérről.
Rituper Alajos muraszombati 
lakatos mester a nagyérdemű 
közönséget a harcztérröl 
kiadóhivatalunk által tiszte
lettel értesíti, hogy —

lakatos műhelyét
megfelelő és képzett erők
kel teljes üzemében fentartja 

épület munkákat, ajtó és ablak vasalást, 
vasrácsozatokat, takaréktüzhelyeket, szóval 
minden e szakbavágó munkát elvállal. 

Kerékpár javításokat 
szakszerüleg végez és azoknak alkatrészeit 
eladásra egyenként is raktáron tartja.
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PLACSEK VENCEL
órás és aranyműves Muraszombat, 
az ág. evangélikus templom szomszédságában.

^y^^Horgony-thymol-kenöcs.
’wr Könnyebb sérüléseknél, nyitott és égési 'tó

sebeknél. Adag: kor. —.80. tö

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

Y Horgaity-LiiUmit 'N
a Horgony - Paln-Expeller pótlékai

Fájdalommentes bedörsiőléa hűtéseknél,rbeumánál, 
k&ssvénynél stb.

Üvegje: kor. —.80. 1.40. 2.«—.

Horgony-vas-albuminat-festvény.
Vérszegény aégnél éa sápkórnál.

Üvegje: kor. 1.40.

*\ Kapható a legtöbb gyógyszertárban vagy közvet- 
JJX 9 UuüFbeszerezhető

8r Ricktar ,Jü árny tfíiilíiliM", ciazett. |ji|j- .
- uurürátil. baji I, Eliubeliulrim

Franciaország 
Oroszország 
Európa = 

háborús térképe. 
Különféle nagyságban és árban kapható : 

Balkányi Ernő 
papirkereskedésében Muraszombatban.

VIGYÁZZON 
— egészségére I = 
Megbízható és jóminőségii nikotinmentes 

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

sében Muraszombatban szerezhet be.

Bu torcsomagolásra 
vegyes papír igen jutányos áron kapható 
Balkányi Ernő papirkereskedésében 

MURASZOMBAT.
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hogy az idei termés fényesen sikerüljön, kötelessége tehát minden földbirto
kosnak a tavaszi vetést idejekorán kártevések ellen megvédeni. A vetőmagnak 
ellenségei: varjuk, egerek, hangyák és az üszők, melyek ellen biztos védelmet 
nyújt a kitűnő

CORBIN
csávázó-szer, mely S év óta bevált, miként azt tudományos intézetek, vala
mint gyakorlati gazdák alapos kísérletei hitelesen bizonyítják. A Corbin nem 
befolyásolja a vetőmag csírázó képességét! Búza, rozs, árpa, zab, kukorica, 
répa, kender, konyhavetemény stb. magjainál alkalmazható egyaránt kitűnő 
eredménnyel. A jelenleg drága kékkövei való csávázás. mely csak üszők ellen 
véd, teljesen elmaradhat.

Megrendelések idejekorán lehetőleg azonnal eszközlendők, mert a 
vasúti szállítás számos vonalon akadálylyal jár.

Rögtön küldünk árajánlatot, (igen egyszerű) használati utasítást és 
bizonyítvány-másolatokat érdeklődőknek.

Dr. Keleti és Murányi vegyészeti gyára Újpesten, 
valamint a föelárusitó: ORBÁN IGNÁCZ és TÁRSA Szent-

h

.q gotthárd.

o. Ima a hadbavonultakért!
Ára 20 fillér. A tiszta jövedelem a 
Vörös Kereszt Egyleté. A csinos kis füzet 
huszonnégy imát tartalmaz. Kapható: 
BALKÁNYI ERNŐNÉL Muraszombatban.

= VASVÁRMEGYE =
7- LEÍRÁSA -

BUDAPEST es KIS ÚJSÁG
apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedesében Muraszombat.

népszerű füzetccske iskolai és magán célra, 

a vármegye több iskola III. osztályába 
bevezetett tantárgya. Ára 20 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir

kereskedésében, Muraszombatban.
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


