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Keserű strófák
Nobel Alfrédnek, a svéd vegyésznek 

szí cinét idézgetik francia képviselők: 
kit legyen az idén a békedij? A tárgy 
kéi s és fájó Annak idején - a háború 
nu . iiduiásakor - egy pironkodó kis kom
müniké jelentette, hogy az idei nemzetközi 
békekongresszus — közbejött akadályok 
miatt - elmarad. Szegény béke megbete
gedett, halálosan. Most újra előráncigálják 
a sujet-t.

A svéd többmilliomos, aki az embe
riséget a nitroglycerinnel és a dinamittal 
ajándékozta meg, sok milliót hagyott hátra, 
hogy az emberiség igaz értékeit támogassa, 
a művészetet és azt a mozgalmat, azokat 
az embereket, akik leghatásosabban mű
ködnek közre a béke érdekében Hogy 
mint áll a művészet ügye, arról statisztikai 
adatok is beszámolhatnak.

Csodálatos, hogy most, mikor minden 
drágább, a cérna és a só, cipötalp és a 
szög, csak egy dolog lett olcsóbb, egészen 
olcsó: a művészet. Ez lenne a földön a 
leghitványabb érték? Ez minden földi do
log közül az, amit először kilöknek az 
ajtón ? Ez az, amire legkevesebb embernek 
van szüksége? A másik kérdés a világbéke 
kérdése. Erről francia képviselők vitat
koznak.

Belgiumnak akarják adni a békedijat, 
an i- k a hadviselőországnak, amely kétség
beesett, véres tusával védte a földjét és 

> ül alulmaradt. Szánandó áldozat, vagy 
nem szánandó áldozat, de kérdezzük
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milyen címen békeapostol? Az, akit meg
vertek, legfölebb mártír. Tény, hogy Bel
gium semmit sem tett a béke érdekében. 
Az entente pedig hiába adja oda ma a 
világ, az emberiség nevében a békedijat 
önkényes Ítélete alapján, az emberiség má
sik része épp oly joggal tiltakozik ellene 

igy a béke körűi uj háború tört ki
Az érdekek tüzes hálójába van burkolva a 
világ. Keresve keressük, kit illethet meg 
jogosan a békedij. Egy semleges állam 
kaphatná talán, amely a nagy pillanatot 
megérezte és az emberiség megváltása ér
dekében megfeledkezett a maga csip-csup 
érdekeiről, egy diplomata, aki éjjel-nappal 
dolgozott az utolsó erőfeszítés kétségbe
esésével a békefentartásán, egy államférfi. 
Ki mond neveket? Ezeket a neveket néhol 
tapssal fogadják, másutt, a föld másik pont 
ján fütyülnek majd rá. Le kell mondanunk 
ebben a pillanatban az igaztevésröl.

Csak egyet tud biztosan az emberiség 
és egyet követel minden ember. Hogy 
azok, akik a békében prédikáltak nekünk 
a békéről, kenetes frázisokkal, éles tenor
hangon, ne prédikáljanak tovább. Utópisták 
voltak? Mi akkor többre becsüljük azokat, 
akik bevallott ellenségei a békének.

Utópisták ne hirdessék nekünk a békét. 
Ez az a ressort, ahol semmi szükség sincs 
utópistákra, akik kellő ünnepekkor 
felhúzzák vasárnapi ruhájukat és azon sír
nak, hogy ne verekedjünk, testvérek. A 
problémák rossz és felületes elintézése 
égbekiáltó bűn, nagyobb bűn, mint a reny- 
heség és a cinikus tétlenség. Mert ez meg- 
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akadályozza a probléma becsületes és 
radikális elintézését, becsületes és radikális 
emberek által, csak arra való, hogy köny- 
nyitsen a nyomott lelkiismereten, meg arra, 
hogy néhány előkelő urnák prestige-t sze
rezzen .

Nem tagadjuk, múlt békemozgahnát 
ma már egyáltalán nem vesszük komolyan 
és nem látjuk szívesen viszont. Békc-kon- 
uresszussal, béke matinével, béke-teával nem 
lehet megmenteni a világot. Mit ér az 
olyan hit, amelynek esek ünnepnapja van 
és nincs hétköznapja, nincs dolgozó napja? 
Mit ér az olyan iskolai nevelés, amely 
évente csak egy napot szentel a békének 
és nem 365 napol? Mit ér a béke palo
tája, a hágai palota, mit ér, hogy az embe
riség legfontosabb és legizgatóbb problé
májának egyetlen háza van és nem minden 
palota és nem minden ház és nem minden 
kunyhó és nem minden vityilló a békéé? 
Ez csak fogás volt, azon az egyszerű lélek
tani igazságon alapuló, hogy az ember a 
bajaival való bibelődés altai meggyógyul.

Jellemzőnek tartjuk, hogy a múlt béke 
mozgalmának a megindítója — lucus a 
non lucendo — a békecár volt, a fehér 
cár, a vértől piros cár. Annyira sikerült 
neki a világbéke,' hogy a hágai békepalo
tát nyugodtan átalakíthatja a kozákjai szá
mára, kaszárnyának.

Ne adják ki az idén a békedijat. Ha 
pedig mindenáron ki akarják adni, vessék 
oda találomra, szeszélyesen, egy szegény 
embernek, egy árva ufszéli koldusnak.

TÁRCA.

Üzenet a kedvesnek.
ik az busit, ha itt halok meg kedves, 

járhatsz majd ki virágos síromhoz.
n járhatsz majd ki szelid őszi este,

► or oly jó már temetőbe járni 
■■ir füvét, mint a hajamat szoktad

■rigód ujjakkal borzolja a szél.

könnyű volna itt a szemfödél, 
fehér ágyad selyemtakarója.

■ itta csöndben, ősztől csendes őszig, 
á g te, kedves gyászruhádat varrnád
1 néha-néha arcképemet néznéd
N tak napját mosolyogva várnám.

■> fölött egy csonkaszürke márvány
‘lébe hajló szomorufüz lombja

■/.élne halkan csonka életemről 
halottak napján mécs világa mellett

* vnietőbe-járók nevemet betűznék :
Szegény költő volt s még csak harminc éves ...

... De itt, jaj, itt oly szomorú lesz, édes. 
Dérlepte tarlón elhagyva feküdni.
Vén varjú kopog szikkadt koponyámon, 
Amelyben akkor az utolsó álom, 
Halál-bánatos végső drága rim, 
Tehozzád küldött bucsuüzenet lesz . . .

. . Es nem jut hozzád soha, soha, kedves.
_____  Gyóni Géza.

Tótsági történeikék modern 
keretben.

Irta : Kolosváriné Skerlák Berta.
Panaszkodik az olasz sajtó, hogy az olaszok 

nem elég gyors tempóban győznek le bennünket.
Ez élénken emlékeztet az egyszeri Grábár 

esetére.
Pőre volt Grábár uramnak a szomszédjával. 

Egy sereg tanú esküdött már meg pro és contra; 
jó csomó tárgyalást kellett tartani, amig végre a 
birö Ítélethozatal előtt állt. Éppen ilyen időtájt 
volt, lóherkaszálás, szárítás idején.

A biró az ablakhoz lépett, mintegy az égiek- 
töl kérve segitséget, hogy igaz Ítéletet hozhasson 
ebben a bonyolult dologban. Sötét felhők tornyo
sultak az égen, a bíró gondolataiba inélyedve töp
rengett tovább. Egyszerre csak háta mögött meg
szólalt Grábár gazda diadalmas kárörvendő hangja :

Biró uram kérem, hamarább Ítélkezzék, 
megázik a lóherém.

A biró ítélkezett és elítélte a mohó Grábár 
gazdát.

Azóta szállóige a tótságban: Megsürgette, 
mint Grábár a bírót.

* *
Az orosz sajtó nagyban kikel Szerbia túlzott 

követelései ellen. Náluk is már bekövetkezett az 
eset, mint az egyszeri barkóéi fuvarosoknál.

Régen, mikor még kizárólag rongyból készí
tették a papirt, néhai Neumann Izrael kezében 
futottak össze a tótság rongykereskedésének szálai. 
Az ő raktáraiból szállította az a két barkóéi em
ber, nagybátya és unokaöcse Csáktornyára, ami 
akkoriban Muraszombat legközelebbi vasúti állo
mása volt.

Egy adventi napon, ugy Miklós és karácsony 
közt is megrakodtak. Ahogy Muraszombatba értek, 
már szállingózni kezdett a "hó, mire elvégezték a 
rakodást, sürü pelyhekben hullott; de azért csak 
elindultak. Ahogy a nagykorcsmáig érnek, szól az 
unokaöcs:

Vüjecz, ebédelnénk.
De a bácsi mondja : 
Majd Rakicsánban.

A rakicsáni korcsma abban az időben a 
muraszombati urak kedves kiránduló helye volt, 
itt tartották a bálokat; senki sem tudott elmenni 
mellette, hogy oda be ne térjen.

tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását
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Az uj hadikölcsön.
Az állam ismét a nemzethez fordult. 

Ahhoz a nemzethez, amely eddig is száz
szor és ezerszer bebizonyította, hogy méltó 
ivadéka az ősöknek és méltó ahhoz a föld
höz, amelyet a honfoglaló vezérek óta 
annyiszor öntözött a magyar vér.

Az állam segítségért fordult a néphez 
akkor, amidőn mindenkit kért, hogy jegyez
zen az uj hadikölcsönből. Most, amikor 
már befejezve van a jegyzés munkája, már 
bizalommal tekinthetünk az eredmény elé, 
mert előre látjuk, hogy az az eredmény 
teljesen kielégítő lesz és be fogja váltani 
azokat a reményeket, amelyet nemcsak ez 
az ország, hanem dicső szövetségeseink is 
fűztek a magyar nemzethez. A nemzet, a 
mely eddig oda adta élete reménységét, 
erős férfi seregét a hazának, oda adta 
most a pénzét is, oda adta pedig azért, 
mert szüksége van az országnak a nemzet 
pénzére és mert ez a befektetett pénz 
százszor és ezerszeresen biztosítva van.

Ma már kialakult a képe a hadiköl
csön jegyzésének és meg lehet állapítani, 
hogy az eddig beérkezett jelentések szerint 
a jegyzések összege jóval túlhaladja az 
egy milliárdot. Meg lehet már állapítani 
azt is, hogy a társadalom milyen rétegei 
vettek részt leginkább a kölcsönjegyzésben. 
Az összeállítás szerint körülbelül kétszáz 
millió K esik a nagy tőkére illetve a fél 
millió koronánál nagyobbb jegyzésekre.

További kétszáz millió esik a közép
osztály jegyzéseire, vagyis az 50.000 K-nál 
nagyobb, de fél milliót el nem érő jegy
zésekre, mig hatszáz millió koronán felüli 
összeget adnak azok a jegyzések, amelyek 
ötvenezer koronánál kisebbek, tehát ame
lyeket túlnyomó részben a kisebb tőkések 
adtak össze. El lehet tehát mondani, hogy 
a hadikölcsön második inilliárdjának na
gyobbik felét a kistőke ajánlotta fel az 
államnak a nagy nemzeti harc céljaira.

Ebben a nagy eredményben joggal 
kérhet részt az elismerésből a mi járásunk 
derék vend népe, mely hiven a magyar 
nemzeti traditiókhoz hazafias lelkesedéssel 
sietett a nemzeti nagy ügy szolgálatába. 
Joggal és bizalommal várhatjuk tehát a 

jövendőt, mert egy nép, mely nemzeti hi
vatását ennyire felismeri s nemzeti öntu
datát ennyire megbecsüli, örök életre szü
letett

A Muraszombati Takarékpénztárnál a 
következők jegyeztek:

Bencsecz Anna Vaspolony 250 K. Gyergyék 
Mátyás Kölesvölgy 500 K. Kuinin Iván Kisszom- 
bat 200 K. Czvetkő Mátyás Kismálnás 400 K, 
Szvétecz Eerenc Korong 400 K, Horváth Károly 
Muravárhely 700 K. Malacsics József Domonkosfa 
700 K, Siplics Teréz Újtölgyes 500 K. Pécsek 
István és Sávéi Teréz Mezövár 800 K, ifj Gom- 
bossy Péter Salamon 700 K. Blau Katalin Mura
szombat 500 K, Koszednár István Muracsermely 
1100 K. Korongi István Korong 100 K. Zwér 
Jakab Falud 800 K, Bratkovics Iván Korong 500 
K. Kocsár János Lukácsfa 100 K, Vogrincsics 
István Kisbarkóc 1100 K. Czigüth Ferenc Mura
szentes 3600 K. Zsöks Mátyás Muraszentes 1100 
K. Kühár József Barkócz 500 K, Szencsár József 
Korong 600 K. Borovics Iván Korong 600 K. 
Kozár István Muraszentes 200 korona. Hankő 
Iván Muracsermely 1100 K, Kercsmár István 
Uriszék 3000 K, Bédek József és Simon Lina 
Sándorvölgy 800 K, Szapács István Szécsényfa 
400 K. Szapács József Szécsényfa 400 K, Leposa 
Iván és Varga Mária Rátkalak 1000 K. Horváth 
Vilma Alsómarác 600 K. Mikola Anna Márkus
háza 350 K. Zsöks Ferenc Kölesvölgy 300 K. 
Kercsmár Anna Rátkalak 500 K. Tóth György és 
Csarni Mária Rátkalak 600 K. Grábár Ferencné 
Márkusháza 200 K. Skrilec István Battyánd 100 
K. Györek Judith Battyánfalva 300 K. Kolossá 
Károly Battyánd 800 K, Kolossá Mátyás Völgyes 
200 K, Kolossá Kata Völgyes 200 K. Kühár Fe
renc Battyánd 200 K. Hajdinyák Júlia Zsidahegy 
2000 K. Czug Kata Völgyes 400 K. Mörecz Ist- 
vánné Mezövár 1000 K. Hack Mária Zsidahegy 
1200 K. Keresztury Irén Mártonhely 300 K, 
Leposa Lajos Rátkalak 4000 K. Tárcsái Nándor 
Bakőcza 1000 K. Bencik Kata Battyánd 800 K. 
Kücsán Mátyás Tótkeresztur 1000 K, Hári Pál 
Tótkeresztur 300 K, Györkös István Battyánfalva 
400 K. Kühár József Barkóé 300 K, Kühár Júlia 
Barkóé 100 K. Varga György Korong 300 K. 
Örihodos község 900 K, id. Ozvatics Mihály Kis
falu 3600 K. Krányec Anna Alsójánosfa 1000 K, 
Pojbics Pál és neja Alsójánosfa 400 K. Weltner 
Adolf és neje Brünner Hermina Pártosfalva 6200 
K, Both Pál Velemér 400 K, Kainec Teréz Alsó- 
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jánosfa 4000 K, Kainec Fáni Alsójánosfa 3000 K. 
Szmodis Anna Kisfalu 3600 K-

A Muraszombati Mezőgazdasági Bank 
R.-t. nál jegyzők névsora az alábbi:

Cserni Károlyné Rónafö 2000 K, Polgári 
Olvasókör 100 K. Horváth Ferenc alsó 1000 K. 
Varga János 1200 K. özv. Varga György né 400 
K. Varga József 150 K, Horváth Dániel 200 K, 
Pap György öreg 200 K. Pap Karolina 200 K. 
Csahuk Ferenc és neje 200 K. Horváth Ferenc 
külső 50 K, Nagy Lajos 200 K. Preisz Miksa 100 
K kisszerdahelyi lakosok, Preisz Ignácz 1000 K, 
Preisz Sarolta 1000 K. Németh János felső 1000 
K, Biró János 1000 K, Kovács Sándor 100 K. 
Németh Pál felső 600 K, Cseke József bencze 
1600 K, Cseke Dániel matos 500 K, Németh Já
nos alsó 200 K, Nagy János 100 K, Nagy Sán
dor 400 K, Kovács Ferenc 200 K, Németh Sándor 
100 K. Cseke György 400 K. Cseke Gyuláné 300 
K, magyarszombatfai lakosok, Gyenese Imre 400 
K. Antal József 1000 K, ifj. Balogh Ferenc 500 
K. Hercz Mór 800 K. Vas Dániel 400 K. Vas 
József néma 700 K, Tóth József 200 K. Vas Pál 
400 K, Jankovics János 600 K, veleméri lakosok, 
Zselezen Mihályné 300 K. Szépe Teréz 400 K, 
Varga József 200 K. Szakái János 200 K, Kocén 
Lidi 100 K, Szépe Dániel 200 K. Könye József 
100 K, Varga Józsefné 200 K-

H I R, E K

A cárné imakönyvei.
A minap orosz felirásos tizenkét le

szögezett láda érkezett a Magyar Vörös 
Keresztnek hadifoglyokat gyáinolitó irodá
jába. Az egyforma nagyságú ládák Petro- 
gradból vasúton Bukaresten át jutottak el 
Budapestre, azzal az üzenettel, hogy az 
orosz Vöröskereszt a Magyarországon lévő 
orosz hadifoglyoknak szánta. A ládák kö
zül tiz mindenfajta adományozó ajándékai
ból gyűlt össze, kettő pedig, a melyet 
külön helyeztek el, magának a cárnénak 
jószívűségére vall A ládákat a napokban 
cenzúra-bizottság jelenlétében felbontják, 
megvizsgálják a tartalmukat, azután pedig 
elküldik a fogolytáborokba A cárné aján
dékozta két ládában hír szerint orosznyelvü 
imakönyvek vannak: fogságba került alatt
valóinak lelki épüléséről kivánt gondos
kodni az oroszok uralkodónéja.

Ide lértek tehát ők is be. ebédelni.
Jő étel, ital volt itt mindig ; az öreg Csacsino- 

vics Ignácz és a felesége tudták szóval tartani a 
vendéget, igy észre sem vették, hogy rájuk este
ledett.

De most már igazán menni kellett. Közben 
a hő elboritotta az országutat. Azok a magas ut- 
széli jegenyék is mintha majd közelebb jöttek 
volna, meg mintha távolodnának.

Elöl járt az unokaöcs, a lovak mellett gya* 
logoit, hogy jobban ki tudja venni az utat.

Egyszerre egy nagy zökkenés A sáncba for
dult a szekér rongyostul.

Visszakiált:
Viijecz, cote szó vgrabi, odte mi pomá- 

gat! (Bácsi, a gödörben a rongyok, jöjjön segí
teni !)

De mélyen, mintha a föld alól jönne a 
válasz :

Da nemrem! (De nem tehetem!)
Az történt ugyunis, hogy a bácsi felült a 

rongyok tetejére, az ö kocsija is belefordult a 
sáncba és igy ö jutott legalul a jő puha hóba.

Az unokaöcsnek vissza kellett gyalogolnia 
Rakicsánba, onnét jöttek emberek, kisegítették a 
kocsikat a sáncból, aztán vissza a Csacsinovics 
korcsmába, ahonét csak akkor folytathatták útju
kat, mikor a ho az országúiról el volt hányva.

Ez idő óta mondogatják a tőtságban, ha két 
fcrnber egymást bajba rántja:

Vüjecz, cote szó vgrabi, odte mi pomágat! 
Da nemrem, da nemrem.

** *
Kárörvendőn konstatálja Itália, hogy Ausztria- 

Magyarország és Németország lakói most el van
nak zárva az ö gyönyörű panorámáinak látásától.

Erről önkéntelen Jutka asszony jut eszünkbe : 
Derék, jóravalő asszony volt a Jutka. Soha 

sem csalta meg az urát ha nem tehette. Szi
gorúan megtartotta a hitestársi hűség látszatát.

Egyszer aztán meghalt Mátyás gazda, az 
ura. Hogy rangosán, módosán meggyászolhassa, 
elsirathassa, előkereste régi fekete Orleáns-ruháját. 
Jutka asszony az évek folyamán neki gömbölyö- 
dött, a ruha elöl nem ért össze. De ezen Jutka 
asszony csakhamar tudott segíteni, egy darab zsi
neget kötött a kapcsok közé. Igy már záródott a 
ruha.

Hogy alatta tenyérnyi hézag támadt, amit a 
rövid rokavee sem tudott eltakarni, az nem sokat 
genirozta öt, hisz uj kékfestett kötényt, -sörcöt 
kötött eléje, ennek korca mögé dugta a zsinegre 
fűzött kis kulcsokat, gazdaasszonyi méltóságának 
jelvényeit.

Mikor aztán -kitették a holttestet az udvarra , 
jött Jutka asszony, hogy azt illendőképpen, végig, 
de végig sirassa. Mivel pedig a zsebkendő hasz
nálata a tőtságban akkoriban még ismeretlen volt, 
Jutka asszony azt a kékfestett uj sörcöt használta 
zsebkendő gyanánt.

Igen ám, de ahányszor mozgásba került a 
söre, annyiszor közszemlére kerültek Jutka asz- 
szony oly intim részei, amelyek a rendes polgári 
életben soha napvilágot nem szoktak látni, művé
szek műtermeiben igen, ott is leginkább festve, falra 
akasztva.

A férfiak mosolyogtak, bajuszukat pödörget- 
ték, az asszonyok resteikedtek, egyik-másikon ful
dokló zokogás vett erőt, amit veszedelmesen ha
sonlított a kacagáshoz, a gyermekeknek nagy 
gaudiumára volt Jutka asszony kékre mázolt arca.

Kezdék az asszonyok Jutkát böködni, lefogni, 
de ö mindenkit elhárított magától, csak még job
ban sirt, hadd lássa a világ, mily rangosán, mó
dosán siratja ő az ő derék urát.

Szegény Mátyás gazdát végül elföldelték, 
még egy utolsó imát mondott az elöénekes, azután 
hazaindult a gyászoló gyülekezet, ami ez esetben 
minden inkább volt, mint gyászoló.

Jutka asszony is már egészen megnyugodott, 
mikor valaki igy szólt:

No eltemettük szegény Mátyást, — erre 
újra elkezdett sírni, jajveszékelni és újra felemel
kedett a >sörc<.

De hozzálép az elöénekes, szépen lesimitja. 
azután igy szól Jutkához :

Most már csak ereszd le a firhangot, 
eleget láttuk már ezt a panorámát.

Azóta tőtságban halottnál nem igen tanácsos 
panorámát emlegetni.
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A cárné imakönyvet küldött fogságba I 
keri szegény orosz katonáknak. Milyen 
zép milyen megható, a fenséges nagy ' 

cíirr ime nem feledkezik meg harctéren 
kjz, tt katonáiról, akik ha vétkeztek, ime, 
)]0,í bocsánatot nyerjenek, imakönyvet 
kap k a cárnétól, a fenséges nagy cárné- 
tói >ly megható ez az eset, hogy az em- 
bci. Á kedve támad, hogy egy nagyot | 
kj nkodjék!

\ szegény orosz paraszt kancsukától 
. verve otthagy földet, családot, min- 

..P ami csak a cár birodalmából neki 
itott végig szenved száz csatát, aztán 

.ogják, fogságba vetik, s mikor 
a magyar vendégszeretetben s 

.Jni próbál, hogy miért is kellett 
ne suszka világából idekerülnie, miért 
|ia„. m el családot, miért vérzett, miért 
szem dett idáig, akkor jön a cárné nagy
lelkű képmutatása, s mielőtt a szegény 
mii/. lázadó öklét felemelhetné, véres 
tenyerébe imakönyvet nyomnak, hogy el- 
haúm gondolatát a földi élet nyomorától, 
hogy elfeledkezzék mindenről, még arról 
is. "hogy ember.

A cárné nagylelkű, a cárné kegyes. 
S nagv szive van, nem is egy, két szive. 
Az egyik kemény, hajthatatlan, s milliókat 
küld harctérre biztos halálba, millió özvegy 
s árva jajgat a cárné szive dobbanására, 
de a másik szive hit buzgó és kegyes s 
imakönyvet osztogat a szegény éhes föl
dönfutó orosz katonáinak.

Ennek a véres esztendőnek sok kép
mutatása van, de minden politikusnál, min- , 
den diplomatánál képmutatóbb az az orosz 
trónon ülő cárné, aki imakönyvet küldött 
katonáinak!

A muraszombati járás kitün
tetettjei. Egyre nő azok száma, akik a harc
téren is nevet és dicsőséget szereznek a 
vendségnek. Legutóbb is járásunkból a 
hadsereg főparancsnoksága által az ellen
ség előtt tanúsított vitéz magatartásuk elis
meréséül. 1 osztályú ezüst vitézségi érem
mel a 18. honvéd gyalogezredben a követ
kezük lettek kitüntetve: Külics István tart. 
zá-/lós, Szever István szakaszvezető. A 
missuúik osztályú ezüst vitézségi éremmel: 
Meitz Károly, Terplán Gyula szakaszveze- 
tök, Kodila István tizedes és Stevanecz 
István honvéd Legyen hazafias bátorságuk 
örök példája a derék vend nép hazaszere
tetének !

Hősi halál. Mély részvéttel vettünk hirt 
Cser - Károly rönaföi tanitó haláláról. A fiatal, 
lel evs tanitó az általános mozgósításkor vo- 

katonának, több ütközetben vett részt, inig 
harctéren szerzett súlyos, gyögyithatlan be- 
íolytán hétfőn Nagyszombatban meghalt. 

I’ a magyar tanítóság egy érdemes, tehetsé-
- niát siratja, ki maga is vend származású
lv l a vend vidéken hirdette és terjesztette 
na redménnyel a magyar kultúrát- Halálát 
öz - szülei, testvérei és apósa, Vértes Sándor 
» ' gazdasági Bank alelnöke s kiterjedt rokon- 
s*lg -zolja.

Házasság. Dr. Pollák Henrik cs. 
ős k tart, ezredorvos, tótkereszturi kör- 
íirv<> és Kertész Mici urhölgy május hó 

3-án házasságot kötöttek.
Hősi halál. Norcsics Ferencz mártonhelyi 

-égii tanárjelölt a harctéren május hó 17-én 
halált halt. Hima Zsigmond szakaszvezetö 

nyújtotta neki az első segélyt, de menthetetlen 
'olt, mert az ellenséges golyó fején talált és pár 

órai kínlódás után kiszenvedett. A hős katona 
viszontagságteljes, de dicső pályát futott meg. 
Önerejéből felküzdötte magát addig, hogy a sop
roni ev. tanitóképezdébe felvétethette magát. Nagy 
tehetsége és kiváló szorgalma, az első tanulók 
sorába emelte. Majd fényes eredménnyel letevőn 
a képesítőt, csakhamar meghívást kapott Felső
csalogány nagy kiterjedésű ev. leánygyülekezet 
tanítói állására. De törekvése itt még nem nyert 
kielégítést. Fényes tehetsége predestinálta arra, 
hogy államsegéllyel külföldre, Jenába mehessen 
s végül Budapesten levizsgázva, tanár lett.

— A jegyzők és a hadikölcsön. 
Hirt adtunk már arról a páratlan agilitásról, 
melyet Fölöp János pártosfalvai körjegyző 
a hadikölcsönjegyzés körül való agitátió 
terén kifejtett. Lelkes munkája fényes ered 
ménnyel is járt s egymaga 130,000 korona 
jegyzést gyűjtött a pártosfalvai jegyzöség 
derék népe körében. — Sárkány Ádám 
péterhegyi körjegyző lelkes munkája is 
51,750 koronát eredményezett a péterhegyi 
jegyzöség hazafias népe körében. Horváth 
Károly szarvaslaki körjegyző nagy buzga
lommal 45.400 koronát gyűjtött jegyzősége 
magyar érzésű lakói között. Elismeréssel 
kell azonban adóznunk a járás minden 
jegyzőjének, bár egyik, másik munká
jának adatai még rendelkezésünkre nem 
állanak, azonban megállapíthatjuk, hogy a 
muraszombati járás jegyzői kara, mint min
dig, ugy ezúttal is hazafias hivatása ma
gaslatán állott, s hogy járásunkban oly 
fényes eredménnyel járt a hadikölcsönjegy
zés. abban oroszlánrészük van a derék 
körjegyzőknek, akik nemcsak ifj Horváth 
Pál agilis főszolgabiránk buzdítása és pél
dája nyomán, de szivük sugallatát is kö
vetve szívesen és becsülettel végezték el 
a hazafias nagy munkát.

Nyugdíjazás. Rozgonyi Aulai csendlaki 
körjegyző hosszú érdemes munkássága után 
betegeskedése miatt beadta a vármegyéhez nyug
díjazás iránti kérvényét. Nyugdijjárandóságat 1440 
koronában állapították meg. Rozgonyi Antallal a 
járás egyik derék érdemes jegyzője hagyja ott 
becsületben megőrzött helyét s tér jól megérde
melt pihenőre. Utudjául Sauer Pál oki. jegyzőt 
emlegetik, ki eddig a csendlaki jegyzöségben mint 
helyettes működött s ez idő alatt ugy felettes 
hatóságának, mint a jegyzöség lakosságának tel
jes bizalmát kiérdemelte.

— Eljegyzés. Véghelyi Ferenc tart, 
hadapród, bodóhegyi oki. segédjegyző el
jegyezte Tandler Lola urhölgyet.

— Levél a harctérről. A hitszegő olasz po
litikusok hadüzenete nemcsak az itthonlevöket nem 
ijesztette meg, minek ;élénk példája a második 
hadikölcsön fényes sikere, hanem az idestova már 
egy év óta fronton lévő katonaságunk is büszke 
lelkesedéssel fogadja az olaszok hadüzenetét. Min
den kritikánál fényesebben igazolja ezt Rituper 
Alajos muraszombati lakatos mesternek a harc
térről egy muraszombati barátjához irt levele:

.... Mink itten most az uj hadüzenetnek 
a hatása alatt vagyunk, de ne gondold, hogy 
megfélemlített bennünket, sőt ellenkezőleg csak 
még jobban megacélosodtunk ezáltal és teljes 
joggal bízunk benne, hogy mi ezt a gaz árulást 
a bosszú édes gondolatával és a magyar fegy
ver erejével fogjuk visszaverni, mert nem érde
melnénk meg, hogy élünk, ha elfogadjuk aljas 
követeléseit............

— Jegyzői értekezlet. A muraszombati járás 
körjegyzőit ifj. Horváth Pál főszolgabíró keddre 
értekezletre hívta egybe, ahol a járás lakosságá
gának lisztellátása került tárgyalás alá.

- Hősök emléke. A battyándi ág. 
hitv ev. gyülekezet május hó 2-án tartott 
közgyűlésében elhatározta, hogy azoknak 
az összes gyületkezetbeli hősöknek, akik 
az ezeréves magyar hazáért áldozták föl 
drága életüket, a neve, koruknak és kato
nai minőségüknek megjelölésével, márvány 
táblába véste a templomban megfelelő 
helyen befalazva elhelyeztessék.

Orosz foglyok Muraszombatban. Nagy 
élénkség volt csütörtökön este Muraszombat utcáin. 
Horváth Pál főszolgabíró hivatalos ügyben Viz- 
lendván járván, jelentették neki, hogy Gőrhegyen 
orosz foglyok vannak. Két orosz tiszt és két al
tiszt a feldbachi táborból megszökött, s 9 napi 
kóborlás után étlen-szomjan Gőrhegyre kerültek. 
Az eltévedt, ugylátszik hazafelé igyekvő foglyokat 
a főszolgabíró Muraszombatba szállította, hol a 
katonaság őrizet alá vette őket.

Akik augusztus végétől fogva nem adtak 
életjelt. Szabó Iván, Varga József battyándi és 
Szecskó János halmosfői lakosoknak múlt évi 
augusztus hó végén nyoma veszett. írtak, távira
toztak utánuk szeretteik, mind hiába. A mull na
pokban azután a már elsiratottaktól életet, egész
ségben létet jelentő levelek érkeztek. A levelek 
szövege sejtette, hogy a messze Szibériában a 
fogság keserű kenyerén éldegélők már többször 
írtak, de minden levelük eddig elveszett.

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

Esperességi közgyűlés. A vasi közép ág. 
hitv. evang. egyházmegye f. hó 16-án délelőtt fél 
9 órakor Muraszombatban tartja évi közgyűlését. 
A megelőző napon délelőt a tanítóegyesület gyű
lése tartatik

Kegyes adomány. Gróf Batthyány Zsig
mond Öméltósága a battyándi újonnan épült óvoda 
udvarának befásitására .30 drb almafa, 20 drb 
szilva-, cseresznye-, meggy- és barackfa oltványt, 
6 gesztenyefát, I szoinorufüzet, 6 drb rózsafát, 
ezeken kívül egres, ribizke és málna bokrokat 
kegyeskedett adományozni. A kegyes adományért 
ezúton is mély köszönetét nyilvánítja az óvoda 
felügyelő bizottsága nevében Luthár Ádám fel
ügyelő bizottsági elnök.

Méz. Elsőrendű pergetett méz kapható 
Herczeg Ede Battyánd-

Adomány. A Muraszombati Mezőgazdasági 
Bank az állami elemi iskola szegény tanulói ré
szére 20 K-t adott, melyet hálásan köszön a Tan
testület.

Hadbavonulóknak, kirándulóknak nélkülözhe
tetlen az összerakható alumínium pohár, igen 
praktikus, a mellényzsebben kényelmesen hordoz
ható. Csekély 50 fillérért kapható Balkányi Ernőnél.

Szerkesztői üzenet.
Többeknek. Köszönjük a hadikölcsönjegyzés- 

röl már eddig küldött tudósításokat, türelmet ké
rünk azonban, mert lapunk szűkre szabott terje
delme folytán csak folytatásokban közölhetjük a 
jegyzéseket, azonban már előre jelentjük, hogy 
minden jegyzést, melyet tudomásunkra hoznak, 
közölni fogunk.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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Egy jó házból való fiú 

tanoncnak 
felvétetik Nemecz János 
vaskereskedésében, Muraszombat

= VASVÁRMEGYE = 
= LEÍRÁSA = 
népszerű füzetecske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola 111. osztályába 
bevezetett tantárgya. Ára 20 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir- 

kereskedésében, Muraszombatban.

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

EURÓPA térképe
kapható BALKÁNYI ERNŐ üzletében.

Kereskedősegéd,
a rőfös- és divatáru szakból, hadmentes, 
aki a német, vend és magyar nyelvet birja, 
felvételik Siftár és Horváth cég
nél, Radkersburgban, ahová az ajánla
tok beküldendők.

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

lakatos műhelyet
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.

Hirdetések a kiadóhivatal ezimére küldendők

Köhögés
(U.------------ ------------------

rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

MIKLIOK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel

lák három fenyővel. 6100 kózj. 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.

F- ■ .... ~

Ipar és kereskedelem.
HELYBELIEK:

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, veteméiiy-niagvak. úgyszintén üveg
es porcellánkereskedése. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAUKB JÓZSEF bábsütö és mézeskalácsom.

ANTAL’EB FERENCZ úri és női czipész- 
mester Közép-utcza.

BENKÓ JÓZSEF Szállodája az „Elefántéhoz.

BIT1ERMANN TIVaDAR borbély és fodrász.

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész,

DITTR1CH GUSZTÁV bádgos, vizsgázott 
acetylen gázszerélő.

DICK SÁNDOR sajtgyáros.

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

és porcellánkereskedése.
FLISZÁR József épület- és bútorasztalos. 

Motorerőre berendezett műhely.
KB. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be

vásárlási forrás. Fő utcza.
i ILI MER 1GNÁCZ deszka-. faszén-, mész-, 
ezement- és vegyeskereskedése Lendva-utca.

HALBARTII HENRIK v^dégíöí

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

KEMEN\ Moi; „Korona* kávéháza.

KALCHBRENNER és NÁDAI 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

KOHN KI PÓT füszerkereskedö, deszka, mész, 
ezement és eternit pala árusilás.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép , keiékpár é3 mindennemű gazda

sági gépekben.

POLKÁK JÓZSEF pékmester. Temploin-ulca.

POSZTÉ JÁNOS órás és ékszerész.

PÉTEBKA FllRENCZ vendéglős.

PÁLFI ISTVÁN kovácsmesler Lendva-utcza.

RÁTKOK TIVADAR gőztéglagyára.

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

Kerékpár raktár.

SIFTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-ulcza.

URSZULESZKU PÉTER uh és női fodrász.

WOLFARTH LAJOS ép. mérnök Mező utca.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

GOLOFB ISTVÁN kereskedő Alsómarácz. 

GROSZ SAMU vendéglős Urdomb.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

GROSZ MÓR vegyeskereskedő Felsőlendva. 
GENUR KÁROLY vendéglős Felsőlendva. 

I HORVÁTH IVÁN vendéglős Kend vanemesd.

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Kőhidán.
KÍ ZMICS MÁTYÁS vendéglős Baltyánd 

| KOKSZ ANTAL vendéglős Bpest VII. Sip-u. 5.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezővar. 
KÜHÁR János vendéglős Battyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán
KÜHÁR JÖZSEF vas és fűszer-kereskedése

Felsőlendva.
MOLNÁR ZSIGM0ND .Emke Kávéház.. 

Komárom.
OBÁL JENŐ gőzmalom tulajdonos Peresló. 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.

PRESZLER VICTOR „Hungária Kávéház" 
Komárom.

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

STIVÁN FERENCZ vendéglős Kőhida. 
SIFTÁR MIHÁlF vendéglős Sürüház.

SOMMER JÓZSEF vendéglős Felsőlendv 
TI IÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburi 

VEZER JÓZSEF vendéglős Mártonhely 

VLAJ FERENCZ vendéglős Rónafö.
VOGLER JÓZSEF savanyuviz tulajdonú 

Bad Radein.

ZRINSZKV ISTVÁN gépkovács Alsómorát z


