
Muraszombat, 1915. Harminczegyedik évfolyam 28. szám. Vasárnap, julius hó 11.

ELŐFIZETÉSI ÁR:

kor., fél évje 3 kor., egyes szám 20 fillér, 
tcsi és hirdetési pénzek és reklamácziók :
Yl ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

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

Kiadó':
A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület. 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési dij : 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 fii1, 
többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.

Nyilttér sora 50 fillér.

Aratás.
A nap éltető melege aranynyá érlelte

• .il.iszt és elmúlt Péter-Pál. Megint ara- | 
tu ... mint most egy esztendeje. Olyan 
m< nyugtató, olyan önérzetet adó boldog- ! 
ság elgondolni, hogy a sok megpróbáltatás, 
a temérdek baj között kalásszá érett a mag 
és van mit aratni. Az aranykalászszal ékes 
rónaság ismét hangos lesz az aratók dalá
tól Ez a dal az idén az itthonmaradt 
Magyarország csatadala. Tele van büszke- 

bizakodással és egy nagyszerű győ- 
/ ■ n diadalmámorával. Mert az, hogy 
aratunk, hogy van mit aratni: fölér a lég
iin m óbb győzelemmel. Ki akartak éheztetni 
bennünket. Az egész világ ellenünk szö
vetkezett. Ránk törtek és el akarták pusz
títani ezt az országot; meg akarták béní
tani az erejét, de nem sikerült, - most 1 
hogy visszagondolunk rá — olyan csodá
latos. olyan hihetetlen.

Ki hitte volna, hogy mikor az ország > 
munkabíró férfinépsége a határt védi, vérét 
ontja, harcol és küzd: ki hitte volna, hogy 
ezekben a nehéz időkben nem maradnak 
parlagon a földek. Asszonyok és aggok 
szántották az ugart, gyermekek segitetiek 
vetni és most, hogy elkövetkezett az ara- 
rási idő: asszonyok és aggok segítenek 
majd az aratógépnek; és a Galíciában meg 
az olasz határon harcolók gyermekei lesz
nek a marokszedök.

holnap már peng a kasza és suhog 
épp úgy, mint tavaly ilyenkor; 

m a idén asszonyok rakják, vágják a ren
det. ótik a kévét és rakják a buzakeresz- 

iliába szövetkezett ellenünk az egész 
hiába akarták megfojtani, kiéheztetni 

rz országot, nem tudták megcsinálni, 
asszonyok, a mi hadakozó katonáink 
myai nem engedték. Ok verték vissza 

nség támadását. Az ő fegyverük a 
? a sarló és épp olyan vitézek 
akik a határon és túl a határon 

■roszt kergetik és az olaszszal hada- 
k"-' k Az aratódal az ö csatadaluk ....

A nótafoszlányokat pedig majd elviszi 
kósza szellő túl a Kárpátokon, túl a 
iomithegyeken oda, ahol az ágyuk tivöl- 

1 ek és a gránátok dörögnek. A magyar 
fii meghallják majd a magyar róna és a 
ni >k édes üzenetét. Az asszonyok csengő 
éi vét nem fogja elnyomni a shrapnell 
vi gó szava. Megértik belőle, kogy ide- . 
h a rend van, aratnak. Már peng a kasza, 

iiog a sarló és maholnap rendekben fele
zik a tarlón a hullámzó aranytenger: 

Magyarország idei termése. Nincs hiba, 
nincs fennakadás, mert az asszonyok bír
ják a munkát és a gyerekek is segítenek, 
'legtelik a hombár, és teli lesz a magtár 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását

ttj búzával, rozszsal. A férfi helyett dolgo- j 
zik az asszony. És az ura erejét pótolja 
erős akarattal és rendithetlen bizalommal

Ercemléket a „vasbrigád“ meg- 
dicsőült nőseinek!

A hős 83. gyalogezred tisztjeinek és legény
ségének mozgalma.

A kárpáti és galíciai véres tusák történetébe 
aranybetiikkel írták be a 83-ik gyalogezred dicső
ségét vasi véreink, a :ik az ellenség előtt a félel
metes nevüket a vasbrigád jelzővel örökítették 
meg. Hős házi ezredünk legelső diadalmainak 
hírére megpendítették az eszmét: emeljünk mara
dandó emléket a vasbrigád oroszlánszívű hőseinek.

A hazafias eszme a legnagyobb lelkesedéssel 
találkozott nemcsak a nagyközönség sorában, de 
lelkes megértésre és visszhangra talált a házi
ezred tisztikara és legénysége körében is. És hisz- 
szük, hogy nem sok idő múlván a Kárpátoknak 
büszke bércein, ahol vasi vér áztatta az áldott 
hazai rögöt, glóriás emlékmű fogja hirdetni a vas
brigád haláltmegvető hősi elszántságát.

A 83-ik gyalogezred tisztikarának iniciativá- 
jára a tisztikar és a legénység körében mozgalom 
indult meg azon irányban, hogy a Kárpátok azon 
pontján, ahol az ezred sok tagja, a vasi fiuk, hősi 
halált haltak, ércemlékmü állíttassák fel. Meg
indult a gyűjtés, s már eddig is szép eredménnyel 
folyik.

Vasmegyeiek! Gyermekeink, rokonaink, leg
közelebb álló jóbarátaink földi maradványai pihen
nek a Kárpátok hótakarta bércei alatt! Vasi fiuk 
a >vasbrigád < katonáinak holttestei. Hősi halált 
halt fiaink, hozzánk legközelebb álló magyarok.

Ha lelkűnkben él is örökre az emléke a di
csőséges küzdelem hőseinek, ha elfeledni nem is 
tudjuk azokat, kik életükkel fizettek hazánk szent 
földjének határán akkor, mikor otthonunkat meg
védelmezték az ádáz ellenség pusztitásaitól, mikor 
megvédelmeztek bennünket, a magunk és itthon 
maradottaknak életét, - óvjuk meg szent tiszte
lettel emléküket az utókor részére, hogy unokáink 
azoknak késő unokái is lássák emlékét azon hő
söknek, akik életükkel fizettek meg azért, hogy 
Magyarország megmaradjon, hogy megmeneküljön 
a pusztító ellenség rombolásaitól.

Járuljunk hozzá, ha csak filléreinkkel is az 
emlékmű költségeihez ! Vonjuk meg, ha kell, szánk
tól is a csekélységet, de méltó emlék hirdesse 
az otszág hötakarta ormán a helyet, ahol a vasi 
fiuk hazájukért ontották vérüket, szenvedtek dicső
séggel hősi halált!

A legkisebb adományt is szívesen fogad szer
kesztőségünk, s az adományokat hirlapilag nyug
tázva juttatjuk rendeltési helyére.

** *
A muraszombati járás hadbavonultjai is túl

nyomó részben a vitéz szombathelyi 83. gyalog
ezredben szolgálnak, ezért bizalommal és remény- I 

nyel fordulunk járásunk lakósságához, hogy az 
itthonievők is méltók lesznek a vérzivataros csaták 
hőseihez és sietnek emléket állítani véreinknek, kik 
a hazáért estek el.

Csak törpe nép felejti el hőseit, a magyar
nak mindig erénye volt, hogy szerető kegyelettel 
emlékezett meg hőseiről!

ADAKOZZUNK

a „VÖRÖS KERESZT“-nek!

A muraszombati polgári iskola 
második éve.

A muraszombati polgári iskola második tan
évéről szóló • Értesítő- az elmúlt napokban az 
iskola igazgatóságának jóvoltából, a nagy közön
ség kezéhez is eljutott. Azt hiszem mindenki ter
mészetesnek találja, hogy a tanügy barátainak 
joga van, sőt kötelessége is esetleges megjegyzé
seit észrevételeit az Értesítőben adott beszámolóra 
vonatkozólag megtenni, előadni.

Az Értesítő előszavában megemlékezik az 
igazgató a lefolyt tanév rövid történetéről, adatai
ról. Rendkívüli körülmények között kezdődött, 
folytatódott és fejeződött be a tanítás. A tanerők 
több munkát voltak kénytelenek végezni, amidőn 
a hadbavonult igazgatót is helyettesítették. így 
volt ez különben az ország minden iskolájában, 
és nagyobb munkát végeztünk mindnyájan. Vele 
nem dicsekszünk, érte nem is panaszkodunk ; haza
fias kötelességünk a nagyobb munkavállalás. Elis
merés, s részünkről mig élni hagy a jő Isten sze
relme, fogyhatlan hála illeti csupán azokat, kik 
mondhatlan szenvedések közepette védték és ez 
idáig megvédték az ezeréves drága magyar hazát.

Örömmel tölt el bennünket az a tény, hogy 
a háború dacára, az első osztályban mégis szép 
számú — 42 tanuló iratkozott be. Nem örven
detes azonban a második osztály feltűnő megfo
gyatkozása. Mig tavaly, az első évfolyamban, 
ha jól emlékszem, — 94-en voltak, ez idén a 
második évfolyamban 64-, majd 55-re apadtak le. 
Ezt az előttem eddig hallatlan nagy apadást okozta 
részben a háború is.

Igen szembeszökő azután a tanulók előme
neteléről szóló statisztikában az "elégtelen« osztály
zatot kapott tanulók nagy száma a második osz
tályban. Az 55 tanuló közül 21, tehát az osztály
nak 38 százaléka bukott. Vallom, hogy az iskolai 
"inegbukás- csak rémitgesse a tanulókat, de ne a 
szülőket. A bukás néha rendkívül hasznos; gya-» 
kori eset, hogy a tanuló, ha megbukik és ismétel, 
kitűnő fiú válik belőle. Mégis nehezen akarom és 
tudom megérteni, hogyan lehetséges, hogy a má
sodik osztályban annyian megbuktak. Az osztály
ból a leggyengébb anyag természetszerűleg már 
tavaly elmaradt és pedig 94 közül 30-, illetőleg 
39-en maradtak el. Tulajdonítsuk a sok bukást 
talán annak, hogy számos tanuló atyjának, test
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vérének, más hozzátartozóiának hadbavonulása 
folytán otthon egyéb munka végzése miatt keve
sebb időt szentelhetett a tanulásnak ; tulajdonítsuk 
talán annak, hogy jóval rövidebb idő alatt kellett 
azt az anyagot inegtanulniok, amely teljes tanévre 
van előírva. Tulajdonítsuk bárminek, azok a lehe
tőségek más felsőbb iskoláknál is megvoltak, s 
eddig különböző helyről több Értesítő került ke
zemhez, de mindenütt az idén szinte meglepődve 
láttam az igen jó előmenetelt tanúsító statisztiká
kat, a bukottak igen kis százalékát a muraszom
bati polgári iskolával szemben.

Egy szempontból különösen sajnálatos ez a 
szomorú eredmény. A választói jogosultság alap
jánál a törvény egyik pontja igy szól: legalább 2 
kor. adó s elemi népiskolai VI. osztály vagy ezzel 
egyenértékű polgári iskolai ll-ik osztály végzése. 
Már most tegyük föl, hogy a II. osztályban bu
kottak 50 százaléka meg sem kísérli a javító vizs
gát vagy azon is megbukik, nem ismétli meg a
II. osztályt, a legtöbbje már ismétlő tanköteles 
korban levő, meg egyéb okokból is, az elemi is
kola VI. osztályát sem fogja járni, s igy a II. 
polgári, illetőleg a VI. elemi osztály sikeres el
végzésének hiányában hátrányban lesz azon, való
színűleg átlag gyengébb, volt tanuló társaival 
szemben, akik az elemi iskolában folytatták tanul
mányaikat s a VI. osztályt talán kivétel nélkül 
eredménnyel végezték el. S ha igy áll a dolog, 
kérdezem, érdemes volt-e ezeknek ott hagyniok 
az elemi iskolát s átlépniük a polgári iskolába, 
melytől sok tekintetben kevesebbet nyertek, mint 
az elemi iskolától nyertek volna? A mértani
rajzon kivül a többi I. és II. polgári iskolai tan
tárgy az elemi iskola V. és VI. osztályának is 
tantárgya, sőt az elmaradó nevezett tantárgy he
lyet az elemi iskolában az illető tanulók már 
megtanulták volna a történelemből, hogy hazánk 
az a föld, melyen annyiszor apáink vére folyt , 

oktatást nyertek volna alkotmánytanból, egészség
tanból, gazdaságtanból is.

Végül még egyet. Talán tévedek ebben, 
emberi dolog, bár ugy lenne is ebben az eset
ben. Épen bent jártam Muraszombatban, mikor 
az I. osztálynak vizsgája volt. Bátor voltam, mint 
vendég, megjelenni a vizsgán. Újabb időben sokat 
írnak a tanügyi lapok felesleges voltáról, eltörlen- 
déséről. A gimnázium 8 évén, a teológia 4 évén, 
németországi egyetemen egy éven át sok-sok vizs
gán részt vettem, de olyan rideg, élettelen vizsgát 
még nem éltem át, mint a muraszombati polgári 
iskola I. osztályának vizsgája volt. Ilyen vizsga 
valóban szükségtelen. Ha ilyen szellemben folyt a 
tanitás is a tanév folyamán, bár sokszor támadják 
ok nélkül a tanárokat, de vétessék zokon ki
jelentésem, talán nem tévedek egészen, hogy 
nemcsak a II. osztály tanulóiban volt a hiba, a 
midőn f. tanévben olyan dicstelen előmenetelt ta
núsítottak.

Lulhár Adam
ev. lelkész.

HÍREK.

A muraszombati polgári iskoláról.
Szeretjük a szabad kritikát s csak saj

nálni tudjuk azokat, akiknek tisztánlátását 
mellékes szempontok megzavarják. Üss, de 
hallgass meg! Ugy érezzük lapunk által is 
dédelgetett, nevelt polgári iskolánkat ért 
ütések, — melyeket Luthár Ádám battyándi 
ev. lelkész ur lapunk mai cikkében minden
esetre nemes intentiókkal mér ki, talán 
erősen sújtanak egy még fejlődésben levő 
fiatal intézményre, azonban el nem vitatva, 
hogy a cikk a hibát mindenesetre nem a 
hiba kedvéért magáért keresi, hanem hogy 

rámutasson a bajra, hol javítani kell és 
lehet, készséggel tesszük közzé a bírálatot, 
mert megszeretünk hallgatni minden véle
ményt, s nem hisszük, hogy fejlődő pol
gári iskolánk a kritikát ki nem bírná.

Mielőtt a cikkre válasz érkezik, már 
most le kívánjuk szögezni a tényt, hogy 
az intézet tanulóinak nyelvi nehézségeivel 
erősen kell még a tanári karnak küzdenie, 
s erős, hazafias munkát teljesít a tanári 
kar, mely nyelvi nehézségekkel is küzdve 
igyekszik a nívót fentartani, de viszont ép 
a gyerekek vend anyanyelve bizonyos fokú 
méltányos elnézést érdemel a tanári kartól, 
szem" előtt tartva azonban a fontos nem
zeti érdeket, hogy tanulni nem tudó és 
nem akaró generátió ne kerüljön ki az 
iskolából, mert az iskola hivatása munkás 
s munkát szerető ifjúság nevelése, s végre 
is a hazának nagy szüksége lesz okos, 
képzett és szorgalmas fiaira, akiknek mi
ként való nevelésén dől el a jövendő 
Magyarország sorsa.

Mindenesetre várjuk a felvilágosítást, 
azonban az iskola értékét csak emelkedni, 
fokozódni látjuk, ha a tanárság munkája 
eredményes, s hogy ez nemcsak a tanári 
karon múlik, hanem a kezükbe került ta
nulóanyagon, az vitán felül áll.

— Főispánunk gyásza. Megrendítő 
gyász érte Békássy István főispán családját. 
Legnagyobb fia, Békássy Ferenc, aki a 
pápai 7-ik huszárezred kadétőrmestere volt, 
a harctéren hősi halált halt A veszteségről 
ezredéhez jött az első hir, innét értesült a 
mélyen sújtott család is, mire a főispán 
elutazott, hogy hős fia hamvainak haza
szállításáról gondoskodhassék. Vármegyénk 
főispánjának gyászában járásunk is igaz 
részvéttel osztozik.

Szápáry László gróf bevonul. 
Szápáry László gróf, nagybirtokos, valósá
gos belső titkos tanácsos önként jelentke
zett katonai szolgálatra, s most teljesítették 
azt a kérelmét, hogy e nagy időkben fegy
verrel szolgálhassa a hazát Szápáry László 
immár meglett kora dacára a Szápáry csa
lád traditióihoz híven e nehéz napokban 
is siet, hogy hazafias szolgálatát a hazának 
felajánlja, s akik a nemes főur eddigi mű
ködését ismerik, teljes bizalommal és re
ménnyel néznek törekvései elé, mert eddigi 
élete is a hazafias kötelességtudás példa
képe volt. Gróf Szápáry László a zalaeger
szegi 7-es honvédhuszárokhoz vonul be, 
mint népfölkelő hadnagy.

Gróf Széchényi Tivadar él. 
Elparentáltuk, elsirattuk, mert érdemes volt 
rá, hogy megsirassák azok, kik nemes szi
vének dobbanását, nobilis gondolkodását 
ismerték. S ime most hir érkezett róla, 
hogy Felsölendva ura, gróf Széchényi Tiva
dar nem esett el, él. Az Est írja:

Oróf Széchényi Tivadar, a 7-ik honvéd
huszárezred hadnagya, októberben Boriszláv 
mellett egy lovas ütközetben súlyosan megsebe
sült. azóta nyoma veszett, a családja nem kapott 
róla hirt. Már megsiratták a fiatal huszártisztet, 
a ki gróf Batthyány Tivadar képviselő unoka
öccse. Most Lembergben kiderült, hogy januárig 
az Invaliden-kórházban ápolták Széchényi Tiva
dart, és onnan Oroszországba vitték valószínű
leg a szibériai Tobolszk kormányzóságba.

Bárcsak igazat mondana a hir, mely
nek egyes adatai tévesek ugyan, mert gróf 
Széchényi Tivadar nem hadnagy, hanem 
százados, s gróf Batthyány Tivadarnak 
nem unokaöccse, hanem mostohatestvére A

fődolog azonban az, hogy a hir igaz le
gyen, s visszatérhessen övéihez a derék 
főur. •

A mi veszteségünk. A legújabb veszteségi 
lajstromban járásunkból a következők szerepelnek : 
Fiiszár Ferenc Musznya, Gombóc József Zoltán- 
háza, Ciröller Károly Muraszombat, Jud József 
Muraszombat, Kalchbrenner Pál Salamon, Kardos 
János Nádorfa, Kücsán Iván Rónafő, Kreft Ignác 
Korong. Kühár József Muraszombat, Luncer Ká
roly Péterhegy. l áng Sándor Határfalva, Love- 
nyák József Vashidegkut.

Uj fiókkórház Muraszomba
ton. Hartner üéza országgyűlési képvise
lőnk eléggé nem dicsérhető áldozatot hozott 
a katonai ápolás ügyének. Házának lendva- 
utcai részében levő három szobából és az 
összes mellékhelyiségekből álló lakását 
katonai kórház céljaira engedte át, azt tel- 
sen a saját költségén felszerelte. 15 kényel
mes ágy, s a berendezéshez szükséges 
egyéb tárgyak várják ott a gyógyulást kereső 
katonákat a képviselő nagylelkűségéből. 
Hartner üéza ezen áldozatkészsége nem 
szorul dicséretre, de igenis követendő pél
dát mutat arra, hogyan kell az itthonmara- 
dottaknak a haza szent ügyét szolgálni. 
A Hartner-féle hadikórház a szombathelyi 
cs. és kir. tartalékkórház muraszombati 
osztályának egyik fiókját fogja képezni.

Rokkant gyámok a muraszombati járás
ban. Vasvármegye Vörös Kereszt egyletének vá
lasztmánya szerdán délután 3 órakor tartotta 
ülését Herbst Géza alispán elnöklete alatt. A vá
lasztmány a Vasvármegye területén működő rok
kant gyámokat és választmányi tagokat válasz
totta meg, kiknek feladata lesz, hogy körzetük 
területén belül a háború rokkantjainak ügyét el
lássák, a segélyre szorulókat támogassák, a rok
kantak részére munkaalkalmakat felkeressék, szó
val, hogy a háború e szerencsétlenjeinek jövendő 
existentiájuk, megélhetésük érdekében segítséget, 
támaszt, felvilágosítást nyújtsanak. A választmány 
az alispán előterjesztésére a muraszombati járás
ban rokkant gyámul Pósfay Pongrácz nyug, fő
szolgabírót, a rokkant választmány tagjaiul pedig 
ifj. Horváth Pál főszolgabírót és dr. Vályi Sándor 
ügyvédet választotta meg.

H'vatalvizsgálat. Náray Szabó 
Jenő kúriai biró, a szombathelyi törvény
szék elnöke e héten tartotta meg a mura
szombati járásbíróságnál a szokásos évi 
hivatalvizsgálatot, melynek befejeztével el
ismerésének adott kifejezést ugy a bíróság 
tagjainak, mint a tisztviselőknek, akik e 
nehéz napokban megfogyott létszámban 
oly hűen s lelkiismeretesen teljesítették 
kötelességüket.

— Dr. Tauber Sándor kanonok 
kitüntetése. A hivatalos lap vasárnapi 
száma a következő legfelsőbb kéziratot 
közli:

Vallás- és közoktatásügyi magyar minisz
térium előterjesztésére dr. Tauber Sándor vasvár
szombathelyi székesegyházi kanonoknak a Szent 
Lászlóról nevezett somogyi címzetes prépostsá- 
got adományozom.

Kelt Becsben, 1915. évi junius hó 23-án. 
FEi ENC JÓZSEF s. k.

Jankovich Béla s. k.
Dr. Tauber Sándort ért kitüntetés be

lőlünk is a legőszintébb öröm érzéseit váltja 
ki, mert dr Tauber Sándor 1891 évben, 

mikor áldozópappá szenteltetett, — 
néhai gróf Szápáry Géza családjánál Mura
szombaton udvari kápláni állást töltött be, 
s itteni működése alatt a lakosság osztatlan 
szeretetét és becsülését vívta ki magának.
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A V. M. K. E. évi közgyűlése. 
A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egye
lnie! szombaton délelőtt tartotta évi rendes 

. izgyülését az alábbi tárgysorozattal: 1. 
i.lniiki jelentés; 2. 1913-14 évi száma- 
!as; 3 1915—16. évi költségvetés; 4. 
iinik, 2 alelnök, titkárok, könyvtárnok, : 
^szerkesztő, pénztárnok, ügyész, 9 tagú 
Jasztmányi rendes és 2 póttag választása ; 

Indítványok. A gyűlésen a tagok csak 
r számmal jelentek meg, ami elörelát- 

r...i> is volt, mert a tagok nagyrésze liadba- 
vonuit. az itthonlevöket pedig a nagy dolog 
időben más kötelességeik kötik le. A meg- 

okat Pósfay Pongrác elnök üdvö- 
. hatalmas megnyitó beszédben 

.nutt rá a háborús helyzetre, s azon 
élességekre, melyek e nehéz időben az í 
esiiletre idegen vend nyelvű nép köré- ' 

II várnak. A magyarnak egyetértésre, 
.urára, munkára van szüksége, monda 

az elnök, — s ennek a céljait szolgálja ez 
az c.-vesület Ezután elnök az egyesület 
évi működését ismertette, melyből kiemel
jük. hogy az egyesület a múlt évben 11000 | 
koronát adott az épülő polgári iskolához, j 
A közgyűlés elhatározta, hogy a tisztikart 
majd a háború után fogja megválasztani, 
s felkérte elnököt, hogy tisztségét viselje 
tovább is e nehéz napokban. Pósfay elnök 
azonban lemondási szándékától eltérithetö 
nem lévén, az elnöki tiszt és az összes 
többi tisztikar betöltése, valamint Pósfay 
P.mgrác elnök működésének megörökítése 
tárgyában hozandó határozat a háború után 
tartandó közgyűlés feladata lesz. Az egye
sület évi működéséről s a közgyűlésről az 
ismertetést lapunk közelebbi számában hoz- 
h ’m’; csak, mert a közgyűlés időpontjában
i.rpimk  már szedés alatt állt, s a technikai 
beosztása szűk keretet parancsolt ránk.

A 19. továbbá 26 30 éves népfolkelók 
behívása. A hivatalos lap minapi száma közli a 
honvédelmi miniszter rendeletét, mely szerint az 
|S96-ban született, valamint az 1878. évtől 1890. 
v ö bezárólag született, továbbá az 1892., 1893. 
c 1894-ben született népfölkelésre kötelezett, nem- 
k nben a nép ölkelésről vagy a hadiszolgálta- 
i 1 szőlő törvény alapián kirendelt (igénybe 

e ezen időközben elbocsátott egyének, ha 
évben megtartott népfölkelési szemlén, 

utőbemutatö szemlén vizsgáltattak meg, ille
tőleg a/ elrendelt bemutató pőtszemlén újra meg- 
' ittak és népfölkelési fegyveres szolgálatra 
ai- isnak találtattak, folyó évi julius 15-én, —
«»"’ viben névszerint felmentve nincsenek a
n elési igazolványi lapnn feltüntetett magyar 
k honvédkiegészitő, illetve császári és királyi 
k -zitési parancsnokság székhelyén népfölkelési 
1 es szolgálatra bevonulni a törvényes követ

vek terhe alatt kötelesek. A behívásokat 
-n a hatóság már plakátirozta.

A húsfogyasztás korlátozása A hivatalos 
sárnapi számában a következő rendelet je- 

A magvar királyi minisztérium a háború 
szőlő kivételes intézkedésekről alkotott 

,l*i évi LXII. törvénycikket és a hadiszolgálta- 
1 szőlő 1912. évi LXVIII. törvénycikket ki- 

|9|4. évi L. törvénycikk 4. §-a alapján 
1 kezőket rendeli: I. $?. Marhahúst, borju- 
l",s’ sertéshúst a hét két napján és pedig ked- 
vn pénteken akár nagyban, akár kicsinyben 

'an| árusítani, vagy egyébként forga
tni tilos. Ugyanezeken a napokon tilos 

vban, vvndéglőkban, egyleti jellegű és más 
helyeken az említett husnemüekböl elöálli- 

éleleket kiszolgáltatni. Ez a tilalom nem vo
natkozik a húsiparban előállított olyan állóképes 
húskészítményekre, a melyeknek előállítása hosz-

szabb időt igényel és fogyasztása hosszabb időn 
át történik ; nem vonatkozik továbbá a szarvas
marha, borjú és sertés levágásából nyert és em
beri táplálkozásra alkalmas melléktermékekre. E 
szerint tehát ezentúl hetenkint kétszer nem eszünk 
húst. Én Istenem, de jó azoknak az ezerholdas jő 
hazafiaknak és hadseregszállitó előkelőségeknek, 
azok még megmaradhatnak ezentúl is jő hazafiak
nak, mert megtarthatják ezt a törvényt teljes szi
gorában, de én Istenem, mit csináljon szegény és 
boldogtalan lateiner ember: ügyvéd, tisztviselő, 
hivatalnok, mit csináljon az a szegény 30 forintos 
dijnok, vagy írnok, aki esküt tett rá, hogy a haza 
törvényeit megtartja, hogy tartsa ő be azt a tör
vényt, mely azt rendeli, hogy hetenkint két napon 
át nem szabad húst enni, 5 napon át pedig sza
bad. Kell is erre nekünk törvény, ne törvényt 
adjanak, hanem olcsó és requirált húst, akkor 
megígérjük, hogy hetenkint 2 napon át eszünk 
húst, de azt, hogy csak 2 napon át ne együnk, 
sehogy se tudjuk megígérni, mert ezen mi már 
szegény középosztály régen túl vagyunk, mi heten
kint 7 napon át nem eszünk hús!

Haza Amerikából Krizsankó Iván zsida- 
hegyi lakos már évek óta tartózkodott Amerikában. 
A háború kiütésekor azonban elfogta a honvágy 
s elhatározta, hogy munkabíró erős karjait fel
ajánlja a hazának. Még a múlt hőnap elején 
Baltimoréban román alattvalónak adva ki 
hajómunkásnak szegődött el s sok hányattatás 
után Koppenhágán, Londonon keresztül megérke
zett Muraszombatba, hol a szolgabirőságnál rög
tön katonai szolgálatra jelentkezett. Örömmel me
sélte, hogy boldog érzés vett rajt erőt, mikor 
Pestre érkezve látta, hogy ott még mindig magya
rok vannak, mert neki Amerikában mindenütt azt 
mondták, hogy Budapest már rég orosz kéz
ben van.

— A második hadikőlcsön 1120 millió korona. 
Illetékes helyről ma publikálták, hogy a második 
hadikőlcsön hivatalos aláírási helyein a kölcsönre 
vonatkozó elszámolás a pénzügyminisztériummal 
már nagyrészt megtörtént és immár megállapítható, 
hogy a második hadikölcsönre 1120 millió korona 
névértékű kötvényt jegyeztek. A kölcsön összegé
ből negyed milliárdott jegyeztek félmilliónál na
gyobb és félmilliós összegekben s ugyancsak ne- 
gyedmilliárdot jegyeztek 50,000-töl 500,000 koro
nás tételekben, a többi a kisebb összegű jegyzé
sekből került ki. Az első hadikőlcsön összege 
1170 millió volt, a második hadikőlcsön összege 
pedig a most kimutatott 1120 millió koronánál 
nagyobb is lehet, mert még nincs teljes elszámo
lás és a jegyzés összege valószínűleg meghaladja 
még az 1120 millió koronát is. A hadikőlcsön e 
fényes sikere a magyar nép áldozatkészségének 
igazi dicsősége, s ebből a fényes, várakozáson 
felül sikeres eredményből joggal veszi ki részét a 
mi járásunk derék lakossága, mely kerek egy 
millió koronát jegyzett.

Házasság akadályokkal. Régi kiábrándító 
igazság, hogy a frigyeket nem az égben kötik. 
Pontos köze van a legtöbb házassághoz a köz
vetítőknek, hozománynak és sok eféle prózai al
kalmatosságnak. Egy tipikus ilyen alapon épült 
eset játszódott le a napokban a helybeli járás
bíróság előtt. Egy járásbeli fiatalember - neve 
mellékes egy vasmegyei községbe került leány
nézőbe. A fiatalembernek a leány összes anyagi 
járulékaival együtt megtetszett s boldogan sietett 
haza s szőtte, szőtte terveit a boldog család és az 
üzlet alapitásről. Közben történt azonban, hogy a 
menyasszony szüleit Muraszombatból valamely 
megbízás nélküli ügyvivő oly módon informálta, 
hogy a fiatalember részeges s nem él józan életet. 
A leendő örömanya erre minden további nélkül 
levelet irt a fiatalembernek, melyben sajnálattal 
jelenti, hogy leánya eljegyzését felbontani kény
telen, mert iszákos embernek nem adhatja leányát.

A fiatalember a méltatlanul ért vád miatt a bíró
ságnál keresett elégtételt, ahol kihallgatták a jó
akarata informátorokat, akik természetesen már 
nem emlékeztek az esetre, mindazonáltal a bíróság 
a levélíró anyát becsületsértés miatt 40 korona 
pénzbüntetésre Ítélte, büntetését azonban fel
függesztette.

- Megkezdődött az aratás. Ez az esztendő 
a magyar asszonyok legendás éve. Ez évben nem 
az. erős magyar kar művelte a földet, nem izmos 
férfi kar vágja a rendet, ez az év a magyar 
asszonyok glóriás nagy éve- A munkabíró férfi 
acél karja ott túl a nagy hegyeken vívja rettene
tes tusáját száz ellenséggel, itthon pedig a dolgos 
asszonyi kéz csudát tett, visszavarázsolta a ma
gyar ugarnak az életet adó termést. Járásunk 
asszonyai büszkék lehetnek két kezük munkájára, 
mert ime szépen virul a termés, megvillan a 
kasza s arat a magyar asszony . . .

A kártyavetés nem üzlet. Rajbár István 
felsőcsalogányi lakos csendes óráiban kártya
vetéssel is foglalkozik. Kiolvassa a hiszékeny 
embereknek a kártyából kit hogyan csal meg a 
felesége, megjósolja, lesz-e borjú, lesz-e eső, meg
jósol mindenkinek mindent csekélyke busz fillér
ért. Vándorlójában Tótkereszturra is eljutott, hol 
házról-házra járva, boldogította jóslásaival a tót- 
kereszturi menyecskéket, mig végre az éber tót- 

! keresztúri csendőrség rajta ütött s feljelentette a 
| bíróságnál, hol meg is büntették tiltott szerencse 

játék miatt.
Adományok. A kórházban ápolt sebesült 

katonák részére özv. Junkuncz Istvánné 3 kosár 
salátát, Vucskics Lajos 80 drb tojást, Horváth 
Istvánné I liter tejfel és 1 kilő túrót, Kuzma Ist
vánné 1.5 liter tejfel és 2 kiló túrót, Eberl Róza 
2 koronát, Schweinhammer Jánosné 22 liter ribiz- 
lit voltak szívesek adományozni, melyért a leg- 
hálásabb köszönetét mond a közkőrház vezetősége.

Köszönetnyilvánítás. A Muraszombati 
Mezőgazdasági Bank az Országos Rokkant és 
Nyugdijegylet muraszombati fiókjának különalapja 
javára 20 K-át volt szives adományozni, melyért 
a választmány ez utón is hálás köszönetét 
nyilvánítja.

Adomány a Vörös Kereszt javára. Sági 
Márton ny. tanító 2 koronát volt szives a Vörös 
Kereszt javára adományozni, melyért köszönetét 
mond a vezetőség.

— Kérelmek és panaszok hadiszolgáltatási 
ügyben. Hadiszolgáltatásokra vonatkozó kérelme
ket és panaszokat az érdekelt felek nagy számban 
intéznek közvetlenül a honvédelmi minisztériumhoz, 
abban a valószínű feltevésben, hogy kívánságaik 
teljesítése ily módon könnyebben és gyorsabban 
elérhető. Most illetékes helyről arra figyelmeztetik 
a közönséget, hogy saját érdekében ily kérelmei
vel és panaszaival közvetlenül az első sorban ha
tározni hivatott következő hatósághoz forduljon: 
a hadiszolgáltatások után járó térítések és kárté
rítések kifizetése, vagy a már kifizetett térítések 
felemelése iránti kérelmek, valamint az ellátási 
igények iránt a községi elöljárósághoz ; felmentési 
igények, azután jogtalan igénybevétel vagy mél
tánytalan megterhelés, továbbá a hadiszolgáltatá
soknál közreműködött közegek törvény- szabály
ellenes eljárása ellen emelt panaszok, valamint 
egyáltalában a hadiszolgáltatásokat illető panasz
kérvények irán pedig az illetékes főszolgabíróhoz.

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

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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A t. Vendéglős uraknak
figyelmükbe ajánlom, hogy a 
legjobb minőségű s legszebb 

papir-szalvétát 
akármily mennyiségben cim- 
nyomással vagy anélkül, a 
legolcsóbb árban szállítom

Balkányi Ernő Muraszombat.

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

~zz—»$
rekedtség, 

elnyálkásodás, 
hurut és görcsös 

köhögés ellen.

MILLIÓK
használják a Kaiser-féle AAell-Karamil

lák három fenyővel. 6100 kőzj. 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.

--------  J —*7

BUDAPEST es KIS ÚJSÁG
apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedesében Muraszombat

Horgony-thymol-kenöcs.
Könnyebb sérüléseknél, nyitott és égési 

■ebeknél. Adag: kor. —.80.

I

F____
Horgony-Liniment. X 

a Horgony-Paln-Expeller pótlékai 
entea bedörzsölÓ8 hüléseknél, rbetunénAI, 

köszvénynél stb.
Öregje: kor. —.80. 1.40. 2.>—.

Horgony-vas-albuminat-festvény.
Vérsíegényaégnél ée gépkörnél.

Üvegje: kor. 1.40.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők 

Egy jobb házból való 
fiú vagy leánygyermek 

hetifizetésre

OLASZORSZÁG
P3T HÁBORÚS TÉRKÉPÉ

kapható BALKÁNYI ERNŐ üzletében, Muraszombatban

kifutónak
fel véteti k

Balkányi Ernő üzle
tében Muraszombat.

Ipar és kereskedelem.
HELYBELIEK:

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

KALCHBRENNER és NÁDAI 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry utca.

GROSZ MÓR vegyeskereskedő Felsőlendva. 

GENUR KAROLY vendéglős Felsőlendva.
KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész. HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd.

raktár. Vesz mindenféle gabonát. KOHN LIPÓT füszerkereskedö, deszka, mész, 
czement és eternit pala árusítás.

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy
ANTAUER JÓZSEF bábsülö és mézeskalácsos. HIRSCHL I.II’ÓT vegyeskereskedő Köhidán.

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

BUNKÓ JÓZSEF Szállódája az .. l-lk-lant- -h<-z.

NEMF.CZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép , kei ékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd.

KOL’sz ANTAL vendéglős Bpest VII. Sip-u. 5

KÍ HÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár
BITTERMANN TIVADAR borbély és fodrász. POLKÁK JÓZSEF’ pékmester. Templom-utca. KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

BOROS BENŐ kávéháza. POSZTÉ JÁNOS órás és ékszerész. KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész, PÉTERKA FrRENCZ vendéglős. KÜHÁR JÓZSEF’ vas- és füszerkereskedésc 
Felsőlendva.

DITTRICH GUSZ1AV bádgos, vizsgázott 
acetylcn gázszerelő.

DICK SÁNDOR sajtgyáros.

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

és porcellánkereskedése.

PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-ulcza.

RATKOL TIVADAR göztéglagyára.
MuLNÁR ZSIGMOND „Elnke Kávéház. 

Komárom.

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

Kerékpár raktár.

OBÁL JENŐ gőzmalom tulajdonos Percsió. 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.

PRESZLER VICTOR „Hungária Kávéház4* 
Komárom.

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 
STIVÁN FERENCZ vendéglői Kőhida.

SIFTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos.
FLISZÁR JÓZSEF’ épület- és bútorasztalos. 

Motoreröre berendezett műhely.
TURK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza. 

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász. 

WOLFARTH LAJOS ép. mérnök Mező utca.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely.

GOLOl B ISTVÁN kereskedő Alsómarácz.

GROSZ SAMU vendéglős Urdomb

KR. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be- 
vásárlási forrás. Fő utcza.

SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház. 

SOMMEK JÓZSEF vendéglős Felsőlendva
HEIJIER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-utca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

KEMÉNY MÓR ..Korona" kávéháza.

TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg. 
VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely. 

VLaJ FERENCZ vendéglős Rőnafő.
VOGLER JÓZSEF savanyuviz tulajdonos

Bad ILidein.

ZRINbZKA ISTVÁN gépkovács Alsómoracz
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

NEMF.CZ

