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Az orosz fronton.
Az orosz fronton érte Vilmos császárt 

i hír, hogy Belgrád elesett. Alkalma volt 
örömét trónörökösünk és Frigyes királyi 
herceg jelenlétében kifejezni a mi hadsere
günknek, mely ott testvéri sorban áll a 
német hadsereggel. Színpadi hatásokkal a 
mi oldalunkon nem dolgoznak, de az élet 
eleven drámaisága hozta össze odafönt azt 
az illusztris társaságot, mely végigjárva a 
harcosok során, ellenállhatatlan hősiességre 
lelkesít őket.

Arra a frontra kell néznünk, s nyom
ban semmivé foszlik minden föl-fölbukkanó 
kislelküség. A mi szénánk renben van A 
végeredmény nekünk kedvez. Erre kell 
gondolniok azoknak, a kik a részeleges 
kellemetlenségeket és kárszenvedéseket tra
gikusan veszik. Ezeket egyszerűen el kell 
viselni, s ézzel erősíteni azt az alapot, me
lyen vezéreink a végleges diadalt fölépítik. 
Az ellenség mélyen behatolt Oaliciába, a 
nélkül, hogy ezzel valami előnyhöz jutott 
volna. Hiszen a mire törekszik, a mi had
erőnk keresztültörésére, a német falanx 
megingatására: ehhez egy lépéssel sincs 
közelebb ma, Lemberg birtokában, Cser- 
novicz birtokában, mint volt a háború első 
napján. Ellenben e merőben értéktelen tér
nyerését megfizette százezrek vérével s egy 
merőben hátrányosabb pozícióval, melybe 
azok által az elörerontások által jutott, mi
ket mi fejtettünk ki. A stratégiai és tak
tikai előnyök nekünk jutottak, az orosz 
csak másutt áll, de nem közelebb czéljaihoz
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El kell szenvednünk, addig a meddig, 
azokat a károkat, a miket az oroszok 
Magyarországba szivárgása okoz. Nagyon 
szívesen vennők, ha nem érnének bennün
ket, de nem szabad az egész hadi helyze
tet ahhoz idomítani, hogy ne érjenek ben
nünket. A magyar közönségnek állandóan 
a fölfogásnak azon a magaslatán kell ma
radnia, a meiyen hadműveleteink mozog
nak. A háború sorsa nem Uzsokon és nem 
Sárosmegyén fordul meg, ennélfogva a mi 
ott történik, lehet nekünk kár, lehet az 
orosznak reklám, de nem érinti a háború 
sorsát, azt a sorsot, mely valamennyiünket 
sújtana rossz vezetés esetén akkor is, ha 
soha egyetlen orosz sem jött volna át a 
Kárpátokon.

Hála a gondviselésnek, a mi részün
kön nem reményekkel dolgoznak, hanem 
biztos tudomásukkal és nem teóriákkal, ha- 
hanein beigazolt tényekkel. A háború ese
ményei eddigelé is minden egyes állításhoz 
szolgáltatták a megerősítő illusztrációkat. 
Bukovinában már voltak az oroszok és 
kivertük őket. Nincs semmi ok, hogy má
sodszor is ne úgy legyen. Magyarországon 
már garázdálkodtak s véres fővel vissza
szaladtak Programmszerüen, előre bemon
dóban történt ez meg, nem is egyszer, s 
ennyire tényekkel megerősített biztonság 
mellett igazán nem nehéz a rákövetkező 
esetben előlegezni az eseményeknek azt a 
néhány napi bizalmat, a mely eltelik addig 
mig ismét beválik, a mi eddig is mindig 
bevált.

Sőt most könnyebb is. Most már lát
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tuk azokat a betörőket, a kiktől rettegnünk 
nem illik. A maguk szájából hallottuk, hogy 
milyen ostobák, mennyire nem állnak egy 
nívón mivelünk. Ezek elhitték, hogy kará
csonyra Bécsben lesznek! Olyan fogadta
tások után, a milyenekben már volt részök. 
S ennyire kiéhezetten és rongyaikban meg
fagyottam Ezek csak csak csizmát akarhat
nának, de nem székesfővárosokat. S min
den lovagiasság mellett az ellenség iránt, 
s teljes tudomásával számbeli fölényének, 
ki kell mondanunk: lehetetlen, hogy a ve
zetése okosabb lenne a seregnek. Mert a 
mostani betörések nem történnek több böl- 
cseséggel, körültekintéssel, mint az első. 
Most is hebehurgyán beleszaladnak ugyan
azokba a csapdákba, s hagyják magukat 
lemészárolni és elfogni szakasztott azon 
mód, mint mikor ilyesmi először esett meg 
velők.

Az orosz betörés Magyarországba 
orosz érdek szempontjából hiba volt, véres 
kudarcok világosították föl őket, hogy hiba 
volt, s ostoba bogár moujara ismét rejjei 
neki mennek a falnak.

Nekünk ezen nincs mit sajnálnunk, 
csak azokat a polgártársainkat, a kiket az 
orosz ostobaság közvetlenül károsít. Élén
ken fájlaljuk, de éppen nekik szól: ne es
senek rajta kétségbe. Minden sebért, me
lyet a háború üt, szolgál majd nekik kár
pótlással, s a legszebb és legbőségesebb 
jutalmat azok kapják, a kik legtöbbet szen
vedtek. Az orosz frontba esik országunk
nak ez á része, az orosz fronton aratjuk 
majd a világtörténelem legkábitóbb diadalát.

TÁRCA.

A szomszédok
Boucherot Marié a kis város egyetlen sza- 

bónőjénél, Maróit kisasszoynál dolgozott. Szüleivel 
együtt a helységtől körülbelül egy kilométernyire 
eső országutmenti kis házban lakott. Reggel, inig 
anyja rendbeszedte a lakást és megfőzte a regge
lit. Marié gondosan toalettet csinált, aztán reggel 
félhétkor, rózsásan, vidáman útnak eredt Mariét 
kisasszony műterme felé.

Az ut Vidalék udvara előtt vitt el. És nem , 
volt puszta véletlenség, hogy Vidal Gyurinak, 
mióta visszajött a katonaságtól, éppen abban az 
időtáiban akadt mindig valami sürgős teendője a 
ház előtt, mikor a csinos kis varrókisasszony arra 
ment. Boucherot Marié megejtette a szivét, de a 
leánynak magának sem volt közömbös a csinos 
kiszolgált katona.

Vidalné csakhamar észrevette a dolgot és 
megpirongatta a fiát:

- Halod-e fiam ! Észrevettem ám, hogy sze 
met vetettél a kis Boucherot leányra. Hát igaz, 
hogy csinos lány, mindig is divatos ruha van 
rajta, s nem lehet egy rossz szót sem szólni el
lene. De beláthatod, hogy ne”’ neked való asszony 

az. Neked tenyeres-talpas, szorgalmas paraszt
leányt kell feleségül venned, a ki tud bánni az 
állattal és otthon van a gazdaságban, nem pedig 
ilyen cicomás városi kisasszonyt.

Gyári szerénzen de határozottan felelte:
—- Lehet, hogy igazad van, anyám. De 

soha sem volna bennem annyi bátorság, hogy 
megkérjek egy olyan leányt, a ki nem tetszik 
nekem.

És tovább udvarolgatott Boucherot Mariénak 
a maga módja szerint s minden vasárnap táncolt 
vele i? kis helység vendégfogadójában. És egy 
vasárnap bátorságot meritelt, hogy a jövendőt 
illető terveiről beszéljen a leánnyal.

Nem találkozott ellenállással. Csak azt 
mondta neki Marié, hogy biztos állást kell keres
nie, mert belőle legjobb akarattal sem * válnék 
parasztasszony.

Gyurinak nehezére esett megválni földjeitől 
és marhaistállótól. Még nehezebb volt megnyernie 
szüleinek beleegyezését, hogy szegre akassza a 
paraszt gúnyáját és polgári foglakozás után néz
zen. De Marié ragyogó fekete szeme nagy varázs
hatalommal uralkodott rajta és Gyuri pályaőri 
állást keresett magának. A községi bírónak meg 
a kerületi képviselőjének pártfogásával sikerült is 
álláshoz jutnia egy helyiérdekű vasútnál. Vidal 

Gyuri egy borongó őszi napon elbúcsúzott szülei
től és menyasszoeyától — és dagasztotta keblét 
a remény, hogy néhány hónap múlva szabadságot 
kér, hogy elvezetkesse Isten házába a választott
ját. Úgy farsang, vagy legkésőbb husvét táján.

*
Maróit kisasszony még a legsürgősebb 

munka idején is szakított magának annyi időt, 
hogy a posta megérkezése után egy pillantást 
vessen az újságokba.

Egy reggel január közepén a követ
kező kis napihir fogta meg a figyelmét:

— Vasúti baleset Ma reggel vonatren
dezés közben súlyos baleset történt a helybeli 
pályaudvaron. Rendezés közben Vidal György 
huszonöt éves váltóőr, a pályatesten áthaladva, 
két teherkocsi ütközői közé került és nyomban 
meghalt. Vidal csak hat hete állt a helyiérdekű 
vasút szolgálatában.

Maróit kisasszony hamar összeszedte magát. 
Éppen ebben a pillanatban látta elmenni előttük 
a táviratkézbesitőt.

— Itt megy a táviratkihordó — jegyezte 
meg Mariénak. — Ki tudja, minő fájdalmas hirt 
visz valamelyik szomszédunknak! Mostanában 
nagyon sűrűn történik baleset. De halja-e, Marié,

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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Vörös Kereszt.

Messze keleten a ozmán birodalom is élesre 
fente fegyverét, s büszkén ragyog fennen a Vörös 
Félhold. A Vörös Kereszt im megértette a félhold 
izenetét s sietve siet anyagi erővel a török segít
ségre. A muraszombati Vörös Kereszt is 100 
koronát adott a török félhold javára.

Egyesületünk javára egyre folynak az ado
mányok. lelkes közönségünk szeretettel fordul 
egyesületünk felé. Ruzsits János perestői jegyző 
Perestó derék lakói körében 59 K 75 f.-t gyűjtött, 
Falud községben 17 K 40 f. Murahalmos község
ben 37 K gyűlt össze. Dr. Pintér Miklósné 10 K-t, 
Grassanovits Olga 5 K 40 fillért, Csaplovics Fe
rencné 5 K, Horváth Béláné 5 K. Vlaj Iván 1 
koronát küldtek be az egyesületünk javára.

Zoltánháza község (gyűjtő Vlaj Iván): Vlaj 
István 2 K. Skrabán Jánosné, Bencák József 
1.20 1.20 K. Sparas Miklós 1.30 K. Hodoscsek
Mihály, Hodoscsek Miklós, Barbarics Mihály, Bar
barics István, Szever Teréz, Benkó Miklós, Hodos
csek Ferenc. Makári Mihály, Czőr Miklósné, Benkó 
Ferenc, Loncsár István, Dervarics Mihály, Vucsák 
István, Obál József, Obál Mátyás. Makári István, 
Siftár Iván, Dervarics Ferenc, Pavlits István, Pável 
Mihályné, Siftár György Loncsár István. Rodi Ist
ván, Sparas Sándor, Hodoscsek István, Dervarics 
István, Dervarics János, Vukán Iván, Loncsár Iván, 
Szapács István, Szocsics János, Loncsár István, 
Rodi Iván, Bokán József, Hodoscsek Iván, Hodos
csek Mátyás, Vrecsics Mihály, Vutsák István, 
Barbarics Mihály, Vlaj Iván 1 1 K, Bokán Mik
lós 80 f, Benkó János, Hodoscsek Mihály, Vucsák 
Ferenc, Rodi István, Barbarics Ferenc, Dervarics 
Jván, Szakovics Iván, Pojbics Ferenc, Pintarics 
Ferencné 60 60 f, Loncsár István, Barbarics Má
tyás, 50 50 f, Benkó János, Porédos Iván, Der
varics Miklós, Vrecsics Ádám 40 40 f, Dervarics
Tréza, Loncsár Mátyás 20 20 f, összesen 54 l\ 
90 fillér.

Gesztenyés község: Zakócs Ferencz 60 f, 
Ocsek Ádám, Kücsán József, Szovják József, Hor
váth Iván, Novák Alajos, Novák Lipótné, Rituper 
György, Fiiszár József, Temlin Ferencz, Bankó 
Zsuzsa, Rituper János, Panker Ádám, Füredi 
Ádám 40 40 f, Novák Iván, Temlin János 50 50
f, Novák Sándor 30 f, Ocsek Iván, Filó Mátyás, 
Rituper György, Koudila Ádáin, Ocsek István, 
Ocsek Ferenc, Ballér Lajos, Temlin Ferenc, Ritu 
per Ádám, Rituper István, Rituper Ádám, Novák 
Anna, Novák Éva, Novák János, Novák Ádám, 
Novák István, Novák Mihály, Novák Sándor, No
vák János, Novák Simon. Novák Mátyás, Novák 
Ferenc, Filó Juli, Novák Ferenc, Závecz István, 
Rituper György, Rituper Ferenc, Ocsek Pál 20--20 
f, Novák Sándor, Závec Mihály 14 14 f, Novák
János 12 f, Závec Ádám, N ovák János, Panker 
Mátyás 10 10 f. Összesen 13 K 40 i.

éppen most jut eszembe, hogy meg kell még ho
zatnunk a gászcsipkét Ricluidné toalettjéhez. Le
gyen oly szives, menjen el érte. Ma nem is kell 
visszajönnie. Mára kimenőt adok.

— De kisasszony kérem . . .
— Semmi ellenvetés . . . Csak menjen, gyer- 

mekam, szedelözködjék.
Maróit kisasszony el akarta távolítani a kis 

menyasszonyt, hogy ne tudhassa meg előkészület
lenül a gyászhirt valamelyik megrendelőtől, a ki
nek eljár a nyelve.

*
A közelgő tavasz nem képes visszavarázsolni 

a mosolyt Marié ajkaira. Marié végtelenül szo
morú és vigasztalhatatlan . . . Szeretne meghalni 
vagy legalább elmenni innen . . . messzire 
Fokozza boldogtalanságát az a gyötrő gondolat, 
hogy Gyuri halálát részben talán ő is okozta.

Valahányszor elmegy Vidalék kapuja előtt, 
félénken es reszketva hajtja le fejét, mint egy 
gonosztevő. És az öreg parasztasszony olyankor 
mindig kinn áll a kapuban és mindannyiszor dü
hös és fenyegető hangon kiáltja utána:

Nyomorult, te vagy az oka, hogy meg
halt az én szegény fiam.

Kerkaszabadhegy község: Skerlák Ferencz 
101 K. Sárkány Ádám. Korosec Szidónia. Zakolcs 
Ferenc I -I K. Kollár Ádám 80 f, Zakócs János. 
Szmodis András 60 60 f, Szmodis József 50 f. 
Beznécz Sándor. Szmodis Ferenc, Lázár Ádám. 
Lázár János, Skerlák József, Kollár János. Lázár 
János, Skerlák János, Lázár János. Lázár Ádám, 
Szmodis József, Dekán Szmodis Ferencné. Andre- 
jek János, Zsupanek Ferenc, Bohár Ferenc. Lázár 
Péter. Kücsán József, Kücsán Ferenc 40 40 f.
Lázár Istvánné, Lázár István, Skerlák Mátyás. 
Zsupanek József 30 30 f. Sinkéc Lenke, Szmodis 
Ferenc, Szmodis Ivánné, Panker János, Panker 
József. Panker József, Skerlák István, Skerlák Pé
ter, Lázár Jánosné, Lázár. Lázár, János. Lázár 
József, Sáfrán Jánosné, Bohár János, Kücsán 
Sándor, Bacsics Ferenc. Balsics János, Skerlák 
József 20 -20 f. Skerlák István 26 f, Panker 
György 16 f, Szmodis E., Panker Anna, Spilák ' 
István, Bohár József 10 -10 f. összesen 19.13 K. , 

(Folyt, köv.)
------------------------------------------- ■

Karácsonyi ajándékot
a katonáknak!

Karácsony ünnepe közeledik, máskép mint j 
más esztendőben. Az idén nem a csöndes védett | 
otthon ünnepe lesz, az idén karácsonykor ott lesz , 
minden gondolatunk a" messze harctéren, s mind
nyájunk vágya lesz, hogy bár csak egv kis ott 
honi fényt, meleget küldhetnénk ki oda a zordon . 
veszélyek közé. Erre keresünk módot. Hiszen nem 
lesz egy sem katonáink között, ki karácsonyestén ; 
ne gondolna haza forró honvággyal, egy sem, 
kinek a honi tájról jött ajándék ne okozna erőt- 
adó lelket, emelő nagy örömöt, és annál nagyob
bat mennél több szeretetet, több gondoskodást 
érez ki abból.

Ma a tábori csomagposta egyáltalán nem 
működik, senkinek sem áll módjában tehát hogy 
harcban álló hozzátartozójának karácsonyra vala
mivel kedveskedjék.

Mi mégis arra akarunk módot nyújtani Vas
vármegye közönségének, elsősorban asszonyainak 
és leányainak, hogy karácsonyi ajándékukkal ilv 
szeretetteljes gondoskodás tantijeiét is kiildhessék 
katonáinknak. Lehetségessé fogjuk tenni, hogy 
mindenki maga csomagoljon be egy dobozba azt, 
amit jónak lát, s e csomagokat aztán a Vörös 
Kereszt utján egyöntetűen gyorsan és biztosan 
juttatjuk el a vármegye minden egyes ezredéhez, 
a mi fiainkhoz, testvéreinkhez, szeretetteinkhez, a 
hol az ezredparancsnokság a dobozokat a legény
ség közt szétosztja.

Ez elérhető lesz a következő módon:
Minden községben alakul egv bizottság a 

katonák részére szánt karácsonyi ajándék csórna 
gok összegyűjtésére. Ez a bizottság a körjegyző
ből, a községbiróból, tanító-, vagy tanítónőből, 
óvónőből áll.

A bizottság a községben kihirdetteti, hogy 
mindenki, aki a harcban álló katonák részére ka
rácsonyi ajándék-dobozokat akar küldeni, ezt a 
bizottságnál jelentse be.

A karácsonyi ajándékcsomagokat csak egy
forma dobozokban lehet küldeni és pedig csak 
olyanokban, amelyeket a Vörös Kereszt a közön
ség rendelkezésére bocsát. E doboz ára 12 fillér.

Minden bejelentőtől meg kell kérdezni, hány 
dobozt akar rendelni, ezt össze kell írni, a dobo- 
bozok árát beszedni. Ha valaki oly szegény, hogy 
a doboz árát nem tudja megfizetni, úgy az illető
nek a bizottság előterjesztésére ingven küldünk 
dobozt.

Ha az összeírás megtörtént, akkor a Vörös 
Kereszt legközelebbi fiókjának be keil jelenteni, 
hogg a községnek hány dobozra van szüksége, 
hányán fizették be a dobozok árát és kik részére 
javasolja a bizottság a dobozok árának elengedé
sét. Ezt a bejelentést a legközelebbi fiók egyesü
letnek oly időben kell elküldeni, hogy a bejelentés 
december 15-én a fióknál legyen. Ugyanezen fiók
nak kell a bejelentéssel egyidöben a dobozokért 
befolyt összeget beküldeni.

A dobozok árán kívül sem a szétküldésért, 
az összegyűjtésért és továbbításért nem kell sem
mit sem fizetni a közönségnek.

A Vöröskereszt Egyesületnek vasvármegyei 
fiókjai, ahova a bejelentéseket és a dobozok árát 
kell küldeni, a következő helyeken vannak : Szom 
bathely, Celldömölk, Felsőőr, Felsölövö, Gyana- 

falva, Körmend, Kőszeg, Jánosháza, Muraszombat 
Németujvár, Rohonc, Sárvár, Szentelek, Szentgott 
hárd, Vasvár.

Azokban a községekben, ahol a Vörös Ke 
resztnek fiókja van, ott a dobozok összeirásár, 
külön bizottságot alakítani nem kell, mert ott az 
összeírást a Vörös Kereszt fiókja végzi.

Ezeset a bejelentéseket az egyes fiókok fog
ják továbbítani a Vörös Kereszt egyesület vasvár
megyei központi irodájába, melynek hadsegélye 
zési osztálya fogja a megrendelt dobozokat a 
Vörös Kereszt fiókok utján a megrendelőkbe 
juttatni.

A dobozok szétküldésekor fogjuk a közön
séget figyelmeztetni arra, hogy az egyes dobo
zokba mit kell, mit lehet és mit nem szabad sso- 
magolni.

Figyelmeztetni kell a közönséget, hogy a 
csomagokat nem lehet egyes meghatározott katona 
címére külJeni, hanem csak a cs. és kir. 83-ik, 
a m. kir. 18. és 20-ik honvéd gyalogezredek, a 
cs. és kir. 19-ik közös és a m. kir. 7-ik honvéd
huszárezredek, valamint azon csapatokhoz, ahol 
még vasmegyeiek szolgálnak.

Aki teheti, küldjön több csomagot, hogv 
azoknak is jusson, akiknek itthon hozzátartozójuk 
nincsen.

A Vörös Kereszt egyesület vasvármegyei 
választmánya a karácsonyi dobozok összegyűjté
sével és továbbításával egy fáradságos munkát 
vállalt magára. Tudjuk azonban, hogy az elvállalt 
feladat mindnyájunk előtt oly kedves, hogy abban 
az egész vármegye közönsége lelkesen és áldozat
készen fog támogatni bennünket.

A munka eredményét azok fogják élvezni, 
akik mindnyájunkért harcolnak.

A muraszombati Vörös Kereszt felkérésére 
500 darab Auguszta-doboz érkezett, melyek dara- 

bonkint 12 fillérért kaphatók dr. Vályi Sándor 
ügyvéd, a Vörös Kereszt titkárának irodájában.

H í B F, K.

Karácsony.
Közeledik a békességet hirdető ben

sőséges nagy ünnep Nem a hadviselő 
felek emlékezetébe idézzük ezt a dátumot, 
mert ime látjuk a fanatizmuson felépült 
theokratikus Oroszország istentelen brutális 
vadságát, látjuk az ájtatos képmutató angol 
farizeusi játékait, látjuk a magát kultur 
nemzetnek valló francia bestiális vadságát, 
nekünk hirdet békét a karácsony ünnepe. 
Közeledik a nap, mely békét, szeretet hirdet, 
hát hirdessük mi is a szeretet igéit. Békét 
kivánó lelkünk gondoljon a békéért küzdő 
harcos seregünkre s keressük majd fel 
ezen a szent napon figyelmes szeretetünk- 
kel azokat, akik a harcból betegen, meg- 
sebesü ve, családjuktól, gyermekeiktől távol 
városunkban töltik el a karácsony ünnepét. 
A helybeli kórházban, iskolákban és óvo
dákban ápoltak száma meghaladja a százat. 
Ezeket a beteg, szenvedő katonákat elhívta 
a kötelesség békés családi otthonukból, itt 
élnek a mi körünkben. Vegyük körül őket 
megértő szeretettel, hogy ha nem is pótol
hatjuk, de varázsoljuk köréjük a családi 
élet üdítő melegét, könnyitsük meg szenve
déseiket, hogy az a szegény csa ádjától 
elszakadt katona, megvigasztalhassa érte 
aggódó családját, hogy Muraszombatban 
megbecsülik a hazáért vérző katonát.

S már most gondoljunk arra, hogy a 
karácsonyt körünkben töltő katonákat va
lami figyelmes ajándékkal lephessük meg, 
melyet azután a szent ünnep előestéjén 
köztük szétosztani lehetne. Hogy mi legyen 
az ajándék, arról még nem beszélhetünk, 
egyelőre csak számítunk lelkes hazafias
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közönségünkre, hogy a sebesült katonák 
karácsonyfájára pénzbeli ajándékát lapunk 
szerkesztőségébe mielőbb eljuttatni kegyes 
legyen.

Gondoljon mindenki saját vérére, saját 
fiára, gyermekére, kit talán másutt is ha
sonló szeretettel környeznek, s hozza meg 
mindenki áldozatát, hogy a szép eszme, 
melyet lapunk indit meg útjára, testet öltsön.

«* *
A sebesültjeink karácsonyfájára 

>ztak :
eddig ada-

Gróf Batthyány Zsigmond Szlepecz
János esperes utján K 100.—

.atholikus nöegylet 60.
Barbarics Ferenczné Rónafő > 20.—
Árvái Henrik > 15.—
Sommer József > 12.—
Dr. Vályi Sándor > 10.
Dr. Pintér Miklós » 10.—
Junkuncz Sándorné > 10.—
Vértes Sándor > 10.—
Olajos Sándorné 10. -
Nemes Miklós > 10.—
Vogrincsics Mihály > 10.
Csaplovics Ferencné > 5.
Horváth Béláné > 5.-
özv. Horváth Györgyné 4.
Balkányi Ernő 3.
Eerenczy Józsefné Zsidahegy > 3. -
Vértes Aladárné 3.—
Surányi Hermin > 3.
Faludi János > 2.
Erdőssy Barnabás 2.
Junkuncz Istvánné > 2.—
Zrinszky István > 2. -
Vukán Ferencné » 2. -
Dsubán Józsefné » 2.
Keresztury Kálmánné 2.
Vérén István > 1.20

Kardos Sándor, Sági Márton. Frankó Iván. 
Frankó Miklós. Vlaj Iván, Jónás Sándor, Szecskó 
Iván, Kühár I. gazda asszonya, Frankó János, 
Mőrecz Sándorné, Frankó Mátyásné, Novák András, 
Fliszár Mária, Persa István, Panker Iván, Kercs
már Miklós, Kumin István, Zakócs Ilona, Horváth 
János, Czipott Ferenc, Szecskó Iván 1 1 korona,
Czipott Temlin Zsuzsa 70 f, Ocsvarics Iván, Ba
laicz János, Szecskó Istvánné, Kumin Iván, Skri
lecz Mihály 60 60 f, Kellner Lipótné, Frankó 
István, Szocsics János, Vukán József, Tkaucz Anna 
40 f, Grábár Katalin, Frankó Mihály 30 30 f, 
Kocsár Mátyás 20 f.

Legfelsőbb elismerés. Öröm
mel vettünk hirt róla, hogy Ö felsége a 
Király megparancsolta, hogy dr. Skrilecz 
Mihály 18. honvéd gyalogezredbeli főorvos
nak legfelsőbb elismerése nyilvánittassék. 
Érdemes embert tüntetett ki a királyi kegy, 
mely illetékes elismerése annak az ember- 
feletti munkának, melyet dr. Skrilecz Mihály 
a harctéren a háborít kezdete óta teljesít. 
A nagy nélkülözések nem apasztják munka
kedvét, sőt a harcból megtért sebesültek, 
akik kezelése alatt állottak, nem győznek 
csudákat mesélni arról a humánus nagy 
munkáról, melyet dr. Skrilecz Mihály végez.

Halálozás. Súlyos csapás érte Morgen- 
stern Rezső bodóhegyi tekintélyes kereskedő csa
ládját. Morgenstern Rezső a radkersburgi kórház
ban egy rajta teljesített és sikerült műtét után 
hétfőn elhalálozott. Halálát özvegye, egyetlen 
leánya s kiterjedt rokonsága gyászolja. Mura
szombaton megtartott temetésén nagy részvét mel
let kisérték utolsó útjára, ahol Bodőhegy község 

pviselőtestülele is megjelent, leróva kegyeletét 
község derék polgára iránt.

— Látogatás a kórházban. Jer- 
csinszky, a nálunk székelő ulánus ezred 

nagya és dr. Katz főorvos a helybeli 
•rházban látogatást tettek, hol a sebesült 

katonákat vizsgálták meg. Meglepte őket a 
kórházban tapasztalt rend s ellátás, s el-
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ismerő szavakkal adtak kifejezést, azért a 
gondos orvosi ápolásért, melyben dr. Geiger 
Vilmos főorvos nagy önfeláldozással a ka
tonákat részesíti, s az ellátásért, melyben 
a kórház vezetősége s ápolónők részéről a 
katonák részesülnek.

Maximális árak Védekezés a drágaság 
ellen. A kormány sok sürgetésre kiadta rendeletét 
a gabona maximális árának megállapítása iránt, 
hogy az erősen kifejtett élelmiszeruzsorának gátat 
vessen. A kormányrendelet a maximális árak meg
állapítását bizottságokra bizta, amelyet törvény- 
hatóságonkint a főispánok elnöklete alatt alakul
nak. Vasmegyében Békássy István főispán a ren
delet alapján péntekre hivta össze a maximális 
árakat megállapító bizottságot. A bizottság dr. 
Békássy István főispán elnöklete alatt tartotta meg 
ülését. Az ülésen jelen voltak: Herbst Géza, al
ispán, Kiskos István polgármester, lovag Gersten- 
berger Jeni főispáni titkár, Auguszt János kőszegi 
polgármester, Röszler Károly gazdasági egyesületi 
•gazg--titkár, Weiner Károly a soproni iparkamara 
kiküldötte és az összes járási főszolgabirák. A bi
zottság a miniszteri rendeletnek megfelelőleg októ
ber hó utolsó két hetének illetőleg november hó 
első két hetének gabonaárai figyelembe vételével 
Vasvármegye területére a következő legmagasabb 
gabona árakat határozta meg:

Búza 40.— K, 
rozs 32.— K, 
árpa 26.50 K, 
a száraz, őrlésre képes tengeri 26.— K.
A különféle lisztek legmagasabb árait a kö- 

vetkezőkég határozták meg:
Búzaliszt:
Finom (nullás) 67.— K. 
főző liszt 63. K.
kenyérliszt 46.96 K, 
sima őrlésű 48.80 K.
A rozslisztnek 43.30 K, 
az árpalisztnek 41.82 K, 
a lengeriii színek 37.70 K a métermázsán- 

kénti maximális ára.
E legmagasabb árak ellen a vármegye Hi

vatalos Lapjában való megjelenés utáni 8 napig 
felebbezés adható be. Ezek az árak természetesen 
a nagy forgalomra vonatkoznak, mert a kicsiny
ben való eladásnál még a kereskedő kiadásait, 
rendes kereskedi hasznát felszámítani jogosult.

— Levél a szerkesztőhöz. Tisztelt Szerkesz
tőség ! Nem vaj. vök városi képviselő, mert nincs 
hajlamom és Ízlésein az önkorteskedésre, s az 
•egyhangú- választásokat se szeretem, ezért 
nincs módom a városi képviselőtestületben felpa
naszolni ennek a szegény községnek legaktuálisabb 
bajait. Szégyen és gyalázat, hogy a Dobrai előtti 
nagy téren hetek óta nem világit a lámpa. Nem 
tudom kinek a gondja a lámpa ügy, én azonban 
a lámpaügy kezelőjét már rég lámpavasra húztam 
volna, mert ekkora hanyagság egyenes visszaélés 
a viselt hivatallal. A város legforgalmasabb pontja 
pokoli sötétben van hetek óta s az emberek bo
torkálni kénytelenek, teljes sötétség van, mikora 
lopások napirenden vannak. Nem tudom, kinek 
kell ebben a városban a sötétség, de úgy látszik 
nagy szükség van rá. Szégyen és gyalázat, hogy 
a hetek óta ártó sárban még az utón lévő 
átjárók sincsenek letisztítva a sártól, úgy hogy az 
ember nyakig sárban kénytelen átgázolni. Egyelőre 
ezt a két bajt akartam felpanaszolni, mert ezek 
szanálása sürgős. Azonban már most Ígérem, hogy 
nem fogok késni legközelebb más ügyeket is ide
terelni, mert itt ugylátszik szép szóval, figyelmez
tetéssel mit se lehet elérni. Tisztelettel : Horváth 
Péter.

Meleg nellényt a katonáknak A hadse
gélyző hivatal felhívására Olajos Sándorné úrnő 
lelkes gyűjtésért az alábbiak adakoztak mellénye
ket: Nemes Miklósné. Kardos Józsefné 4—4 drb,
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Döbrentey Antalné, Árvái Henrikné 3—3 drb, 
Pósfay Pongrácné, Ruttkai Ignácné, dr. Geiger 
Vilmosné, dr. Ritscher Samuné 2 2 drb. dr. Radu
Romulusné, dr. Pintér Miklósné, Olajos Sándorné, 
dr. Vályi Sándorné, Győri Kálmánné 1 — 1 drb, 
Kleinrath Józsefné 1 drb meleg ing és egy drb 
lábravaló, Török Ernőné 5 drb fehér ing. Most 
Rudolf 3 drb mellény

Adomány a sebesülteknek. Kühár Istvánné 
Mezővárról 10 kiló sült húst, 3 kenyeret, Hirschl 
Ferencné 200 cigarettát, 5 korona készpénzt vol
tak szívesek adományozni az ev. iskolában ápolt 
sebesültek részére. Hála és köszönet a nemeslelkü 
adakozóknak.

Meleg ruhát a katonáknak. Kováts Istvánné 
úrnő 4 drb hősapkát, 4 drb csuklóvédőt, 4 drb 
haskötőt adományozott katonáink részére.

A társadalom szive. Mig más helyeken 
már panaszok hangzanak fel, hogy a közönségnek 
a sebesültek iránt való részvéte csökkent, addig a 
mi járásunk népe lankadatlan áldozatkészséggel 
adakozik. Egyre érkeznek az adományok, melyek 
nagy száma derék népünk hazafiasán érző, nemes 
szivét dicséri. Szlepecz János esperes urnái 
adakoztak.

Bencák István 6 I. tej, Bencák Iván 3 1. tej. 
1 kiló túró, 1 I. tejfel, Perestói r. k. plébánia 63 
K 10 f. pénz. Horváth Borbála 2 cipó kenyér, 
Szőke Istvánné 2 I. tej, Milátc N. 10 drb tojás, 
Horváth István 3 1. tej. 1.5 kiló liszt, 1.5 kilő 
kása, Czigüth István 2 kiló tűrő, 2.5 1. tejfel, 3 
1. tej. Keresztury Kálmánné 3 pint tej, 1.5 liter 
tejfel, 3.5 kiló túró, 1 kosár alma, Spilák Mária
1 pint tej, Martinec Antalné 2 kor., Kühár Ferenc
2 kor., Donsa Mihály 1.6 kg. tűrő, 2.8 kg. liszt, 
1 pint tej, 1 liter tejfel, I cipó kenyér, id. Szambt 
István 1.4 kiló tűrő, 2.8 kiló liszt, 1 pint tej, 1 
liter tejfel, 1 cipő kenyér, Kőhida község 0.8 kilő 
vaj, 5.8 kg. zsir, 1 cipó kenyér, 3.4 kilő kása,
4.5 kg. bab, 5.5 kg. búzaliszt, 10 kg. kukorica
liszt, 8 drb tojás, 13 korona, 3 zsák burgonya, 
Felsőszentbenedeki r. k. plébánia 40 K 90 f pénz, 
4 kg. zsir, 5 zsák burgonya, 1 zsák liszt, bab, 
aszalt gyümölcs, Felsőlendvai r. k. plébánia 45 K 
pénz, 5 szák bab, 5 zsák burgonya, 2 zsák rozs
liszt, fél zsák aszalt gyümölcs, fél zsák vegyes 
liszt, fél zsák bab, fél zsák rozs, 15 üveg befőtt, 
43 drb tojás, Vizlendvai r. k. plébánia 354 kg. 
búza, 118 kg. rozs, 164 kg. bab, 328 kg. burgo
nya, 1 zsák káposzta, 1 zsák répa, 1 láda alma, 
18 kg. kása, Dervarics Ferenc 1 cipő kenyér, 1 
pint tej, I kg. zsir, 3 kg. bab. Szerec József 1 
pint tej, 1 I. tejfel, 1.2 kg. túró, Kovács István 
1 cipő kenyér, I kg. zsir, 5 drb kalács, Sarotár 
Ferenc 2 liter tej, Szőke Istvánné 2 liter tej.

Értesítés. Van szerencsém a n. é. 
közönség b. tudomására adni, hogy mint eddig 
minden évben, az idén is a n. é. közönség 
kényelmére i. hó 76. és 17-én a Dobrai szál
lóban karácsonyi és újévi ajándékoknak 
alkalmas elsőrendű ékszerek, ezüst és china- 
ezüst dísztárgyakból kiállítást rendezek. A n. 
é. közönség pártfogását kérve, maradtam ki
váló tisztelettel: Fehér Béla órás és ékszerész 
Szombathely, hirály-u. 5. Muraszombat, 
Dobrai szálló.

..Rózsavölgyi Album 1914. karácsony a na
pokban hagyta el a sajtót. Az album kiadója mel
lőzött minden üzleti számítást és annek eredménye, 
hogy az album tartalmának összeállítása és kiál
lítása várakozáson felül sikerült. Országunk első 
zenemű kiadó cégétől csak jót vártunk és a leg
jobbat kaptuk. 80 oldalon 33 értékesnél értékesebb 
operett, kabaré, magyar és hazafias dalt tartal
maz a 4 koronás album. Huszka, Jakobi, Szirmai. 
Zerkovitz világsikert aratott müvei között találjuk 
a legnépszrrübb magyar müdalokat, valamint az 
alkalmi hazafias darabokat a legjobb letétben. Az 
album ízléses és díszes kiállítása, valamint gazdag 
tartalma révén a legalkalmasabb karácsonyi aján
dék. Megrendelhető lapunk kiádójában ' vagy az 
album kiadójánál : Rózsavölgyi és Társa cs. és 
kir. udvari zenemű kiadó cégnél, Budapest IV., 
Szervita-tér 5. sz.
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Prémet a katonáknak. A téli háború borzal
mai ellen katonáinknak prémre van szükségük. 
Akinek van, küldje azt e címre: Hadsereg segélyzö 
hivatal Budapest, Váci-utca 38. A küldeményt a 

posta ingyen szállítja.
A legelőkelőbb, a legmegbízhatóbb, 

a legjobban szerkesztett, a legnagyobb terjedelmű, 
a legfüggetlenebb budapesti napilap Az Újság . 
Munkatársai a magyar zsurnalisztika, a magyar 
irodalom legkiválőbbjai. Felelős szerkesztő: Gajárt 
Ödön, szerkesztő társ : dr. Agai Béla. Előfizetési 
árak: egv évre K 28. , félévre l\ 14. .negyed
évre K 7.—, egv hónapra K 2.40. Az Újság elő
fizetői a Divat Sálon -t negyedévre K 2.50 ked
vezményes áron rendelhetik meg. Az Újság kiadó
hivatala, Budapest, VII., Rákóczi-ut 54.

|j A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor. J

— T. Előfizetőink. Ha esetleg a lap nem 
érkezik meg, kérjük postahivataluknál szóval vagy 
írásban bejelenteni :

„Muraszombat és Vidéke“ .... számát 
nem kaptam meg, kérem megreklamálni.

Névaláírás lakás címmel.

Más reklamációt nem fogadunk el.
Tisztelettel a Kiadóhivatal.

Apró hirdetések.
Amerikai szőlövessző Ripária és Göthe No. 

9 sima és gyökeres, megszerezhető jutányos napi 
ár mellett a titkári hivatalban és a vaslaki alany 
telepén.

Placsek Venczel 
órás és aranyműves 

Muraszomba .
(Hunyadi-ház) Fő utca, az ág. evan 
gelikus templom szomszédságában.

Nagy raktár:
órák, ékszerek és látszerekben.

Javítások e szakmában 
olcsón és pontosan 

eszközöltetnek.

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

' 1915. -je# H 1915. ‘

Nagy választék
az összes magyar és vend

Használjunk
HADIPÓSTABÉLYEGET!

compoa.
Vértisztltészer. Üvegje: kor. 3.60 és 7.50.

------ ------ -----------------------—
Hüraony-Syrtip. Sarsaparlllao xj.f’

compos.

Horgony-Líniment. oX’ó0.*
a Horgony - Paln - Expeller pótléka.

Fájdalommentes brdörzsölés hűtéseknél, rheumánál, 
kösz vénynél »tb.

Üvegje: kor. -.80. 1.40, 2.-.Horgoi.y kénes-kenöcs 
rendkívül idcgcsillnnitA száraz és nedvet 

kiütéseknél stb.
Té.n-ly.-: k..r, 1.-.

o a legtöbb gyógyszertárban vagy köz' 
lenül beszerezhető

llcktír „íz arany emzliita" cinzttl íjíjj 
azirliribil, PrSga I, Elliüiltolram 5.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, 
annak szives megújítását

Háziipari tanfolyamon készült különféle kefék 
és seprűk legolcsóbb árakon kaphatók a Mura
szombat-járási Gazdák Szövetségénél. ~ NAPTÁRAKBAN.

Könyvtár órák. A >Muraszombati Járás-Gaz

dák Szövetségé<-nek könyvtára nyitva van minden 
szerdán és szombaton délelőtt II 12 óráig a tit
kári lakásán. A Dunántúli Közművelődési 
Egylet könyvtára pedig szerdán d. u. 2 órakor 
áll a közönség rendelkezésére az állami óvodában.

Kaphatók: BALKÁNYI ERNŐ ttűX’Z’:; 
Muraszombat

A vasúthoz járó 
ut vi 1 ágitási

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

r== 
kiadóhivatala, Balkányi 
Ernő Muraszombat Nyílt
tér, hirdetés és előfizetés 
a kiadóhivatal czimére 

küldendők be.

KÖNYV- ES
PAPIRKERESKEDES

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

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

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

iU

Nyomtatványok
Ízléses kiállításban, gyor
san és jutányos árban 

készíttetnek.

Befőzéshez pergament 
papir és bekötő zsinór 
a legjobb minőségben 

kaphatók.

©

Egy jobb házból való fiú 

TANULÓNAK 
felvétetik BALKÁNYI ERNŐ 
könyvnyomdájában Muraszombat.

KÖNYVNYOMDA=
ÉS KÖNYVKÖTÉSZET.BUDAPEST és KIS ÚJSÁG

apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 
Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat

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

kivitelben kaphatók.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


