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Előfizetési és hirdetési pénzek és reklamácziók : 
M.KANY1 ERNŐ ciniére Muraszombat küldendők.

Felelős szerkesztő. Dr. CZIFRÁK JÁNOS. 
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Kiadó:
A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület. 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

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

Hirdetési dii : 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 fill. 
többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.

Nyilttér sora 50 fillér.

Gondoskodás az elesett 
hősök árváiról.

k ' ^izgatás munkája a háború 
inesen megszaporodott Különö-

\ amhatóságoknak jutott ki a foko- 
u'ikából, amelyekre az a nemes fel

ár vár, hogy az elesett hősök kiskorú 
énekeit gondjaikba vegyék és a hadi

bba jutottak, vagy eltűntek vagyoni 
vidékéit megvédelmezzék. A belügyminisz
ter a többi hatóságok után most az árva- 

ekhez intézett rendeletet, amelyben 
^szabja azokat az irányelveket, amelye- 

ket'a gyámhatóságoknak a hadbavonultak 
maradt kiskorú gyermekeinek ügyei- 

s a hadviselés folyamán eltűntek va- i 
■ ni érdekeinek védelme körű'szem előtt 

kell tartaniok.
A belügyminiszter ezeket az ügyeket 

a gyámügyi közigazgatás különös védelme 
alá helyezi. Rámutat arra, hogy a kiskorúak 

i ,el az árvaszék nemcsak nemesi
< et hanem nagy missziót is teljesít, 

amennyiben előmozdítja, hogy a harcban 
elesett hősök tetterős, munkás polgárokkal 
méltóan pótolva legyenek, az ország fel- I 
virágzása, fejlődése érdekében.

A miniszter elrendeli, hogy a háború- ■ 
i elesettek halálesetéről szóló értesítés i 
de után gyámrendelés végett a szüksé-

- eljárást azonnal folyamatba kell tenni, i 
Ahol anyagi erők, vagy kellő érzék 

hiányánál fogva a kiskorúak érdekeinek 
védelme a rendszerinti gyámsággal nem 
látszik kellőképpen biztosítottnak, ott az 
arvaszék a kiskorúak részére lehetőleg a 
hivatásos gyámok közül oly gyámokat ren
deljen, akik társadalmi összeköttetéseikkel 
s a társadalmi jótékonyság igénybevételé- j 
vei a kiskorúak sorsát akként képesek irá
nyítani, hogy nevelésük, kiképzésük révén 
megélhetésük biztosítva legyen.

A gyámok működésének irányítása ■ 
végett az árvaszék hívja fel figyelmüket a 1 
mozgósítás esetén bevonultak gyámoló nél
küli családjainak segélyezése tárgyában ki
adott utasítás rendelkezéseire. A közgyá
mokkal kell ellenőriztetni, hogy a család 
részére megállapított segélyből a kiskorúak 
megfelelő ellátásban, szükség esetén gyóg- . 
kezelésben részesüljenek, illetőleg a segély
nek legalább a gyermekekre eső hányada 
valóban a gyermekek fentartására fordit- 
tassék.

Útbaigazítást kell adni a gyámnak a 
hadviselés következtében elhalt katonák 
kiskorú gyermekeinek ellátási igényei felöl. 
Az árvaszék kötelessége minden rendelke
zésére álló eszközzel annak a célnak el (Folyt, köv.)

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.

érésére munkálkodni, hogy a társadalom 
nagy és intenzív érdeklődést tanúsítson a 
hadviselés következtében elhaltak, továbbá 
az eltűntek (hadifogságba jutottak) kiskorú 
gyermekeinek gyámhatósági ügyei iránt.

igyekezzek az árvaszék a kiskorúak 
ügyének olyan nemesszivü családokat meg
nyerni, akik az árvákat akár maguknál, akár 
pedig az ö költségükre a gyermekmenhe- 
lyen felnevelni és taníttatni hajlandók. Az 
állami gyermekmenhelyek az alább felsorolt 
összegekért ily gyermekek tartását, neve
lését készséggel elvállalják. A dijak a kö
vetkezők : a gyermek egy éves korának 
betöltéséig havi 14 korona, a betöltött egy 
éves kortól a gyermek hetedik életévének 
betöltéséig havi 8 korona, ezentúl pedig a 
gyermek tizenötödik életévének betöltéséig 
havi 10 korona E tartásdijakon felül ha- 
vonkint 6 koronát kell fizetni, amely összeg
ben a gyermek ruházkodásának, iskolázta
tásának, orvosi és közigazgatási ellenőrzé
sének és gyógyításának minden költsége is 
bennfoglal tátik.

Oondja legyen az árvaszéknek arra is, 
hogy az árvák érdekeit a jótékony társa
dalmi egyesületek, intézetek és intézmények 
a legmelegebben karolják fel, hogy első 
sorban ezeket részesítsék védelemben és 
lehetőleg mindazokat az ingyenes helyeket, 
amelyek rendelkezésükre állanak, a hadvi
selés következtében elhaltak kiskorú gyer
mekeinek adományozzák.

Haladéktalanul el kell mozdítani azo
kat a gyámokat és gondnokokat, akik a 
hadviselés következtében elhaltak kiskorú 
gyermekeinek ügyeit leikiismeretlenül intézik.

intézkedik a körrendelet a kirendelt 
gyámok működésének, továbbá a kiskorúak 
tartásának es nevelésének hatályos ellen
őrzéséről is. E célból a gyámok külön 
nyilvántartását és helyszíni szemlék tartását 
rendeli el.

Az illetőség vitás voltából eredő ké
sedelmek elkerülése végett elrendeli a kör
rendelet, hogy amikor a kiskorúakra és a 
gondnokoltakra illetékes gyámhatóság nem 
állapítható meg a községi illetőség minden 
előzetes kutatás nélkül az az árvaszék, a 
melynek területén a kiskorú tartózkodik 
vagy a gondnokság alá helyezendő leg
utóbb tartózkodott, tegye meg mindazokat 
az intézkedéseket, amelyeket a kiskorúak 
szellemi és anyagi, illetőleg a gondnokság 
alá helyezendő anyagi érdekeinek meg
óvása és előmozdítása szempontjából szük
ségesnek tart. A vitás községi, illetőség 
megállapítása céljából az eljárást folyamatba 
kell tenni.

A gyámhatóságok bizonyára át fogják 
érezni a rendelet fontos célzatát és haza

fias buzgalommal fogják teljesíteni a reájuk 
váró nagy munkát. De a jótékony intéze
teknek és a közönségnek is teljes odaadás
sal kell támogatni a gyámhatóságokat, mert 
csak igy végezhetik el sikerrel a rájuk váró 
nagy feladatokat. Az egész nemzetnek össze 
kell fogni, hogy a becsület mezején elesett 
hősök árváinak megélhetése és jövő bol
dogulása biztosítva legyen.

Vörös Kereszt.
A harctéren megsebesültek végtelen mennyi

sége, a nyomor, a jövendő generációk léte, létjo
gosultsága, az anyák, hitvesek, gyermekek a síny
lődő nyomrultak ezernyi és ezernyi raja nyújtja 
felénk a kezét, kiáltja szemünkbe a »segits<-et: 
^Szedjetek össze bennünket a harctéren, vigyetek 
el onnan!- ‘Gyógyítsatok ki bennünket, hogy újra 
háborúba mehessünk.« Tartsátok fenn családainkat 
a mig mi haza érkezünk a jól végzett munka után, 
hogy a nyomorult asszonyok és gyermekek védel
mét ismét magunk vehessük át. - Ezen jajkiál
tásra csak egy feleletünk lehet, nekünk, akik kény
szerítve vagyunk itthon lebzselve várni azt, hogy 
fiaink, testvéreink, atyáink értünk harcolva, vé- 
rezve megmentsék a mi nyugodt otthonunkat: 
Igen ! kedves bajtársaink, nem hangzik el hiába 
segítség kiáltástok, megmarkolta szivünket teljes 
erővel a Ti saját, mint elhagyott családaitok jogo
sult követelése.

igen kedveseink itt vagyunk mi, társadalom, 
kötelességünknek tartjuk mindezen bajokon segí
teni, a mennyire csak erőnk engedi, s hogy iga
zán és igazságosan tudjunk segíteni, erre teljes 
erőnkből törekszünk ! Ezt a feleletünket vette át, 
ezt akarja, erre törekszik minden erejével a Vörös 
Kereszt. — Adakoztak :

Borostyán község (gyűjtő: Skrilecz Mihály) : 
Vucsák Mariska 1.20 K, Vucsák Júlia, Gombócz 
Ádám, Horváth Mátyás, Sípos János 1—I kor., 
Benkics Eerenc 80 f, Szapács Ivánné 60 f, Szapács 
Teréz, Euisz Anna 50—50 f, Kováts István, Sza
pács Alajos 40—40 f. összesen 8 K 40 f.

Buzahely község (gyűjtő: Skrilecz Mihály) 
Pável József, Benkics István 2—2 K. Skrilec Mi
hály. Külics János, Majcz Mari, Mácsek Ferencz, 
Szapács Ferenc, Szapács Mihály, Szapács János, 
Szapács József Berglesz Anna, Szapács Sándor. 
Mácsek Miklós, Zelkó Miklósné, Vrecsics Istvánné, 
Bratec Mihály, Vrecsics Mátyás, Szapács Teréz, 
Krányec Alajos, Szapács István, Pável József, Sza
pács Mátyásáé, Skonvik Jozefa, Mácsek Mátyásné, 
Szapács János, Mácsek Iván, Gombócz János, 
Szapács Fülöp, Sípos Mihály 1 I kor., Bázek 
Ferenc 00 f, Vrecsics Ferenc 84 f, Szapács Fe
renc 70 f, Küzmics Ivánné, Szapács Mátyás, Má
csek Istvánné, Sípos Józsefné 60—60 f, Loncsár 
Mátyás, Loncsár István, Mácsek István 50—50 f, 
Sípos Terézia, Vrancsics Mari, Vrecsics Anna, 
Szapács Fáni, Pável Vilma, Mácsek Rozi, Kuzma 

. Teréz, Potocsnyek István 40 40 f, Gombóc Má
tyás 30 f, Vogrincsics Mátyásné, Vlaj Alojzia 
20 - 20 f. Összesen 41 K 24 f.



MURASZOMBAT, 1914. MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE DECEMBER 20.

HÍREK
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 
kívánó lelkünk gondoljon a békéért küzdő 
harcos seregünkre s keressük majd fel 
ezen a szent napon figyelmes szeretettink- 
kel azokat, akik a harcból betegen, meg
sebesülve, 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 családjától 
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 
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 indít meg útjára, testet öltsön.

A sebesültjeink karácsonyfájára 
koztak :

eddig ada-

Gróf Batthyány Zsiginond Szlepecz
János esperes utján K 100.

Katholikus nöegylet 60.
Barbarics Ferenczné Rónafö 20.—
Árvái Henrik 15.—
Sommer József 12.-
Dr. Vályi Sándor 10.
Dr. Pintér Miklós 10.—
Junkuncz Sándorné 
Vértes Sándor

10.
10.—

Olajos Sándorné > 10.
Nemes Miklós 10.
Vogrincsics Mihály 10
Dr. Ritscher Samu 10.
Csaplovics Ferencné 5.
Horváth Béláné 5.
Szlepecz János > 5.-
özv. Horváth Györgyné > 4.—
Balkányi Ernő 3. -
Eerenczy Józsefné Zsidahegy » 3.-
Vértes Aladárné 3.
Surányi Hermin 3.
Scheibner Aladárné 3.
Faludi János 2.
Erdössy Barnabás 2.
Junkuncz Istvánné 2.
Zrinszky István > 2.
Vukán Ferencné » 2.—
Dsubán Józsefné 2.
Keresztury Kálmánné » 2.
Péterhegyi ev. iskola ismétlő tanulói 2.—
ifj. Horváth Pál > 2.
Imrey Györgyné 2.
Vérén István > 1.20

Kardos Sándor. Sa'gi Márton, Frankó Iván, 
Franko Miklós. Vlaj Iván, Jónás Sándor, Szecskó 
Iván, Kühár I. gazda asszonya, Frankó János, 
Mőrecz Sándorné, Frankó Mátyásné, Novák András, 
Fiiszár Mária, Persa István, Panker Iván. Kercs
már Miklós, Kamin István, Zakócs Ilona, Hon olt 

I János, Czipott Ferenc, Szecskó Iván I- I koron,!, 
Czipott Temlin Zsuzsa 70 I, 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.

— Katonatemetés. Elment hazulról, 
mert a haza hivta. Egy forró ölelés, egy 
meleg csók, árván maradt gyerek, özve
gyen maradt hitves sóhaja és Lanczinger 
János tanító elment meghalni a hazáért 
Milyen szép lehetett a bucsuzás. Az ide . s 
lelkű néptanító, ki fiatalos hévvel hirdette 
a magyarság jövendő jussál, életerejét 
mennyi tűzzel, milyen lelkesedéssel mehe
tett a hercba. Milyen büszkeséggel gőgi- 
cselhette az a kis gyerek: Apuka elment 
csatába. Milyen keserves zokogással bú
csúzhatott el az az asszony, aki megérezte, 
hogy a háborúba tért harcos sorsa szeren
csejáték. ÉsLancziger János néptanító ment. 
Északi harctéren küzdött, a Prsemysi és 
Kiróf között lefolyt harcokban megsebesült 
Idehozták Muraszombatba, súlyos tífusz 
lepte meg, s amit a gyilkos golyó be nem 
végzett, elvégezte a halálos kór. Sokat 
szenvedett a 17. honvédgyalogezred bátor 
őrvezetöje, mig kedden megváltotta szen
vedéseitől a halál. Végtisztessége szerdán 
délután történt meg, koporsójára Mura
szombat község: »A hazáért elesettnek< fel
irattal koszorút helyezett el. Temetésén 
megjelent Muraszombat egész közönsége, 
hivatalok, testületek s magánosok nagy 
tömege lepte el a temetőt. Kivonult a 
Muraszombaton székelő 7. ulánus ezred 
teljes tisztikara élén egy század katonaság, 
s a temetőben sortüzzel adták meg az el
költözött bajtársnak a végső tisztességet. 
A temetési szertartást Szlepecz János espe
res végezte fényes segédlettel. Halálát 
özvegye és kis árvája siratja. Muraszombat 
község közönsége pedig hazafias részvéttel ; 
zárja szivébe az első muraszombati katona 
halott emlékét. Legyen vigasztalásul, hogy 
a hazáért ontotta vérét, s ha majd úgy 
érezzük, hogy hazafias szivünk megtelik 
keserű bánattal, szomorú emlékezéssel, 
akkor elzarándokolunk a hazáért vérzett 
szegény néptanító sírjához.

- Muraszombat világítás ügye. Lapunk leg
utóbbi számában Horváth Péter aláírással egy 
hirecske jelent meg. mely Muraszombat világítási 
ügyét jogosan és alaposan tette bírálat tárgyává, 
s megrótta azt a nemtörődömséget, melynek követ
keztében a község hetek óta pokoli sötétségben 
van. Ennek a jogos bírálatnak minden sorát ma
gunkévá tesszük s csupán a tárgyilagosság ked
véért jegyezzük meg. hogy azóta a hiány pótolva 
lett, igaz ugyan, hogy csak ideiglenesen.' Illetékes 
helyen felvilágosítást kaptunk, hogy Muraszombat 
község képviselőtestülete már régen 6 iámpa fel
állítását határozta el. Ez a határozat azonban 
végrehajtva nincs, mert a községi képviselőtestü
let később a villanyvilágítás mellett foglalt állást. 
.Miután azonban egy és száz oka van annak, hogy 
Muraszombaton a villanyvilágítás bevezetésére 
hosszú idők múlva se lehet kilátás, felhívjuk a 
községi képviselőtestület figyelmét arra, hogy állít
tassa fel haladéktalanul a 6 ivlámpát, ne áltassa 
magát és a község lakosságát hiú reményekkel, 
mert egy tényleg felállított lámpa mindig többet 
világit, mint csillogó villanyvilágítás reménybeli 
fénye. Muraszombat község vagyoni helyzete so
káig nem fogja inegbirni még a községi villanyvilá
gítást. ezért joggal várja el a község lakossága, 
hogy a község kellő világításáról mielőbb gon
doskodva legyen.

A mi hőseink. A hivatalos lap 
inai száma folytatja azon vitéz katonák 
névsorának közlését, akik vitéz bátorságuk 
kai s eredményes sikereikkel a legfőbb 
hadúr elismerését kiérdemelték. Ebben ? 
névsorban is ott talá’unk járásunk lakos 
s ga közül többeket, s büszke örömmé 
jegyezzük itt fel nevüket, hogy bátorságul 
például szolgáljon. II. osztályú ezüst vitéz 
ségi érmet kapott: Sebjanics Mihály őrve 
zető, 18-as honvéd és népfelkelő gyalog 
ezredben, Siftár Ferenc tizedes, Veret 
József, Kurnicer Izidor, Gombóc Ferenc: 
népfölkelök.

Sebesültjeink karácsonya. La
punk szerkesztősége pendítette meg az esz
mét, s adakozásra szóiitotta fel nemcsak 
lapunk olvasóközönségét, hanem az eg< ■ 
járás lakosságát, hogy pénzadományaikká, 
járuljanak hozzá, hogy ügy a helybeli kór
házban, mint az óvodákban és iskolákban 
ápolt sebesültek részére karácsony előesté
jén valami, ha nem is nagy, de emlékezetes 
ajándékot tudjunk adni, hogy megérezzék 
ezek a szegény értünk küzdött sebesültek 
a karácsony szeretetet hirdető melegét, s 
ne érezzék oly nagyon pogányul az otthon 
hiányát. Ezeknek a szegény sebesülteknek 
is van gőgicsélö kis gyerekük, értök ag
gódó liü hitvesük, ha már nem tölthetik 
körükben ezt a szent estét, vegyül; őket 
körül meleg szeretettel, s ha pótolni nem 
is tudjuk, de varázsoljuk köréjük a családi 
otthon melegét. Az ajándékozás még folyik 
és ismételten felkérjük a közönséget, hogy 
pénzadományait mielőbb lapunk szerkesz
tőségéhez juttatni szíveskedjék. Ha ado
mányok befolytak, szerkesztőségünk a Vö
rös Kereszt választmányának bevonásával 
megfogja állapítani az ajándékozandó tár
gyakat, melyeket be fogunk szerezni. Kará
csony előestéjén pedig felfogjuk keresni 
sebesültjeinket s körükbe töltve az estét 
szét fogjuk osztani az ajándékokat.

Vicinális botrányok Ma komoly időket 
élünk, mikor senkinek sincs kedve vicinális vas
úinkról anekdótázni. Az utazó közönség ezen ko
moly hangulatával a mi vasutunk init se törődik, 
s csinálja tovább kisded játékait nem annyira a 
közönség mulattatására, mint inkább bosszantá
sára. Körmendről hétfőn, december 14-én délután 
fél 5 órakor elindítottak egy vonatot Muraszombat 
felé, melynek egyetlen kocsija kivilágítva nem volt 
s egyetlen kocsija befütve nem volt. Pokoli sötét
ség volt az egész vonaton, egyetlen fülkében égett 
az asztalon egy kis kézilámpa, s egy másik fül
kébe egy jámbor utas maga gyújtott egy vele ho
zott gyertya szálra. Mikor az utasok a kalauzt a 
sötétség oka felöl megkérdezték, azt felelte, hogy
lesz még rosszabb is. Ilyen pokoli sötét fülkékben 
tették meg az utasok Körmendtől Muraszombatig 
az utat. Tisztában vagyunk teljesen azzal, hogy a 
mai rendkívüli időkben a vonat személyzete fele
lősségteljes, nehéz szolgálatot teljesít, azonban 
ép a helyzet komolysága követeli meg, hogy hí 
válását kellően be is töltse. Nincsenek luxus igé
nyeink, azonban utazó közönségünk saját pénzéért 
legalább azt elvárhatja, hogy december 14-én pokoli 
sötétben és fütetlen kocsikban utazni kénytelen 
ne legyen. Az ilyen vasúti elindításhoz nem kell 
kommentár, csak megjegyezni kívánjuk, hogy Ili 
rönk nem dajkamese, hanem, sajnos, felelős szer
kesztőnk szenvedte végig az utazást, s igy legköz
vetlenebb tapasztalatairól számol itt be. Ismerjük 
a szombathelyi üzletvezetőség kötelességtudó veze
tését, s igy hisszük, hogy jelen Írásunk illetékes 
helyen a nagy közönség érdekében komoly meg
hallgatásra fog találni, s nem fog következmények 
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nélkül maradni a nagy közönség irányában tanú
sított ilyen nagyfokú indolentia. A fűtésről is meg 
ható volt a gondoskodás. Körmenden pokoli hideg 
és sötét kocsikba szállottak be az utasok. Fűtés
ről szó se volt. Fáztak, dideregtek az utasok, mig 
aztán Dávidháza -kotormányi állomáson, majd az 
ut közepén,az egyik kalauz rákiáltott a fűtőre: No, 
most eresszen egy kis gőzt! Erre aztán megindult 

mérsékelt fűtés, mely kellemes illúziókat keltett 
z emberben, hogy talán mégis sikerül egv 5 órás 

izáson kis meleghez jutni, azonban szegény uta- 
k keservesen csalódni voltak kénytelenek. Való
mi rosszalkodtak útközben az utasok, miért a 

onyvezető bácsi megbüntette ismét őket s 
Kerkaszabadhegyen beszüntette teljesen a 

■i. úgy hogy fázva, dideregve érkeztek meg 
kocsikban az utasok Muraszombatba. így ;

. ni ez az Urnák 1914-ik esztendejében decem- : 
hó 14-én.

Meleg ruhát a katonáknak. A 
komor télnek még hosszú, nehéz hónapjai 

k hátra. Háborúban küzdő katonáink
nak még sokat kell a hideg miatt szen
vedniük, ezért ismételten kérjük a nemes 
szivii honleányokat, emberbarátokat, hogy 
a katonák részére melegítő ruhákról gon- 

! kodni szíveskedjék. A Muraszombaton 
székelő ulánusezred legénysége kisebb- 
nagyobb csapatokban megy a harctérre, s 
bi y emberbaráti kötelességet végzünk, 
h zekben a nehéz órákban rájuk gondo
zik. A szives adományok dr. Vályi Sán

dor Vörös Kereszt titkár címére küldendők, 
aki azoknak a legénység körében való szét
osztásáról gondoskodni fog. Örömmel je
gyezzük fel, hogy Surányi Hermin urdombi 
tanítónő és Saruga Frigyesné felsőlendvai 
körjegyzőné már küldtek is egy nagy cso
mag téli ruhaneműt. Legyen nemes tettük 
számos követőre találó példa, a köszönet 
pedig annak a sok hazáért vérző katoná
nak a hálája, kik imáikba foglalják a nemes- 
szivíi úrnők neveit.

A tótkereszturi orvosi kör székhelye. A 
belügyminiszter értesíti a vármegye közigazgatási 
bizottságát, hogy május 13-án hozott véghatáro
zatát. melyben a tótkereszturi orvosi kör székhe
lyének Péterhegy községbe, illetőleg a Péterhegy— 
lótkeresztur vasúti állomás mellé való ideiglenes 
áthelyezését megengedte, a beadott felebbezés foly
tán felülbírálván, helybenhagyhatnak nem találta, 
mert a megállapított székhely csak kivételesen és 
közérdekből változtatható meg. Ilyen közérdeket 
pedig az iratokban igazoltnak nem talált. A bel
ügyminiszter tehát nem engedte meg a tótkeresz
turi orvosi székhelynek Péterhegyre való áthelye
zését. Csak helyeselni lehet a belügyminiszter in
tézkedését, aki ugylátszik nagyobb körültekintéssel 
és méltányossággal fogta meg a kérdést, mint a 
vármegye, mert lótkeresztur ez a nagy és virágzó 
község sohse zárkozott el a közérdekében való 
áldozathozataltól s az orvosi lak részére oly tel 
kei választott ki, mely a legalkalmasabb arra, 
hogy a község és környékének lakói a legjobban 
megközelíteni tudják. Mi indoka sem volt’ tehát 
annak, hogy az orvosi székhely Péterhegyre legyen 
áthelyezve. Tótkeresztur lakossága nem érdemelte 
meg ezt a huzavonát, mert ha lótkeresztur az | 
orvosi állás rendszeresítése óta jó volt orvosi I 
székhelynek, akkor ma csak alkalmasabb lett erre, 
mert lakosai helyes vezetés mellett úgy szellemiek
ben, mint anyagiakban egyre gyarapodnak s annak 

környéknek lakosai és a lakosság egészség ügye 
>ggal követelhetik meg, hogy lótkeresztur ezen- 
ii is orvosi székhely maradjon. Igy tehát csak j 
rülni lehet a miniszteri bölcs döntésnek.

— Karácsonyi dobozok. Felkérem 
ndazokat, akik a Vörös Kereszt által el
lőtt karácsonyi dobozokat tőlem átvették , 
gy közvetlenül a központtól beszerezték, 
iveskedjenek azokat megtöltve hozzám 

iildeni, amikor is én azoknak a vasmegyei 
zredek legénysége részére való kézbesi- | 

icsről gondoskodni fogok. A dobozok portó- i 

- | t A Ml GYÁSZUNK. |

mentesen szállíthatók. Dr. Vályi Sándor a 
Vörös Kérész muraszombati fiókjának tit
kára.

— Polgári iskolai gondnoksági ülés A polgári 
iskola gondnoksága Pósfay Pongrác elnöklete mel
lett pénteken tartotta meg az idei iskolai év első í 
gondnoksági ülését. A gondnoksági tagok közül 
jelen voltak: Dr. Geiger Vilmos, dr. Kiss Henrik, 
Kováls István, dr. Pintér Miklós, dr. Vályi Sándor 
és Zágonyi János igazgató. Az iskolaszék elnöke 
jelentést tett arról, hogy a vallás és közoktatás
ügyi miniszter igazgatóvá Kovács Györgyöt ne
vezte ki, aki jelenleg katonai szolgálatot teljesít, 
s helyette most az igazgatói teendőket Zágonyi 
János látja el. Ányos Mihály eltávozásával meg
üresedett tanári állásra ideiglenesen Tóth Kálmán 
középiskolai tanárt küldte ki a miniszter. A tanu
lók ez évben is szép számmal jelentkeztek az inté
zetbe, első osztályba: 41, második osztályba: 64 
tanuló iratkozott be. A gondnokság letárgyalta az 
intézet kötségvetését, amely a legszebb kilátást 
nyújtja az intézet további fejlődése felé.

— Trachomaorvosok kirendelése a mura
szombati járásban. A belügyminiszter felhatalmazta 
az alispánt, hogy a muraszombati járás trachomás 
betegei gyógykezelésével dr. Geiger Vilmos, járás
orvost, dr. Brandieu Sylvius, dr. Czipott Zoltán 
muraszombati, dr. Kiéin Adolf vizlendvai orvosokat 
megbízhassa. A miniszter egyúttal dr. Geiger Vil
mos részére 400, dr. Brandieu és dr. Czipott or
vosok részére fejenkint 600 és dr. Kiéin orvos 
részére (a rendelő helyek és betegek nagy száma 
miatt) 1200 korona átalányt engedélyezett, felha
talmazván a megbízott orvosokat, hogy kilóméte- 
renkint 38 fillér fuvarpénzt számíthatnak föl.

Kiadóhivatalunk 
egy érdemes, hű 

munkása, a Balkányi cég derék könyvkötője, 
Karafiáth Zsigmond, hősi halált halt a déli harc
téren. Karafiáth az általános mozgósításkor vonult 
be a nagykanizsai 20. honvédgyalogezredhez s az 
elsők között volt, akiket levittek a harctérre. 
Amilyen jő munkásunk, megbízható emberünk volt 
nekünk, époly odaadó, lelkes Katonája volt a had
seregnek. Számos ütközetet hősiesen végigharcolt, 
mígnem egy gyilkos golyó kioltotta fiatal, 29 éves 
életét Haláláról a hivatalos értesítés a napokban 
érkezett meg. Karafiáth özvegyet és három apró 
árvát hagyott hátra. Nyugodjék békében távol 
szeretteitől, a vérével áztatott idegen földben! 
Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni!

Adományok a kórház javára. Az elmúlt 
héten kórházunk javára a következő adományok 
folytak be. Zsidahegy község lakosai 2 zsák bur
gonya, Stevancsec Mihály I zsák burgonya, gró 
Zichy Ágoston 2000 drb cigaretta, Sostarich Elekné 
1 kosár alma és zöldség, Ferenczy Józseiné 3 drb 
kacsa, I kosár szőlő, körte, alma, sütemény, 100 
drb cigaretta, Balkányi Ernő cég 4 doboz cigaretta 
hüvely. Plébánia hivatal Cserföld 1 lepedő, 2 tö
rülköző, 2 ing, I vánkosáthuzat, 3 drb vászon, 
10 kiló aszalt szilva, gróf Zichy Ágoston 100 
üveg vörös bor, Zsibrik István 50 literes hordó 
sör, 70 drb porloriko szivar, Schweinhammer Já
nosné újságok, könyvek, Neuman Zsigmond olasz 
újságok, Alsócsaiogány község lakosai 25 K 40 
fillér készpénzt és 100 kiló burgonyát, 30 kiló 
babot, 24 kiló rozsát. Mindezen adományokért 
hálás köszönetéi mond a kórház. A kórházban 
ápolt sebesült hősök pedig áldóan zárják szivükbe 
a nemeslelkü adakozók nevét.

Bírósági tolmácsi állás üresedésben. Háry 
Lipót lemondásával megüresedett járásbirósági 
vend tolmácsi állásra a szombathelyi törvényszék 
elnöke kiirta a pályázatot, mely szerint a pályá
zati határidő december 29. Óhajtandó a jogkereső 
közönség érdekében, hogy az állás oly egyénnel 
töltessék be, aki nemcsak a vend nyelvet bírja 
szóban és írásban, hanem helyes jogérzéssel az 
ügyekben bizonyos jogérzéket eláruló hozzáértéssel 
járjon el, mert csak igy remélhető az eljárás gyor
sítása és eredményessége.

A b) osztályú népfölkelok bevonulása. 
Végett ért a b) osztályú népfölkelok sorozása. 
Szombathelyen és a megyében olyan hírek járnak, 
hogy a b) osztályú besorozott népfölkelok behivá- 

sára vonatkozó hirdetmény már készen áll a had
kiegészítő parancsnokságon, s5t, hogy ezek a hir
detmények janáár 5-ére parancsolják be ezredeik- 
hez a most besorozott népfölkelőket. Utánna jár
tunk a hir dolgának és igy egészen autentikus 
információ alapján megállapíthatjuk, hogy a had
kiegészítő parancsnokságon mit sem tudnak ilyen 
hirdetményről. — Annál kevésbbé nem, mert az 
ilyen hirdetményeket a városi, illetve járási katonai 
ügyosztályok szokták kiadni és kifüggesztetni. A 
hir tehát korai. Mindazonáltal a behívás alá kerülő 
népfölkelok jól teszik, ha január 5-ére előkészítik 
magukat, mert valószínű, hogy karácsonyra, leg
későbben karácsony utánra kibocsátják a behívó 
hirdetményeket. Úgy tudjuk, hogy egyelőre a fia
talabb korosztályok néhány évfolyamát szólítják 
fegyverbe, az összes népfelkelés turnusokban fog 
bevonulni.

— Eltűnt kerékpár. Stibló Rezső muraszom
bati pénzügyőri szemlész december 4-én a Dobrai 
vendéglőbe tért be, miközben kerékpárját az ajtó 
elé támasztotta. Mire kijött a vendéglőből, már 
kerékpárjának csak hült helyét találta. A kerékpár 
tolvajának kinyomozása iránt megindult az eljárás, 
mely azonban eddig még eredményre nem vezetett. 
Az ellopott gép Turist fehér jelzésű volt.

Köszönetnyilvánítás. Mint minden évben, 
úgy az idén is dr. Pintér Miklósné önagvsága és 
Jónás János ur az állami óvoda szegény gyerme
keiről nem feledkeztek meg és szívesek voltak 
ruhácskáknak szövetet küldeni karácsonyra. Nemes 
adományukért fogadják hálás köszönetemet. 
Spránszky Anna áll. óvónő.

— A Vöröskereszt Értesítő Irodájának újjá
szervezése. A Vöröskereszt kebelében a hadifog
lyok és internáltak javára létesített segítő és tuda
kozódó kivatalt, mint külön osztályt hozzácsatolták 
az egylet létesítette közös központi értesítő irodá
hoz. Tehát ez a hivatal most működését Magyar
országra is kiterjeszti. Vezetője báró Spiegeljeid 
Márkus, helyettese gróf Nemes Albert cs. és kir. 
követ. A hadifoglyokra vonatkozó tudakozódó iroda 
(Wien, I., Jasomirgottstrasse 6., sürgönyezime: 
Auskunststelle Krieggefangene) felvilágosítást nyújt 
az osztrák és magyar hadifogoly és internált állam
polgárokról, hadifoglyok levelezéseit s a nekik 
szóló pénzküldeményeket közvetíti s felvilágosítá
sokat nyújt elesett és az ellenség által fogságba 
ejtett osztrák és magyar katonai személyekről 
vagy olyan katonákról, kik ellenséges állam terü
letén kórházakban vagy máshol elhaltak.

Az Est és a háború. Az újság hírszolgá
latát a háború állítja a legnehezebb, a legfárasz
tóbb és a legköltségesebb feladatok elé. Százszo
rosán nehéz a feladat, amikor a magunk háborúját 
vívjuk, amikor a mi tűzhelyünk nyugalmáért har
colnak a katonáink. Hisszük, hogy minden újság
olvasó megtanulta uiár és tudja, hogy a hírszol
gálat pontossága és gyorsasága előtt más, nagy 
érdekekre kell tekintettel lennünk, mert amikor a 
hadseregünk harcol és vérzik mindnyájunkért, mi 
fáradunk és nélkülözünk velük együtt, de a nagy 
cél érdekében a mi munkánk is beilleszkedik a 
haditervbe és a katonai szempontokhoz simul. 
Az Est munkatársai, akik a magyar irodalom és 
újságírás legelőkelőbb képviselői, ott vannak min
den harctéren, s a tákorokból küldik lelkiismeretes, 
hű tudósításaikat és ismertető, színes cikkeiket, 
úgy, ahogyan ők maguk tapasztalják. S boldogan 
látjuk, hogy nemcsak itthoni közönségünk, hanem 
a velünk szövetséges és barátságos viszonyban 
lévő külföld sajtója is a legnagyobb elismeréssel 
sorozza Az Estet a világ első hírlapjai közé. Hogy 
pedig még szorosabb legyen a kapcsolat Az Est 
és a hadsereg között, a háború kitörése óta ezer
számra küldi ennek az újságnak a kiadója Az Estet 
a tábori postákon és a kórházakba, s örömmel 
gondoluak arra, hogy a hónapok óta meszi har
coló, vagy idegen kórházakban gyógyuló katonáink 
naponta hallhatják a mi szavunkat, a hazai hangott 
Az Est kiadóhivatala Budapesten, VII., Erzsébet- 
körut 20. szám alatt van.

Tagdíj befizetés A magyarországi mun
kások rokkant és nyugdijegyesülete muraszombati 
fiókjának vezetősége ez utón is figyelmezteti 
tagjait, hogy nyugdíj járulékjaikat minden hónap 
első vasárnapján délután 2 és 3 óra között a 
lurk József »Magyar király*.  vendéglő e célra 
feniartott helyiségben fizessék be. Különösen figyel
meztetnek ama hátralékosok, kik külön felszólitást 
is kaptak már, hogy annál is inkább tegyenek e 
felhívásnak eleget, mert mulasztás esetében meg
szűnik tagsági igényük és eddigi befizetéseiket is 
elveszik.
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Prémet a katonáknak. A téli háború borzal
mai ellen katonáinknak prémre van szükségük. 
Akinek van, küldje azt e cimre : Hadsereg segélyző 
hivatal Budapest, Váci-utca 38. - A küldeményt a 
posta ingyen szállitja.

A legelőkelőbb, a legmegbízhatóbb, 
a legjobban szerkesztett, a legnagyobb terjedelmű, 
a legíüggetlenebb budapesti napilap Az Újság . 
Munkatársai a magyar zsurnalisztika, a magyar 
irodalom legkiválóbbjai. Felelős szerkesztő : Gajári 
Ödön, szerkesztő társ : dr. Agai Béla. Előfizetési 
árak: egy évre K 28. , félévre K 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.

Il A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

Apró hirdetések.
Amerikai szőlővessző Ripária és Göthe No. 

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

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

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.

Placsek Venczei
órás és aranyműves

Muraszombat.
(Hunyadi-ház) Fő utca, az ág. evsn 
gelikus templom szomszédságába:-.

Nagy raktár:
órák, ékszerek és látszerekben.

Javítások e szakmában 
olcsón és pontosan 

eszközöltetnek.

Használjunk
HADIPÓSTABÉLYEGE T I

Péküzlet 
bérbeadás -

A felsőlendvai uradalom (Vas
megye) uradalmi péküzlet he
lyiségét

1915. április hó l-ére 
bérbe adja. Értekezhetni az ura 
dalmi intézőségnél Felsőlendva, 
Vasmegye.

BUDAPEST és KIS ÚJSÁG
apróhirdetési levelezőlapok kaphatók

Balki n/i Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

f
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 világitó villamos 

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.

1915. ’s.4 H f.jr 1915.^

Nagy választék 
az összes magyar és vend 

= NAPTÁRAKBAN. =
Kaphatók: BALKÁNYI ERNŐ ttüeXébem

Muraszombat.

A Muraszombati Mezőgazdáé ági Bank r.-t.
heti befizetésen alapuló önsegélyző osztályának

XVII. évtársulata 1915.január 2-án
működését megkezdi.

Felhívjuk a t. közönség becses figyelmét arra, hogy ezen évtársulat résztvevői 

minden üzletrész után hetenként egy koronát 
tartoznak az intézet pénztárába befizetni, mely heti befizetések

3 év múlva az 5‘j0-os kamatokkal
együtt a tözsbetétek arányában kifizettetnek.

A belépő tagok minden egyes üzletrész, illetőleg heti egy korona 
befizetése után 150 korona T jp-OS kölcsönre tarthatnak igényt.

Az aláírások 1914. évi december hó 22-től kezdve 1915. január hó 
15-ig, hétköznapokon 9 12 óráig az intézet helyiségében eszközölhetők. 

ügyben ezúton is értesítjük a t. közönséget, hogy intézetünk 

betéteket elfogad
betéti könyvecskére, folyó számlára a legmagasabb kamatozás mellett. 

Leszatntlel üzleti és magár, váltakat, kötelezvényeket és számla követeléseket. 
Minden megbízást eifogad a mi a takarékpénztár és bank üzletkörébe tartozik. 

Muraszombat, 1914. deczernber 20.

MURASZOMBATI MEZŐGAZDASÁGI BANK R.-T.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


