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ELŐFIZETÉSI ÁR:

Egé»z évre 6 kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér.
Előfizeti si és hirdetési pénzek és reklr.mácziók : 

tiALKANYI ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

A háború.
Hogy a háború ma is az, mint volt 

valaha, az ősidőkben, hogy a mivoltában 
és az elvében nem változott, kezdettől 
fogva tudtuk. Ha az embert belerántják, 
akkor lesöpri magáról a kultúrát és visz- 
szaüt. Néhány költő, néhány álmodozó író 
a világháború kitörése előtt fantazaiált arról 

- könyvekben, versekben, vájjon mi
lyen lesz ez a kataklizma? Az elsők közt 
volt Arany János, aki az elnyomatás évei 
alatt kezdett egy verset, nagyon érdekes 
vizi'is verset, amelyet nem fejezett be és 
csak a hátrahagyott irataiban vett fel, a 

Néma háború dinen. A magyar költő 
már aggon és betegen meggyötörve 

egy elmúlt kor borzalmaitól, ezt a víziót 
látja: a gyilkos fegyverek némán működnek, 
az ágyuk bömbölése nem hallható, a pus 
kák ropogása sem, a háborút :sak látni 
lehet, a lőporfüst és a hangtalan villaná
sok alakjában, még a trombita is néma, 
csak a tromhitás felpuffadt 'iyake-eiről látni, 
hogy fujja-fujja a marsot. Miről képzelődött
H. O Wells és a többi jövölátó, milyen 
aeroplánokról, aknákról, milyen légi és 
földalatti háborúról. Ezen a nyomon járt 
a mi képzeletünk is, a háború megindulá
sakor, mikor végigvonultak előttünk a mo
dern technika masztodonjai, a tenger le- 
vi.-.: liánjai és a légi flotta harci vértezetben 
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feltűnt a fejünk fölött. A harctéri tudósí
tók láthatatlan háborúról beszéltek. Csak 
a fül és az orr érzékeli a modern háborút, 
a szem nem. Igaz volt az a tétel mind
máig, amikor a limanovai huszárok elszánt 
bravúrjáról hallunk, mert ez a világtusa 
oly gazdag esélyekben és meglepetésekben, 
hogy tételeket félös felállítani, a mai igaz
ságot elsöpri egy holnapi.

Mi történt? a modern háború, amely
ről az hirlett, hogy a tömegek küzdelme 
és benne az egyéni bátorság és kezdemé
nyezés csak alárendelt szerepet játszik, újra 
a régi csataképeket idézi fel. Százezrek 
eljen küzd néhány huszárezred. Lovaikat 
hátul hagyták, a huszárok lefekszenek a 
tüzvonalba. Rajtuk áll a győzelem, vagy a 
vereség sorsa. Olyan az arány köztük és 
az ellenség közt, hogy a logika talán této
vázna, csak a lélek veheti fel a küzdelmet, 
az röpíti őket előre, elszántan Hétszer 
támad a folyton uj erősítést kapó ellenség, 
hétszer veri vissza a huszárezred, úgy 
hogy minden huszár mellett tizenöt orosz 
holtteste hever. Mindegyik egy uj Dugo
nics Titusz. Pedig minden fegyverük egy 
rövid karabély. Karabélyaggyal verik agyon 
az ellenséget. Olyan bús szilajsággal, a 
melyre normális ember nem is képes, csak 
az az üldözött, hőssé melegült katona. Ki
derült, hogy a szuronytalan huszárkarabély 
elégtelen a hosszú szuronnyal megtoldott

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a lap szerkesztőségébe küldendők.
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orosz puskák és pikák ellen, erre a huszá
rok — ősi recept szerint — a kezük 
ügyébe eső fiatal fákat tépik ki, tövestöl- 
gyökerestől, fatörzsekkel, dorongokkal ütik- 
verik a fegyveres ellenséget, a fák gyöke
reire tapadt porhanyó föld az oroszok 
szemébe, szájába, fülébe csapkod, nem 
tudja használni modern, ezerszeresen kipró
bált fegyvereit. A köröm, a fog, a kar is 
fegyver. Ősemberek viaskodása ez, akiket 
egy igaztalan igazságért, egy céltalan célért 
küzdő barbárizmus akart megfosztani em
beri kultúrájától. A harctéren — kiáltó el
lentétül -- finom tábori látcsövek hever
nek. értékes könyvek, fizika boszorkányos 
szerszámai, távolban pedig búg egy autó 
szirénája.

Tudtuk, hogy a háború a régi. Hittük 
azonban, hogy legalább eszközeiben más, 
a halál a régi, csak a halál etikettje válto
zott most meg. Nem, ma sem mondhatjuk 
el, talán később, talán háború után, a mi 
fegyvereink végleges győzelme nyomán 
álmodozhatunk a békéről, s arról, hogy ez 
az utolsó háború. Európában ma legalább 
hatmillió ember dőlt ki a csatasorból, mint 
halott, mint beteg, mint sebesült. Állnunk 
kell a helyünket, mert ez a háború - újra 
hangsúlyozzuk — a békéért folyik, az 
orosz barbárizmus ellen, amely felidézte 
az apokalyptikus borzalmakat. Ezért említ
jük fel itt a limanovai hősöket, akik a mi

tArga.
A tótság és a háború.

Irta : Kotosváriné Skerlák Berta.

Régen nem takarította le az aratását oly 
keservesen a gazda, mint a múlt nyáron. Egy-egy . 
darabka tőidről háromszor-négyszer elűzte a ziva
taros zápor, amig nagy keservesen keresztekbe 
kerüli az a gyengécske termés. És újra jött a vi
har és szétszórta a kévéket; szárítani kellett és 
isméi összerakni. Végre nagy nehezen tető alá 
került. Elkezdődött a cséplés.’ Házról-házra viszik 
erre mifelénk a cséplőgépet; nagyobb falukban 
kettő-három is munkában van.

Ezt a munkát nem pénzért végzik, rokonság, 
jó szomszédok segítenek egymásnak kölcsönösen.

Mig régente a vend asszony a tiloló asszo
nyok számára tartogatta a legfehérebb lisztet, a 
legszebb sonkát, úgy most a masinátok kapják 
mindennek a javát. Kalács sül ilyenkor minden 
háznál, borról gondoskodik a gazda.

A masinánál ismeri meg a lány a legényt, 
birja-e könnyűszerrel a métermázsás búzás zsákot; 
nem-e szeret túlságosan a kancsó ienekére te
kinteni.

De a legény is itt ismeri meg a lányt, nem-e 
csak olyan tessék-lássék munkás-e: avagy nem-e 
hajlik tulkönnyen a legény szavára.

Sok boldog házasság szövődik igy, méla 
holdvilágos augusztusi estéken, ha felcsendülnek 
azok a bubánatos vend nóták.

De az idén senkinek sem igen volt nótázó 
kedve. Az öregek a kazalrakásnál a h iboru eshe
tőségét tárgyalták. Türelmetlenül, követelődzve kért 
csőkot a legény: - Csókolj meg galambom, el
visznek katonának, ölelnél, csókolnál már akkor, 
de későn lesz.

- Ebbe a hangulatba mint villámcsapás ütött 
az a rémes éjszakai dobolás: — Mindnyájunknak 
el kell menni! . . .

Rémülten futott mindenki az utcára, nem 
volt többé alvás, a katonasorban levők felöltöztek 
s türelmetlonül várták az indulás óráját.

öreg gazda ember szólitja a fiát: — fiam, 
délben lesz még az indulás, gyere fogjuk be a 
négy tehenünket, szántsuk meg a parlagot, hogy 
teremjen kenyeret, nektek, akik ott lesztek és ne
künk, akik itthon maradunk.

Tizenegytől egyig búcsúztak a tótság fiai, 
szünetelt a cséplőgépek zakatolása. Sirás kisérte 
utju tón, de ők vidáman szálltak kocsira, ajkukon 
felcsendült a vend katona nóta:

(ide szí hodo, gde szi bio 
Tam v Gráczi na sürkom pláci 
Tani szám vido zeitinge
Ta málicska piszma esteti.

előfizetése lejárt, annak szives megújítását.

Vti mali piszmaj to sztoji, 
l\aj bodemo vszi szoldáki. 
Kak bódém jász, tak bodcs ti, 
Tak bodeta nájniva szína.

Kaj bős zacséla Miczika ti.
Csi bodemo vszi szoldáki?
Na glávi bős neszla zibelko. 
Na rokaj pa málicsko dejte.

Ami szabad fordításban igy hangzik:
Hol jártál, hol voltál ?
Ott Gráczban széles piacon.
Ott láttam az újságokat
A kis leveleket olvasni.

A kis levelekben írva áll.
Hogy mind katonák leszünk, 
Ahogy leszek én, úgy leszel te. 
Úgy lesznek a mi fiaink.

Mihez kezdesz Miczike te. 
Ka mind katonák leszünk ? 
A fejeden viszed a bölcsöcskét,* 
Karodon a kis gyermeked.

És csakugyan igy végezték a derék vend 
asszonyok a munkát, nincs a tótságban barázda 
bevetetlen, nincs ugar felszántatlan. Legyen ke
nyér azoknak, akik eltávoztak és legyen azoknak 
is, akik itthon maradtak.

Nehéz munkára termett kevés szavú legény

Tisztelettel kérjük, kiknek
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hőseink és a világ hősei, katonák és a vi
lágbéke megteremtői: emberebb emberek.

Vörös Kereszt.
Tisza István gróf gyönyörű újévi beszéde a 

magyar nemzet apotheozisa volt. Soha szebben, 
soha bátrabban, soha büszkébben és önludatosab- 
ban nem nyilatkozott meg a magyar faji öntudat, 
mint a most folyó küzdelmekben. Amily bátorság
gal és elszántsággal vívja a magyarság nehéz tu- 
sáját ott a csatatéren, ép oly vállvetett szorga 
lommal, fáradhatlan ön tudatossággal végzi itthon 
nem kevésbbé fontos és felelősségteljes munkáját 
a magvar társadalom. A Vörös Kereszt végzi az 
agitálás, a gyűjtés, a megszervezés nagy munká
ját és hogy ez munka serényen és eredményesen 
folyik, azt igazolják azok a fényes eredmények, 
melyeket a Vörös Kereszt elért.

A siker a -Vörös Kereszté, de a hála, az 
elismerés az öntudatra ébredt magyar társadalmat 
illeti, mert ennek az országnak lakossága egy ér
zelemben. Nem ismerünk ma más kötelességet, 
más feladatot, mint segíteni embertársainkon, hogy 
letöröljük a vérző sebeket, melyeket a háború 
gyilkos fegyverei ütöttek.

Ruzsics János a derék perestói körjegyző 
jegvzőségének hazafias érzésű népe körében esz
közölt második gyűjtésének eredményét, 15 koro
nát e héten küldte be a Vörös Kereszthez.

Adakoztak:
Ádám János gyűjtése Alsócsalogányon: 

Adám János és neje 5 kor.. \ adászv Gizella, 
Mesics Ferenc, Hajdinyák Mátyás 2 2 korona,
Forjanics Mariska 2.20 korona, Szampl Alajos, 
Czelec Mihály 1.20 1 20 korona. Gombóc Verő
nika, Mencigár István, Czeiecz Lujza, Mencigár 
József, Bertalanics Péter, Frumen Sándor, Merkl 
Mátyás, Ivanics Ferenc, Gombócz Antal, Gombóc 
István, Kupién Mátyás, Morcsics István. Vertics 
István, Vertics József, Ferkó János, Szigyártó Ist
ván. Vidonya Iván, Bokán Mátyás. Donosa József, 
Mesics Miklós 1 1 korona, Czelec Mátyás, Ma
rics István, Bokán Ferenc s Mátyás 80 80 fillér, 
Perkics Iván, Markocs Jánosné, Pozvék Józsefné 
60 60 f, Szkledár Fáni, Gombócz József, Pozvég 
István, Potocsnyek István, Markócs Ferencné, Haj
dinyák János. Kovács Frigyes, Steszl Ferdinánd, 
Marcsics Anna, Szollár Mária. Bunderla Franciska, 
Borovnyák Ágnes, Réceg Rozália, Ferkó Ferencné, 
Czelec Ferencné, Gaber Ferenc, Pörs Teréz, Iva-

voli a Jóska. Nem tudott a lányok nyelvén be
szélni. azért kapott is olyan bajosan feleséget.

Roppant sovány, rutacska és butácska volt 
a Márika, az ő hitestársa, de ő neki mégis az 
üdvösség netovábbját jelentette. Hogy behívták a 
Jóskátf addig sirt-ritt a Márika. — Lelkem édes 
uram, nagy szegény leszek én, ha kend engem 
elhagy, mig rászánta magát, végrendeletei ira
tolt. amelyben mindent Márikára, az ő szeretett 
hitestársára hagy. Mikor kész volt a végrendelet 
jutott csak eszébe, hogy a Márika most mar az 
ő vagyonával máshoz mehet, ha o ott marad a 
háborúban. Valami nagyot, valami elrettentőt akart 
neki mondani, azért a végrendeletet a következő 
szavak kíséretében adta át neki: És ha olyan
bolond leszel, hogy másnak adod, akkor-akkor 
vigyen el az ördög téged is, nekem többet nem 
kellesz.

♦
* _ * *

Gyönyörű fiatal asszony. Négy apró gyerme
kével és hat hold földjével hagyta itt az ura, aki 
augusztusi 25-ika óta nem adott életjelt magáról. 
A földet megszántották rokonok, jó szomszédok, 
a többi munkát végzi a szép asszony maga. Ura 
haza tértét már alig reméli, de mohón lesi, várja 
a háború híreit. Ha már Isten úgy rendelte,
elsiratom elvesztett párom, csak hazám'szent ügye 
diadalmaskodjék. ezek az ö szavai. És nem
veszhet el a hon. mig lányai igy szeretik. A költ i 
szavai szerint: Még jönni fog, még jönni kell, 
egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez 
százezrek ajakán.

nics István. Vertics Róza. Riceg Miklósné, Pors 
Mihály. Kiszilák Györgyné, Markocs József, Celec 
István Szegeri Anna. Benkö István 40 40 fillér.
Récék Mátyás. Raiszár József, Forjantcs Anna 
30 -30 f. Bokán. József. Cze ec Sándor. Zsohár 
Rozi, Bokán Mária, Markócs Mária, Salamon Mi
hály, Ivanics Imre. Knapp Ágnes, Ivanics Anna, 
Ivanics János, Pozvég Erzsébet, Zsohar Anna, 
Mécsek Rozália, Hajdinyák Mária. Szukics Mária, 
Szabó Ferenc. Gombócz István. Gombocz János. 
Pozvég Anna. Parték Mihály, Réceg Ama1. Knapp 
Pete-, Grah István. Salamon György 20—20 f, 
Réceg Iván 16 fillér. Összesen 56 l\ 06 f.

Felsöszentbenedek község gyüjtésn: Hári 
István 1.20 korona, Osvalits Lajos. Bagar István. 
Kelemen János, Kelemen Sándor, Malacsics János, 
Malacsics'Lajos, Malacsics József, Kercsmár Ist 
ván, Kercsmár József, Malacsics István, I orok 
János, Török Pál I I korona. Szovják József 
Hári Mihály. Szovják József, Poucstcs József 
80 80 fill . Kercsmár Lajos. Hári Péter, Osvatlts
Pál. Osvatics Józsefné, Malacsics József, Kercs
már János, Koltay József, Kercsmár Péter, Keres- 
már Jánosné, Kercsmár Dávid, Szlivnyek Anna, 
Osvatics Ernőné 60-60 f, Katos Juli, Kercsmár 
Teréz, Malacsics Ádám, Kercsmár János, Hári 
Ferenc, Malacsics János, Kercsmár Adám, Hiusz 
Sándor 40 -40 f, Kutos János. Panker Adámné, 
Hiusz Farkas 30 30 f, Osvatics Teréz, Zselezen
Károly, Panker Péterné, Panker Iván, Pozvék Mi
hály, Török Ádám, Szovják Péter, Koltai Pál 
20—20 f. Összesen 33 K 30 f.

(Folyt, köv.'

H I R. K K-
Anyám, én akkor mindig jó leszek ..

A gyermek szemére nem jön álom, 
Az apja künn az orosz tatáron. 
Ki tudja él-e, meghalt-e már?
Künn sikong a vészmadár
S az ablakot úgy rázza a szél!

Anyám, anyám! Mesélj mesélj, 
Mondj a csatáról szép mesét ...» 
Az éj zimankós és setét.

Az anya hangja most kennybe fül:
Fiain! A rémek réme cul,

Omlik a könny és ömlik a vér . . . « 
Künn zokog a téli szél.

S a hol a szivet a kar i veri át,
Fiam! ott harcol az apád:
Ki tudja, él-e, meghalt-e már? . . . « 
Sikongva sir a vészmadár

S a gyermekszív, a szeniséges jő, 
Mint madár, kit sebzett golyó, 
Vergődve küzd és jajjongva sir, 
Mintha már nem is volna ir.
S a döbbenet úgy fölébe száll, 
Könnye omlik, mint tengerár.
Tudom, hogy vissza sohse tér . . .

Ott kinn zokog a téli szil.

Az anya csittitva öleli át:
»Ne féli, fiam, majd megjön apád, 
Csak rossz gyermek apját éri baj . . . 
Künn az éjszaka csupa jaj.
S csillan remény a gyermek szemén
S megszólal a csöpp, kicsi vén, 
A hangja csuklik, ajka remeg:

Anyám, én akkor mindig jó leszek ... <
Várnai Zzeni.

—- Eljegyzés. Dr. Obál Béla jeles 
földink, eperjesi theológiai tanár, Obál 
Mihály vashidegkuti körjegyző fia eljegyezte 
Gyurátz Linust, Gyurátz Ferenc püspök 
nevelt leányát.

A muraszombati kir. járásbíróság ügybe
osztása. 1. A járásbíróság ve;etője dr. Radu Ro
mulusz kir. jbiró. 2. Központi intézkedéseket, ki
véve a büntető megkereséseke. dr. Radu Romulus 

végzi. 3. Polgári perek bírái (kivéve a váltópere
ket és perújításokat) dr. Radu Romulusz jbiró és 
Szentkirályi Sándor albiró. 4. Váltó és újított pe
rek bírája Schweitzer Jenő jbiró. 5. Telekkönyvi 
ügyeket intézi Schweitzer Jenő jbiró. 6. Perenki- 
vüli és polgári ügyeket (Pk.) intézik: a) a végre
hajtási ügyeket Szentkirályi Sándor albiró; b) 
egyéb perenkivüli ügyeket dr. Grandpierre Jenő 
albiró. 7. Büntető ügyeket ideértve a büntető 
megkereséseket is dr. Grandpierre Jenő albiró 
látja el. Ugyan ő végzi a vizsgálóbírói tennivaló
kat is és ebben akadályoztatása esetén Schweitzer 
Jenő jbiró helyettesíti. — Szóbeli büntető feljelen
téseket és büntető ügyben szóval előterjesztett 
más kérelmeket és nyilatkozatokat a hét szerda 
napján dr. Grandpierre Jenő albiró, szóbeli kere
seteket, valamint polgári ügyben szóval előterjesz
tett más kérelmeket és nyilatkozatokat a hét 
szerda napján Szentkirályi Sándor albiró foglalja 
jegyzőkönyvbe. Rendes törvénynapokat tart a hét 
szerda napján Szentkirályi Sándor albiró. A telje
sen írásba foglalt polgári Ítéletek jegyzéké a hét
nek szombat napján kell kifüggeszteni (Pp. 404. §.) 
A bíróságnál alkalmazott Szabadfy József végre
hajtó helyettese Ihász Sándor írnok. A főlajstrom 
és mutató adatairól köznapon délelőtt 9 órától 
déli 1 óráig, vasár- és ünnepnapon pedig d. e. 9 
órától 11 óráig kell értesítést adni. Más kezelő
könyvből az értesitésadásra, valamint az iratok 
megtekintésére köznaponként d. e. 10 órától II 
óráig terjedő idő, országos vásárok napján pedig 
d. e. 10 órától 12-ig terjedő idő áll nyitva. Bűn
ügyekben a jogosultak az iratokat az I. Ü. sz. 
97. íj-ban meghatározott feltételek mellett hétköz
napokon délelőtt 9-től déli 1-ig, vasárnapon és 
ünnepen pedig d. e. 9—11-ig tekinthetők meg s 
ügyeikről ez időben nyerhetnek értesítést. A telek
könyvi iktató az iktatókönyv és mutatókönyv ada
tairól köznapon d. e 9-től déli 1-ig, vasár- és 
ünnepnapokon pedig 9—11-ig ad értesítést. A te
lekkönyvtár és telekkönyvi iroda a felek részére 
hétköznaponként délelőtt 10—12-ig vasár- és 
ünnepnap pedig d. e. 9 órától 11-ig áll nyitva. 
Országos vásárnapján d. e. 9—12-ig. A telek
könyvi iroda felett a közvetlen felügyeletet Schwei
tzer Jenő jbiró gyakorolja. A telekkönyvi ügyekre 
vonatkozó hirdetési és egyéb dijakat, valamint a 
telekkönyvi másolatok hitelesitéséhez szükséges 
bélyegeket Neszménvi Dénes telekkönyvvezető 
veszi át és kezeli.

Újévi üdvözletek megváltása. 
Lapunk múlt számában közölt névsor ki
egészítéséül jelentjük, hogy újabban Csi
szár János, Ratkol Tivadar és özv. Sch. 
Fehér Ilona 2—2 koronával váltottak meg 
újévi üdvözleteiket.

Elismerés. Olajos Sándorné úrnőhöz a 
hadsegélyző hivatal vezetőjétől a következő átirat 
érkezett:

Folyó hó (december) 17-ről kelt levelében 
jelzett hazafias és nemes adományáért fogadja 
a harctéren küzdő hős katonáink nevében is 
hálás köszönetéin kifejezését, a melyet méltóz- 
tassék a nagylelkű muraszombati hölgyeknek 
is tolmácsolni.

Hasonló tartalmú iratban mond köszönetét 
Melichtár honv. miniszteri tanácsos dr, Vályi Sán
dor Vörös Kereszt titkárának is 7441 Hd. sz. le-
iratában.

— Meleg ruhát a katonáknak. Elmúlt a ka
rácsony, a békeremények álmai nem teljesedtek 
be, sőt az orosz éppen karácsony éjszakáján inté
zett csapataink ellen ádáz h:. cot. A téli háború 
tehát megindult, s folyik tovább példátlan heves
séggel. A magyar társadalom ez ideig is igyeke
zett katonái iránt háláját leróni, a zordon tél hi
dege azonban újabb kötelességeket ró ránk. Itt 
időzik körünkben a 7. ulánus ezred kerete. Itt 
képzik az ezred újoncait és hétről hétre indul
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.e^v transport a harctérre. A tisztikar és le- 
s'c "ég túlnyomó többsége galicia, bukovinai | 

nazásu ember, akiket százszoroson sújt a há- 
ru suitó keze, pusztító nyomora. Ezeknek a 

zegénv embereknek vagyonát feldúlta teljesen az 
orosz, ezek közt a szegény emberek közt alig van, 
aki feleségéről, öreg szülőjéről, kicsi gyermekeiről 
hónapok óta hirt hallott volna. Bizonyos csupán 
az. l-ogy ennek az ezrednek a legénysége ma 
hontalan, szegény. Emberi munkát végez a társa 
ja| jm, ha ezeknek a szegény embereknek meleg 
téli ruhával való ellátásáról gondoskodik. Azok, 
aki< hazát, családot, falusi viskót, mindent elvesz
tettek. egyelőre ne legyenek kénytelenek fázva, 
dideregve a harctérre menni. A muraszombati 
Vörös Kereszt hálás köszönettel fogad minden 
adományt, s siet azt majd rendeltetési helyére I 
juttatni. A Vörös Kereszt által már idáig eljutta
tott adományokért a kórházban megtartott kará
csonyi ünnepélyen hálás köszönetét kejezte ki az 
ezred őrnagya. Lapunk utján megindított moz
galom nemes megértőkre talált közönségünk kö
rében. Ez ideig beérkezett a muraszombati Vörös 
Kereszthez a következők adománya: Vértes Ala- 
dárné 1 ing, 1 alsónadrág. 4 törülköző, 1 lepedő, 
Gross Hertnánné 4 ing, Gross Samuné 1 meleg 
ing, 1 meleg alsónadrág, 6 zsebkendő, Surányi 
Hermin 2 ing, 6 zsebkendő, 3 pár meleg harisnya, 
Szép Jánosné 1 drb lepedő. 3 törülköző, Eartély ! 
Eerencné 1 lepedő 2 törülköző, Balajc Sándorné 
1 drb törülköző, Eartély Sándorné 1 lepedő, özv. 
Kodila Vennelné 1 törülköző. Matyasőc Eerencné 
1 törülköző, Kercsmár Sándorné 1 alsónadrág, 1 
zsebkendő, Morgeflstern Rezsöné 15 drb ing, 12 
pár harisnya, Morgenstern Jolán 2 toboz ciga
retta. 4 pár érmelegitő, 1 üveg rum, (mely utób
bit a sebesülteknek juttattunk). Varga Endréné 1 
hősapka, 2 pár érmelegitő. Hálásan cöszönöm a 
Vörös Kereszt nevében az adományokat. Dr. Vályi 
titkár.

Adományok a kórházi sebesültek javára. 
A kórházban ápolt sebesültek javára t héten ada
koztak : Eerenczy Józsefné 2 K. Szlepecz János 4 
kalács, Kühár József Mezővár 3 K, özv. Sziniczné 
nagy üveg lekvár, Eberl Rcza 4 K, 9 üveg befőtt, 
Szeredy Viktorné sütemények, dió és aszalt szilva, 
Vérér József 10 K, Nádai József 64 üveg bor. 
A bőkezű adakozóknak köszönetét mor d a kórház 
vezetősége.

Névnapi megváltás. Kolosvár Eerencné, 
kine: jő tollú Írásában e számunkban is gyönyör
ködi etnek olvasóink, mint a nőegylet elnöke lel
kes buzgalommal karolja fel Mezővár községben 
a Muraszombatban ápolt sebesültek gcadózásának 
ügy*t. Eáradiatlan buzgalmával nemcsak a község 
lakó t buzdítja, hanem a legszebb példával maga 
jár 'dől. Legutóbb is férje névnapjára szánt 6 drb 
káplánból leánya, Györy Kálmánná nagy gonddal 
a sebesültek részére finom paprikást készített, ami 
természetes nem kis örömet keltett az ilyen finom 
ételektől már rég elszokott sebesültek körében.

Fertőző betegségek a délvidéken. A déli 
harctéren fellépett járványos betegségek ellen vé
dekezés tárgyában jelent meg az alábbi rendelet: 
A belügyminisztérium 12434. eln. számú rendelete 
szerint a déli harctéren fellépett járványos beteg
ségek terjedését előmozdítja, hogy az ott levő 
sebesült Katonákat hozzátartozóik tömegesen láto
gatják. A járvány elhurcolásának megakadályozása 
céljából elrendelem, hogy vasutak igénybevételére 
jogosító igazolványok további intézkedésig Bács- 
bodrog-, Torontál- és Temesvármegye nem fertő
zött városaiba és községeibe csak kivételes mél
tánylást érdemlő okokból, Horvát-Szlavon orszá
gok községeibe és városaiba, valamint a nevezett 
vármegyék fertőzött városaiba és kézségeibe az 
olt állandó lakhelyet birő és oda vissza térni aka
rók kivételével egyáltalán nem állíthatók ki.

— Táviratozhatunk a foglyoknak. A szombat
hely postafőnökség ma a következőiről értesit 
bennüeket: A közönség Oroszországgá , Szerbiával 
és Montenegróval való forgalomban az ott hadi
fogságban levő katonáinknak, továbbá az itt hadi

fogságban levő hozzátartozóiknak magántávirato
kat küldhetnek. A táviratokat közértelmü nyelven 
kell szerkeszteni. Rövidített címek és aláírások 
használata tilos. A külföldön hadifogságban levő 
katonáink címére feladott táviratok megírásánál 
ajánlatos a francia vagy német nyelv használata 
és szükséges a címben a ‘Prisonnier guerre- 
(hadifogoly) jelzés kitétele. E táviratok felvétele 
csak a feladó veszélyére történik, s amennyiben 
azok céljukat el nem érik, a feladónak dijtéritésre 
igénye nincs. Oroszországba egy szó dija 33 fillér, 
Szerbiába 18 fillér, Montenegróba 22 fillér. Mind 
a három viszonylatban a legkisebb dij 1 korona. 
A foglyokkal való mindennemű levelezési, távira
tozási ügyekben a legnagyobb készséggel szolgál 
díjmentes felvilágosítással a muraszombati Vörös 
Kereszt titkára: dr. Vályi Sándor ügyvéd.

Karácsonyi dobozok. Egyre érkeznek még 
hozzánk a karácsonyi dobozok, melyeket szívesen 
továbbítunk, hisz az ajándék sohse jön későn 
harcos véreinknek. E héten érkezett hozzánk Paj- 
tay Gizella sándorvölgyi tanítónő küldeménye, 
melyet rendeltetési helvére juttattunk.

Helyreigazítás. Lapunk múlt számában 
kimutatott adományok rovatában szereplő kimuta
tásokba becsúszott tévedést készséggel helyreiga
zítjuk. Rumics Eerencné Mezövárről 4 buzakalácsot 
adott a sebesültek részére. Györy Kálmán jegyző 
ur leánya az ev. iskolában ápolt sebesültek ré
szére 1 kosár almát és 120 cigarettát voltak szí
vesek adni.

— Az újonnan sorozottak behívása. A hiva
talos lap közli, hogy azok a népfölkelési kötele
zettek, akik 1887., 1888., 1889. és 1890. évben 
születtek és a most novemberben és decemberben 
a bemutatószemlén alkalmasoknak találtattak, kö
telesek 1915. év január hónap 16-án tényleges 
szolgálatra bevonulni annak a kiegészítési parancs
nokságnak a székhelyén, amely a népfelkelési 
igazolványukon meg van jelölve. Ugyancsak január 
hő 16-án tartoznak bevonulni az 1894., 1893. és 
1892. évben született népfölkeíésre kötelezettek 
közül azok az alkalmasaknak találtak, a kik még 
eddig be nem vonultak. Azok, akik bármi okból 
az eddigi bemutatószemléről elmaradtak, január 
25. és 26-án tartozóak a beírni tatősze mién jelent
kezni és ha alkalmasnak találtatnak, a tényleges 
szolgálatra azonnal visszatartatnak. Akik a kitűzött 
határidőre és helyre be nem vonulnak, karhata
lommal vezettetnek elő és két évig terjedhető bör
tönnel büntettetnek. Az erre vonatkozó plakátokat 
a honvédelmi miniszter rendelete értelmében de
cember hó 29-én ragasztották ki.

A Vörös Kereszt kitüntetések. A király 
Ö felsége augusztus hő 17-én a Vörös Kereszt 
körül szerzett érdemek elismerésére díszjelvényt 
és diszérmet alapított, amelyek elnyerése tárgyá
ban Kiskos István azzal a felhívással fordul 
Szombathely város közönségéhez, hogy akik dísz
jelvényt vagy diszérmet óhajtanak s akik a Vörös 
Kereszt körül érdemeket szereztek, a szombathelyi 
fiókegyletnél nyújtsák be folyamod'ányokat. A 
Vöröskeresztes díszjelvény és diszérmek elnyerése 
vonatkozólag a polgármester az alábbiakat közli 
a legfelsőbb alapítólevél szabályzatából: Ö csá
szári és apostoli királyi Eelsége az emberiségre 
oly áldásos genfi konvenció létrejöttének 50-ik 
évfordulója napján legkegyelmesebben díszjelvényt 
méltóztaíott alapítani a monarchiában működő 
Vörös Kereszt körül szerzett érdemek elismerésére. 
A díszjelvényt illetőleg a következő alapszabályok 
érvényesek: 1. $?. A Vörös Kereszt körül szerzett 
érdemek elismerésére szánt díszjelvénynek három 
fokozata van. E díszjelvényhez további kitüntetés
kép még diszérem is csatlakozik, mely 'Diszérem 
a Vörös Kereszt körül szerzett érdemekért- nevet 
visel s két fokozattal bir. A díszjelvény fokozatai 
a következők: 1. A Vörös Kereszt éremcsillaga. 
2. A Vörös Kereszt első osztályú díszjelvénye. 3. 
A Vörös Kereszt másodosztályú díszjelvénye. A 
díszjelvényekhez csatlakozó diszérem fokozata a 
következők: I. A Vörös Kereszt ezüst diszérme. 
2. A Vörös Kereszt bronz diszérme. 3. §. A dísz

jelvény adományozható mindazoknak, akik a mo
narchiában működő Vörös Kereszt önkéntes segély
szolgáltatásának terén békében, vagy háborúban 
érdemeket szereztek maguknak. Háborúban szerzett 
érdemek elismeréséül a díszjelvény hadiékitmény- 
nvel is adományozható. 4. §. A díszjelvény első 
és második fokozatát a felség a Vöröskeereszt 
védnökhelyettesének előterjesztésére adományozza, 
a díszjelvény harmadik fokozatának, valamint a 
diszéremnek a felség nevében való adományozá
sára a védnökhelyettes van felhatalmazva. A véd
nökhelyettes a legalázatosabb előterjesztés, illetve 
adományozás előtt meghallgatja a kitüntetendőkre 
nézve illetékes áiíami hatóságok véleményét. A 
díszjelvény és diszérmek adományozása alkalmá
ból a következő dijak fizztendők a Vöröskereszt 
javára: Az érdemcsillagért 1500 korona, az első 
osztályú díszjelvényért 500 korona, a második
osztályú díszjelvényért 100, az ezüst diszérem után 
20 korona, a bronzdiszérem után 10 korona. A 
díszjelvények a tulajdonos elhalálozása után vissza- 
szolgáltatandök a diszérdemek az örökösök birto
kába maradnak. A Monarchia területén működő 
bármely Vöröskereszt egyesület olyan támogatója, 
ki a Vöröskereszt céljaira évente 50 koronát, vagy 
egyszerre 1000 koronát fizet, folyamothatik a má
sodosztályú díszjelvény adományozásáért; azok, a 
kik akár egy összegben, akár három egyenlő rész
letben 300 koronát fizetnek, a Vörös Kereszt ezüst 
diszérméért, végül azok, akik évente 5 koronát, 
vagy egyszerre 100 koronát fizetnek, a bronzdisz- 
éremért folyamodhatnak.

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, szines 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.

Prémet a katonáknak. A téli háború (borzal
mai ellen katonáinknak prémre van szükségek. 
Akinek van, küldje azt e cimre : 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 legkiválóbbjai. Eelelős szerkesztő : Gajári 
Ödön, szerkesztő társ : dr. Ágai Béla. Előfizetési 
árak: egy évre K 28. , félévre K 14. .negyed
évre K 7.—, egy 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.

[f A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor. ||

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetőse lejárt, 
annak szives megújítását.
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Apró hirdetések.
Amerikai szölövessző Ripária és Oőthe No. 

9 sima és gyökeres, megszerezhető jutányos naoi 
ár mellett a titkári hivatalban és á 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. 

Épületfa eladás.
A felsőszentbenedeki s nagy- 

tótlaki plébánia erdőben összesen 
110 drb szép és régi fenyőfa 
épületfának vagy deszkának kéz- 
alait eladó. Felszőszentbene- 
deki Plébánia Hivatal.

látszerekben.
Javítások 

e szakmában ol
csón és pontosan 

eszközöltetnek.

[ N'.GY R KT.’iR

órák.ékszerek

PLACSEK VENCEL 
órás és aranyműves Muraszombat, ■ 
az ág. evangélikus templom szomszédságában, g

^1915. H tr 1915?^

Nagy választék |
az összes magyar és vend

A vasúthoz járó 
u t világítási

ügve — 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 árbarti elárusitása:

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Jobb házból való fiú

tanoncnak = NAPTÁRAKBAN. ~
Kaphatók: BALKÁNYI ERNŐ

Muraszombat.
felvétetik Siftár és Horváth 
röfös áru üzletében Radkersblirg.

rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

MILLIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel
lák három fenyővel. 6100 közj. hit. 
bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 

igazolja biztos hatásukat.
Kellemes izü ezukorkák csomagonként 20 
és 40 fillér, dobozban 60 fillérért 
kapható Muraszombatban Dr. Bölcs Gyula 

gyógyszertárában.

-v

.Muraszombat és Vidéke 
kiadóhivatala. Balkányi 
Ernő Muraszombat Nyilt- 
tér, hirdetés és előfizetés 
a kiadóhivatal czimére 

küldendők be.

KÖNYV- ES ..... .. ..
PAPIRKERESKEDÉS.

A Muraszombat és Vi
déke előfizetési dija : 

Egész évre . . . 6 K 
Fél . . . . 3 .
Hirdetések jutányos áron 

vétetnek fel.

Nyomtatványok 
ízléses kiállításban, gyor
san és jutányos árban 

készíttetnek.

a

Egy jobb házból való fiú

TANULÓNAK 
felvétetik BALKÁNYI ERNŐ 
könyvnyomdájában Muraszombat.

Elvállalok könyvkötészeti 
munkákat a legegysze
rűbb kiviteltől a legké 

nyesebb ízlésig.

N

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

Iskolakönyvek az összes 
iskolák részére, iró- és 
rajzszerek, irótinta, tus 
és gömbfestékek minden 

színben.

Horgony-LíRiü^nt.
Horgony - Pain ■ Expell

Üvegje: kor. - 80 1

horgonykénes-kenöcs
Imakönyvek 
lás felekezet részére, 
gyár, vend és héber nyel- 

n, különféle árban és 
kivitelben kaphatók.

KÖNYVNYOMDA
ÉS KÖNYVKÖTÉSZET.


