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MuRASZOMBATésViDÉKE
Laptulajdonos a Muraszombatjárási Gazdaszövetség

ELŐFIZETÉSI ÁR:

6 kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér. 
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RXIKÁNV1 ‘ RNŐ címére Muraszombat küldendők.

Az uj termés.
Számitgatjuk, hogy vájjon milyen lesz 

az termés?! Lesz-e jó aratás; terem-e 
ann .it ez az áldott magyar föld, amennyire 
szükség van?! Mert sok búzára, sok 
rozsra van szükség. Megszaporodtak a 
kosztosaink; most már nemcsak nekünk, 
hanem Ausztriának és Németországnak is 
a magyar föld termi a kenyérmagot. És 
ahhoz, hogy győzzünk, ahhoz éppen olyan 
fontos szükségesség a jó termés, mint az 
elegendő muníció.

A földmivelésügyi miniszter most tette 
közzé jelentését a vetések állásáról. Ez a 
jelentés tele van reménységgel és bizako
dással. Ez a jelentés arról szól, hogy a 
magyar föld az idén sem hagy cserben 
bennünket. Kitesz magáért. Jó közepes ter
mést igér. És bár a bevetett terület négy
százezer katasztrális holddal kisebb, mint 
két esztendővel ezelőtt volt, de azért nem 
lesz baj.

Ha az idő kedvez, még kellemes meg
lepetésekre lehetünk elkészülve, mert köny- 
nyen megeshetik, hogy a termés jobb lesz, 
mint amilyenre számítottunk. Szóval, a 
földmivelésügyi miniszter termésjelentése 
olyan, mint egy fényes győzelem bejelen
tése; egy nagyszerű Höfer«, amely arról 
beszél, hogy ebben az országban mindenki 
megteszi kötelességét. Az egyik verekszik 
és vérét ontja; a másik, aki itthon maradt, 
fölszántja és beveti a magyar ugart. A 
föld pedig megtermi a mi mindennapi ke
nyerünket

Az élelmiszerkészlettel pedig kibírjuk 
arat .ig; csak az a kérdés, hogy rávalóval 
kib rk-e? Futja-e majd kenyérvalóra ara
tás: ? Meg tudjuk e fizetni a kenyeret, a 
hu és a tejet most, amikor minden drá- 
gii és napról-napra drágább lesz. Akinek 
n vagyona vagy félretett pénze, annak

■.sete már most is alig tud lépést 
az árak evolúciójával. Hol van a 

ahol megáll a drágulás?!
Arról már rég letettünk, hogy ugy él- 

jii mint régen. A régi standard oflifet 
l|; csak lefokoztuk. De mindennek van 
hai . csak a drágaság evolúciójának nincs. 
Es ics határa a mi türelmünknek. Zok- 
SZ1 Alkui türjük az idők súlyát. Elfojtjuk 
mag igban a panaszt, és azt gondoljuk, 
hog háború van. és mindennek ugy kell 
mám amint van. Mégis furcsán esik, mi
kor r ássuk, hogy Németországban olcsóbb 
a m gélhetés; hogy a német ember olcsóbb 
kenyeret és olcsóbb húst eszik, mint mi: 
h' it és húst termelő nemzet fiai.

Mikor ezekről olvasunk, ugy tetszik, 
‘">gy valahol hiba történt, valahol elvétet
ték, valakik mulasztásokat követtek el. Nem 
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gondoskodtak rólunk valakik, akiknek az 
lett volna a kötelességük, hogy gondos
kodjanak rólunk. Hol hibáztak? Kik vétet
ték el? Ki a hibás, ki a felelős, kitől kell 
számon kérni, hogy miért nincs ugy itt is, 
mint ahogy a németországi lapok Írják?

A hadikölcsön és a sajtó.
Teleszky János pénzügyminiszter a 

következő tartalmú levelet intézte Szávay 
Gyulához, a Vidéki Hirlapirók Országos 
Szövetségének elnökéhez:

A hadiszükségletek fedezése céljából kibocsá
tott második hadikölcsön jegyzése í. hó 7-én zá
ródván, megállapítható, hogy a második hadiköl- 
csönjegyzése - az elsőéhez hasonlóan - - teljes 
sikerrel járt.

Ez a tőkeerőnkhöz mérten igen kedvező ' 
eredmény egyrészt a nemzet gazdasági erejének 
nagy teherbíró képességéről tesz fényes bizonysá
got, másrészt most, amidőn az olasz hitszegés 
folytán ellenségeink száma megszaporodott, hatal
mas megnyilatkozása a nemzet minden rétegét 
átható hazafias áldozatkészségnek és a végső győ
zelembe vetett rendületlen hitnek.

A nemzet által ekként odaadó készséggel az 
állam rendelkezésére bocsátott tőkék megszaporo
dott ellenségeinkkel a harcmezön folytatott küzdel
münk sikerének egyik döntő fontossága tényezői 
lesznek és egyben gazdasági és pénzügyi viszo
nyaink jövendő kedvező alakulásának biztos zálo
gát jelentik.

A második hadikölcsön eme kétségtelen si
kere alkalmával nem mulaszthatom el kiemelni, 
hogy ennek az örvendetes eredménynek elérésében 
hazafias sajtónkat kiváló rész illeti. A magyar 
sajtó átérezte és átértette a második hadikölcsön 
sikeréhez fűződő nagy nemzeti és pénzügyi érde
keket és a kölcsön ügyét szeretettel és odaadó 
lelkesedéssel karolta fel. Hivatásának e tekintet
ben is teljes mértékben megfelelve, a magyar 
sajtó a közel négyheti jegyzési időtartam alatt 
nem lankadó buzgalommal, kiváló közgazdasági 
tudással és érzékkel a sajtó nagy propagáló ere
jét és messze hangzó szavát készséggel állította 
sorompóba, annak a fontos célnak elérésére, hogy 
a második hadikölcsönt ugy pénzügyi, mint köz
gazdasági szempontból minél nagyobb siker ko
ronázza.

Amidőn örömmel ragadom meg ezt azt al
kalmat, hogy a magyar sajtónak eme nagy nem
zeti ügy érdekében kifejtett és kiválóan becses 
közreműködéséért elismeréssel adózzam, egyben 
kérem, hogy hálás köszönetemet szíves
kedjék tolmácsolni a magyar sajtó minden 
munkásának ezért az önzetlen és lelkes támoga
tásért, amelylyei a pénzügyi kormánynak a máso
dik hadikölcsönnel kapcsolatos céljait teljes meg
értéssel és nagy odaadással előmozdították.

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

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

Nyilttér sora 50 fillér.

A pénzügyminiszter megtisztelő elisme
rése jóleső érzéssel tölti el a sajtó minden 
munkását, melyet a sajtó joggal hárít át 
arra a lelkes jó magyar népre, mely szive 
sugallatát követve, hozta el pénzét a haza 
oltárára A vend nép ezúttal is megmutatta, 
hogy szivébe véste a magyar nemzeti 
eszme fentartásának szentséges parancsát!

A Muraszombati Takarékpénztárnál a 
következők jegyeztek:

Gábor Iván Muraszentes 200 K, Szever Iván 
Korong 400 K, Rátnik Mátyás Korong 1100 K. 
Küronya Károly Tótkeresztur 600 K, Szersén Ist
ván Ivánfalva 400 K, Bencik Júlia Alsómarácz 
600 K, Berke Zsuzsa Muraszombat 600 K, Tóth 
Karolin Korong 600 K, Kühár Ferenc Battyánd 
100 K. Czipott Mária Battyánd 600 K, Mállók 
Sándorné 250 K, Kokas Ferencz 250 K, Kokas 
János 200 K, Csekefa, id. Osvatics Mihály Kis
falu 300 K, Horváth János Pártosfalva 200 K, 
Gyenese Imre 1000 K, Both Imre 400 K, Velemér, 
Cseke György Magyarszombatfa 200 K, Szukics 
József Kölesvölgy 500 K, Kücsán Júlia Tótkeresz
tur 1000 K, Zsöks Antal Szentsebestyén 1000 K, 
Stausz Ferenc Battyánfalva 100 K, Kohn Róza 
Muraszombat 300 K, Krepsz Józsefné Mezövár 
600 K, Mállók Sándor Csekefa 200 K, Lancsák 
Péterné Berkeháza 200 K, Lancsák Rozi Berke
háza 300 K, Hercz Mór Velemér 2000 K, Pálfi 
István és Mária Csekefa 800 K, Vörös József 
Berkeháza 600 K, Tóth János Magyarszombatfa 
1400 K, Nemes Miklós Muraszombat 200 K. Né
meth Istvánné Pártosfalva 200 K, Frász Fáni 
250 K, Frász András 300 K, Koltai Ádám 800 K, 
Berkeháza, Zsohár Ferenc Magyarszombatfa 300 
K, Ruttkai Margit 400 K, Nemecz Jánosné 200 
K, Muraszombat, Sárkány Ferencné Szombathely 
2000 K.

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

Kovács György Muraszombat 100 K, Vukán 
István Zoltánháza 1000 K, Zsálig Vince 1000 K. 
Bagári József 15,000 K, dr. Sőmen Lajosné 5000 
K, dr. Sőmen Lajos 3000 K, Muraszombat, Vezér 
József Mártonhely 1000 K. özv. Somogyi Zsig- 
inondné Budapest 5000 K. Kardos József 1400 K. 
Mőrecz István 2000 K, Mörec Istvánné 2000 K. 
Mezővár, Szinicz Emma 500 K, özv. Szinicz La
josné 4000 K, Siftár Károly 1100 K, ifj. Tremmel 
Mihály Bokrács 1000 K, Urszuleszku Péter Mura
szombat 100 K, Rosenberger Gizella Murafüzes 
1100 K, Horváth József Szarvasiak 2000 K, Bit
esek Mihály 600 K, Buchmann Perencz 100 K, 
Fickó Mihály 700 K, Seregháza, gróf Batthyány 
Zsigmond Csendlak 2000 K-

Horváth Lajos battyándi postamester 
gyűjtése:

Stern Zsigmond 10000 K, Horváth Lajos 500 
K. Küzmits Karolina 5000 K, Bejczi József 500 
K, Battyánd, Koudila József Szentsebestyén 1000 
K. Vlaj István 2500 K, Skrilec István 100 K,

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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Lehomér, Dómján István, 500 K, Persa János 
100 K, Vasnyires, Vlaj Iván 1000 K. Vitéz István 
100 K. Rónafő, Gorcsán István 200 K, Péntek 
Ferencné 200 K, Czipott János 1000 K. Vaspo
lony, Vrecsics Iván 1000 K. Vrecsics József 200 
K, Sávéi János 400 K. Kocén István 100 K. Berke 
Mihály 200 K. Zsibrik István 100 K, Vrecsics 
Viktor 200 K, Vasiak, Szecskó Judit 400 K, Óra
bér Juli 800 K, Merica Iván 800 K, Halinosfö. 
Fartély József 500 K. Hári Rozi 800 K. Völgyes, 
Godina István 1000 K, Szapács Miklós 400 K. 
Lehomér, Vukán Liza Vasnyires 200 K. Kellnér 
Ferenc Vasiak 800 K, Berglesz Erzsébet Halmosfő 
600 K, Frankó Ferencné Battyánd 1050 K.

Védekezzünk a kolera ellen.
Minden háborus pusztításnál rettentőbb rém 

a kolera felütötte fejét a szomszédban. A mura
szombati járás még érintetlen, azonban a veszély 
oly imminens, hogy már most a legsürgősebb intéz
kedésre volt szükség. Ifj. Horváth Pál főszolgabíró 
és dr. Geiger Vilmos járásorvos a baj meggállá- 
sára a legerélyesebb intézkedéseket megtették. 
Megalakult a járási járványbizottság, a fertőzött 
gyanús vidékről az élelmiszerek behozatala eltiltva 
iett, örök áliittattak fel, hogy a ki-be járást aka
dályozzák. Ezenfelül az alábbi hirdetményt bocsá 
tották ki magyar és vend nyelven, melyből meg
tanulhatja mindenki a kolera elleni védekezés 
szükségességét és módját.

Hirdetmény.
Tekintettel azon körülményre, hogy a 

melegebb időszak beálltával nemcsak az 
ország több helyén, de már közvetlen kö
zelünkben, a zalamegyei Murahely és Mura
baráti községekben is a legutóbbi napok
ban kolera vagy kolerára szerfelett gyanús 
megbetegedések és halálozások fordultak 
elő, fokozott éberséggel azon kell lennünk, 
hogy ezen veszedelmes és szerfelett ragá
lyos kórnak járásunk területére való be- 
hurczolását és terjesztését minden lehető 
módon megakadályozzuk.

A hatóság a kellő óvintézkedéseket 
saját hatáskörében haladéktalanul megtette, 
de ezen intézkedések eredményesek csak 
az esetben lehetnek, ha a nagyközönség 
a baj lényegével és veszedelmes voltával 
tisztában lévén, a hatóságnak a legjobb 
akarattal mindenben kezére jár és felelős
ségteljes munkáját már saját jól felfogott 
érdekében is hathatósan elősegíti. Ez okból 
következőket teszem közhírré:

I. Az ázsiai kolera ismertető jelei:

A kolera legfőbb jelenségei: rohamo
san ismétlődő hasmenés és hányás Az 
ürülék kezdetben barnás, bűzös, csakhamar 
szag és szin nélkül való folyadékká válik, 
melyben fehéres pelyhek úszkálnak.

A későbbi tünetei ezen betegségnek, 
mely több óráig vagy 1 —3 napig eltarthat: 
Kínzó szomjúság, szívműködés és érverés 
gyengesége, lábikrák fájdalmas görcse, az 
arc és szemek beesése, az ajkak, orr és 
végtagok elkékülése, a beteg nagyfokú j 
részvétlensége és hangtalansága.

II. Szem előtt tartandó intézkedések.

I. Miután a kolera csirái fertőzést 
csak akkor idéznek elő, ha bármi utón és 
élve az ember gyomrába jutnak, legelső
sorban a tisztaságra hívom fel a közönsé
get, a mi már maga fél egészséget jelent.

a) Tisztán kell tartanunk ruháinkat, | 
testünket, kezünket.

Lelkiismeretesen kell törődni az ételek 
és italok tisztán tartásával!
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h) Nem tanácsos nyers, hámozatlan 
vagy mosatlan gyümölcsöt, nyers zöldsé
get, zöld paprikát és több ilyen félét enni. 
Egyátalán csak frissen főtt, vagy frissen 
sült ételeket tanácsos enni, gyanús, vagy 
romlásnak indult kellemetlen szagu étele
ket, hentesárukat, zöldségféléket azonnal 
szeméibe kell dobni

ej Miután a tiszta egészséges ivóvíz 
használata is egyike a legfontosabb óv
intézkedéseknek, szigorúan kell ügyelni, 
hogy a kutak, melyek ivóvizet szolgáltat
nak, nyomban kitisztittassanak, környékük 
és környezetük tisztán tartassék, kavicsoz- 
tassék. A kutak fedővel, az esetlegesen 
használatban lévő vedrek keresztpántokkal 
ellátassanak.

A hol az ivóvíz még mindezek dacára 
tisztasági és egészségi szempontból meg 
nem bizható, tanácsos, ezt használat előtt, 

. felforralni és jól záró tiszta edényekben 
lehűtve élvezni

II. Miután nincs kizárva, hogy a Mura 
folyó vize, melynek mentén a fent nevezett 
zalamegyei megbetegedések előfordultak, 
fertőzve van, a Mura folyóban vagy ennek 
ágaiban való fürdéstől, vizének ivásától a 
közönség saját jól felfogott érdekében fel
tétlenül óvakodjék

III. Figyelmeztetem továbbá a közön
séget, hogy mihelyt valaki hasmenést kap, 
azonnal forduljon orvoshoz, mert lehetséges, 
hogy egyszerű hasmenés is már jele lehet 
annak, hogy valaki akolera csiráival fer
tőzve van, ugyanezért szükséges, hogy a 
hasmenéses beteg ürülékeit csak előzetes 
fertőtlenítés után jutassa azárnyékszékbe 
vagy gödörbe. Legjobb fertőtlenítő szer a 
20 — 25" « mésztej vagy 5“ « carbololdat. 
Mindegyikből annyit kell venni, a mennyi 
az ürülék. Épp igy kell fertőtleníteni 
- - de ezeket erős lúgban való áztatás — 
és kifözés által, a hasmenés beteg szeny- 
nyes fehérneműjét is.

IV. Hogy a baj elhurcolását megaka
dályozzuk, elrendeltük, miszerint hasmenés 
és hányásban szenvedő betegeket ezen ren
deletéin visszavonásáig az orvoshoz sem 
gyalog, sem vasúton, sem pedig kocsin 
behozni semmi körülmények közt nem sza
bad. Ilynemű megbetegedéshez az orvost 
a beteghez a helyszínére kell kihozatni, 
ami még a vagyontalan betegnél is ke
resztülvihető, amennyiben az ily vagyontalan 
betegeket a körorvos vagy annak helyet
tessé az illető község részéről előállítandó 
fuvaron díjtalanul meglátogatni és gyógy
kezelni köteles. Az ezen rendeletéin ellen 
vétőket legszigorúbban fogom büntetni.

V. Minden gyanús megbetegedést a 
hatóságnak nyomban küldönc utján kell 
bejelenteni.

VI Végül kérjük a közönséget, hogy | 
éljen mértékletesen, egészségesen és külö
nösen óvakodjék a szeszes italok mértéklet- 
len élvezetétől, mert minden mértékletlen- 
ség gyomorrontást, testi gyengeséget okoz, 
különösen pedig a szesz túlságos élvezete 
a szervezetet a kolera csiráinak pusztító 
hatása ellen kevésbbé teszi ellenállhatóvá. 
Dr Geiger Vilmos s. k. ifj. Horváth Pál s. k.

jáiásorvos. főszolgabíró

1 nyári járványok ellen lőerőnk 
a tisztaság-. Minden hely, ahol a 
közönség megfordul, tartózkodik, 
tiszta, takarított legyen. .1 tiszta
ság megöli a betegségek csiráit.

hírek.
A drágaság ellen.

Muraszombat községben immár tűrheti?' é 
váló drágaság ellen erélyes rendszabályokat 
teteti életbe ifi. Horváth Pál főszolgabíró. Hét n 
délutánra értekezletre hívta össze a járási gaz - 
sági bizottságot, melynek tagjai közül az értek - 
létén Árvái Henrik, dr. Czipott Zoltán, Dob ti 
János, dr. Geiger Vilmos, Hartner Géza, Pó< y 
Pongrácz, dr. Pintér Miklós, dr. Ritscher Samu, 
Szlepecz János és dr. Vályi Sándor jelentek meg.

Ifj. Horváth Pál ismertette az össze i> elei 
célját, rámutatott a nagy drágaságra, s javaslatot 
tett a huskérdés megoldása érdekében. A 
alapos megvitatása után a bizottság hozzájáru 
föbiró előterjesztéséhez, mely szerint a bizotls .; 
egyik muraszombati, legolcsóbb ajánlatot tévő 
mészárossal megállapodást létesít, hogy mely szá
zalék mellett hajlandó a bizottság által közvetlenül 
a termelőktől bevásárolt marhák húsát elárusítani 
és feldolgozni, minek ellenében a bizottság teljes 
erejével odahat, hogy Muraszombat közönsége 
ennél a legolcsóbb ajánlatot tevő mészárosnál 
szerezze be szükségletét.

Muraszombat közönsége joggal várja el mé
szárosaitól, hogy a bizottság munkáját becsü- 
letesen meg fogják könnyíteni. Az egyéb szükség
leti cikkeknél mutatkozott indokolatlan áremelkedés 
ellen a főszolgabíró erélyes rendszabályokat, léte
sített, s plakátok utján rendeletileg hívta fel a tej, 
gyümölcs, baromfi, tojás termelőket, valamint az 
összes fűszer-és vegyeskereskedőket, hogy azokat, 
akik a normális árakat túllépik s igy a közönsé
get ok nélkül kiuzsorázzák, uzsora vétsége mialt 
a legszigorúbban meg fogja büntetni.

Hisszük, hogy ennek az erélyes fellépésnek 
meg lesz a jó hatása, a járás közönsége pedig 
nagy hálával és elismeréssel fog megemlékezni 
ifj. Horváth Pál főszolgabíró munkájáról, aki ezer 
dolga között időt s fáradtságot vett magának, 
hogy Muraszombat kiuzsorázott közönségének érde
két megvédje. Termelőinktől, kereskedőinktől és 
mészárosainktól pedig elvárjuk, hogy e nehéz 
időkben hazafias kötelességeik tudatára ébrednek, 
s megkönnyítik a hatóság s bizottság nehéz 
munkáját.

A 18-as honvédezred emléket 
állít hőseinek A 18-as honvédezred pa
rancsnoksága külön Aranykönyvet tervez, 
kiadni a világháborúban résztvett vitézeiről 
Az elesett hősök emlékét megörökítő mit 
tárgyában a 18-ik honvédezred pótzászló
aljának parancsnoksága részéröl felkérettünk 
az alábbi sorok közlésére: A m. kir. 18. 
honvéd gyalogezredhez tartozó és hősi 
halált halt tisztek, tisztjelöltek és legény
ségi állományú egyének hozzátartozói fel
kéretnek, hogy e hősök arcképeit lehe
tőleg egyenruhában ábrázolva — az illetők 
rövid életrajzi adataival együtt a 18. hon
véd pótzászlóalj parancsnokságának Karán- 
sebesre küldjék meg. Ezen arcképek és 
életrajzi adatok a wieni cs. és kir. hadi
levéltár által az elesett tisztek és legénység 
emlékére kiadandó népszerű könyvben fog
nak megörökittetni.« — Járásunk katona 
kötelesei nagyrészben a vitéz 18. honvéd- 
ezredben szolgálnak s igy felhívjuk a járás 
lakosságát, hogy a lelkes felhívásnak min
denki tőle telhetőleg eleget tegyen.

— Ujmise. Hankó József felszentelt 
áldozópap június 20-án mondja első szent
miséjét Csendlakon. Manuduktura: Vado- 
vits Rezső_plébános. Szónoka: Szlepecz 
János esperes lesz.
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Esperességi gyűlés. A középvasi ág. ev. 
oerességi kerület lelkészi és tanítói kara kedden 

e szerdán tartotta ez évi értezkezletét Muraszom- 
b an. Az értekezleten a kerület folyó egyházi 

cit tárgyalták. Dr. László Kálmán világi fel
elő hatalmas megnyitó beszédében rámutatott 
>,ii iskolai nevelés helytelenségére és óva in- 

a tanítóságot s lelkészeket, hogy a gyerme
kikébe az általános emberi szeretetet oltsák 
.e plántáljanak a fogékony gyermeki lélekbe 
nemzetiségi, felekezeti ellentéteket, mert a 

Ivó véres háború sok indító oka közt nem 
... -ót talán a legelső, az az elvakult gyűlö

let. melkel ember ember társa ellen viseltetik, 
i, mert más ég alatt született, mert 

imádja az istent. László Kálmán ezután 
meggyőző szavakban azt fejtegette, hogy 

lőtt nemzetiségi eszmét le kell tompítani, 
;v fejezte be nagyhatású elnöki megnyitó- 

i, Meg kell tanítani a társadalmat, hogy az
az izi hazafiság, ha ki-ki becsülettel betölti azt
a ui a sors állította és ez által magának, nem
zetének tisztességet, boldogulást szerez s igy
tal.iii'ik meg a kereszténység s általában a vallá
sosság egyenes útját, a melyet Krisztus jelölt 
részünkre*. A hatalmas beszéd óriási hatást tett 
a hallgatóságra. Kund Sámuel esperes lelkes 
hangú tartalmas jelentése az esperességi kerület 
évi munkájáról számolt be, különösen kiemelve a 
lelkészi és tanítói kar hazafias kötelességtudó 
munkáját a háborúban, névleg is felsorolva a 
hazáért küzdőket és elesetteket. Indítványozta, 
hogy minden gyülekezet a maga hőseinek emlé
ket méltóan örökítse meg. Ezután a kerület ügyeit 
vitatták meg. Az esperesi jelentés megemlékezik 
a gyülekezeti felügyelők katonai szolgálatra való 
behívásáról ezek: szentmártoni Radó Lajos, dr. 
Krenner György, Junkuncz Sándor, továbbá a ta- 

i' k közül bevonullak hadiszolgálatra: Nika Lajos 
battyándi, Csörfoly Lajos Emil bodóhegyi, Pojbits 
Gyula telsőcsalogányi, Bakó Károly sürüházai, 
Dávid János és Töpler Gyula körmendi, Mester- 
házy Imre vasnádasdi. Nagy Jenő és Wertsch 
Adolf domonkosfai, Rúzsa Eerenc muraszombati. 
Vörös Samu és Házas Béla nemeskoltai, Badics 
Ádám nemescsői, Széles Gyula kőszegdoroszlói, 
Herczeg Károly Sárvári, Dsubán József és Plechl 
tivula tótkereszturi, Németh Jenő ivánegerszegi, 
'.i!i Béla jákfai, Novák Gyula zsedényi tanítók. 

V nagy számban megjelent vendégek szerdán dél
után távoztak el tőlünk.

Havas Ernő a hadsereg Aranykönyvében, 
ifi- K- in Mór szombathelyi fiiszerkereskedő fia, 
Ha - Ernő, a 83-as vasdandár vitéz hadapród ja 
az zaki harctéren szerzett sebesülése következ
ik: hősi halált halt. A hős katona vitézi tette
'ti> belekerült a hadsereg Aranykönyvébe, mely 
a étkezőket Írja a halála után vitézségi érem-
" iiüntetett hadapródról: Havas Ernő, a 83.

gyalogezred hadapródja egy csoportot több
es sikeresen vezetett rohamra. Szakasz- 
csnoka életét mentette meg azzal, hogy egy 
gyalogost lelőtt, amikor ez közvetlen közel- 

' reá célzott. Egy későbbi összeütközés során 
zpararcsnokát újból, most már a hátába, 
erte és súlyosan sebesülten rogyott össze.

■1 azonnal összegyűjtött néhány embert és 
itorvászonlapban vitette hátra megsérült pa- 

ra‘ '-okát a mintegy nyolc kilométernyire fekvő 
k'" zba. Az átszállítást a legerősebb ellenséges 

s alatt eszközöltette s neki köszönhető, 
h'>g. ebesült parancsnoka nem esett az oroszok 

iba. Ezen vitézségéért kapta a 2. oszt, ezüst
• gi érmei.* — Havas Ernő hősi élete és

• minket közelről érint, mert a vitéz század- 
-mcsnok, kinek oly rettenthetlen bátorsággal

gédkezett Pósfay Ede volt, ki maga is elkesere- 
vll harcban ez alkalommal megsebesült, s csak 

az orvosi tudománynak köszönhető, hogy az élet

nek megmenthető volt Pósfay Ede, ki súlyos baja 
dacára már ismét katonai kötelességeit teljesiti.

- Sebesült katonák a megvakult 
bajtársak javára. Megható gyiijtőiv ke
rült kezünkbe. Nem az összeg imponáló 
ereje teszi írásunkat érzőbbé, hanem az 
adakozók névsora. A muraszombati köz
kórházban ápolt sebesült és beteg katonák, 
akik maguk is végig éltek ennek a nagy 
háborúnak nem egy hatalmas fázisát, akik 
saját testükön és vérükön váltották meg a 
hazához való fartózandóságukat, csendes 
pihenésükben rágondoltak szerencsétlen 
bajtársaikra, akik látási képességüket vesz
tették el a harcban, s sietve adakoztak a 
kórház vezetősége által megindított gyűj
téshez. Az adakozók maguk is túlnyomó 
részben szerény vagyonú emberek, azon
ban érző szivükkel megérezték a velük 
küzdött bajtárs szerencsétlen sorsát, s sietve 
hozták meg jótékony áldozatukat. Ez ideig 
100 korona gyűlt egybe, mely összeget 
dr. Geiger Vilmos főorvos az országos 
bizottságnak megküldött. Az adakozók név
sora a következő:

Witz Márton, Hunyadi Sándor 10 10 K,
Tallián János, Külics István, Véghelyi Ferencz, 
Baligács Iván, dr. Geiger Vilmos 5 5 K, Katan-
csics N., L. Jauner 4 4 K, Loncsár Józsefné,
Jankó Mihály, Kolossá János, Bánfi Ivánné 2—2 
K. Benkő Lajos, Hajdinyák Eerenc, Czipott János, 
Heklits István, Vlaj István, Kuzma Mihály, Pückó 
Anna, Hahn Hermán, Hartman Ivánné, Panker 
Eerenc, Kodila Eerenc, Leposa Istvánná, Matkó 
Mihály, Siftár Miklósné, Krizsankó Péter, Porédos 
Mári, Dervarics János, Kühár Józsefné, Schach 
Mihály I- I K, Vadarec Alajos, Horváth Sándor, 
Horváth Jánosné 80 80 f, Szecskó István, Lipics 
József, Vörös Júlia, N. N., Horváth Alajosné, 
Kühár Eerenc 60 60 f, Euisz István, Rituper Má
tyás, Ernisa Kálmán 50 — 50 f, Trátnyek István, 
Péntek Kálmán, Nagy Károly, Leposa István, 
Dominkó József, Bacsics Iván 40 40 f, Györkös 
István. Kücsán Pál 30 30 f, Baradics Frigyes, 
Györek János, Czár János, Skerlák Lajos, Bohár 
Ferenc, Bognár Imre, Vogrincsits János, Vas Ignác, 
Nemcsics János, Kardos Iván, Puhán János, Kol
lár Lajos, Sáfrán János Novák István, Breszkócs 
Sándor, Fiszter Antal, Barbarics Viktor, Kovács 
József, Hajdú István, Fickó István, Mocsec József, 
Saruga József, Tóth Sándor, Sárkány István, Czig- 
ler Alajos, Závec Ferenc, Sárkány István, Horváth 
Károly, Hajdú István, Czigár János, Jagerics Ist
ván, Zsilek Iván, Kolossá Károly, Meolicz Mátyás, 
Pocák József, Gombóc Ferenc, Hahn Pál, Szukics 
János, Zenkor Vasil, Marics István, Vörös József, 
Zsibrik Ferenc 20 - 20 f, Szerec Alajos, Hassai 
Imre, Czigüt János, Wüllek Sándor, Závec Ferenc, 
Porédos József, Dervarics Károly, Novák János, 
Rogács János, Gombóc Károly, Gergál József, 
Vütek Sándor 10 10 f, Ratkos István 08 fillér.

Halálozás. Nagy Gyuláné, szül. Bencze 
Franciska úrnő Kőszegen 53 éves korában elha
lálozott. Halálát kiterjedt rokonság gyászolja, 
Nagy István urdombi körjegyző és Szondy Béla 
muraszombati segédjegyző neje édesanyjukat sirat
ják az elhunyt szép életet élt úrnőben.

Kolera elleni védő oltások. Tekintettel az 
országban több helyen fellépett kolerára és köze
lünkben is előfordult koleragyanus megbetegedé
sekre a muraszombati orvosok a náluk jelentke
zőket a kolera elleni védő oltásban részesítik. 
Megjegyezzük, hogy ilyen oltások 10 napig terjedő 
időközben egy egyénen két Ízben kell hogy foga
natosíttassanak.

Rablótámadás az országúton Három ci
gány ült e héten a szombathely] esküdtszéken a 
vádlottak padján. Kovács János lendvakirályfai 

születésű, Sárközi Juli szécsénykuti származású és 
Kokas Ignác lendvakirályfai származású cigányok, 
akik még február hó 4-én délután Nagytótlak köz
ség határában Balaicz Sándor magyarszombatfai 
lakost kirabolták, elvették tőle 48 koronát tartal
mazó pénztárcáját. A rablást a cigányok közösen 
hajtották végre, még pedig úgy, hogy leshelyük- 
röl váratlanul előugorva. Kovács János öklével 
főbe ütötte a gyanútlanul haladó Balaicot Sárközi 
Juli és Kokas Ignác pedig útját állták és mene
külését megakadályozták. A tárgyalás során a 
vádlottak beismerték tettüket, majd a kérdések 
megszövegezése után az esküdtek igazmondása 
alapján a bíróság Kovács Sándort 5 évi fegyházra, 
Sárközi Julit I évi és 6 hónapi börtönre, Kokas 
Ignácot pedig 1 évi börtönre ítélte.

A hadbavonult mezőgazdasági gépészek 
és fütök szabadságot kapnak a cséplési időre. A 
magyar honvédelmi miniszter rendkívül üdvös kör
rendeletét bocsátott ki, mely nagymértékben fogja 
a háborús viszonyok miatt aggódó gazdaközönsé
get megnyugtatni. A 7025 1915. elnöki szám alatt 
kiadott honvédelmi miniszter rendelet ugyanis a 
mely tegnap érkezett le Vasvármegye főispáni hi
vatalához, tudomására hozza a hatóságnak és 
nagyközönségnek, hogy azok a mezőgazdasági 
gépészek és fűtők, akik a pótkereteknél, hatósá
goknál, intézeteknél, vasutbiztositási és egyéb al
kalmazásoknál az ország belsejében szolgálnak, a 
cséplés tartamára abba a községbe szabadságol
tatnak, amelyben foglalkozásukat utoljára űzték. 
A szabadságoláshoz igazolásul szolgálnak szolgálati 
bizonyítványok, munkakönyv, vagy megbízható ta
nuk vallomása. Hasonlóképpen szabadságoltatnak 
azon mezőgazdasági gépészek és fűtők, akik a 
hadiszolgáltatásról szóló törvény alapján, illetve 
mint népfölkelésre kötelezett munkások, gyárakban 
és üzemekben, valamint egyéb hadicélt! szolgálatra 
igénybe vétettek és átmenetileg nélkülözhetők. A 
harctéren lévő gazdasági gépészek és fűtők csakis 
a lehetőséghez képest fognak szabadságoltatni. ‘

A Muraszombati Takarékpénztár a meg
vakult katonák javára. A Muraszombati Takarék
pénztár igazgatósága 200 koronát adományozott 
a megvakult katonák javára.

Hadifogságba került katonákról való tuda
kozódás. A budapesti Hadifoglyokat Gyámolitó 
Bizottság és a bécsi Gemeinsames Zentral-Nach- 
weisebureau egyrészt a további munkatorlódás 
elkerülése végett, másrészt a gyorsabb és pontos 
hírszolgálat érdekében közös egyetértéssel abban 
állapodtak meg, hogy a Gemeinsames Zentral- 
Nachweisebureau (Wien, I., Jasomirgottstrasse 6.) 
csak az osztrák, a Hadifoglyokat Gyámolitó és 
Tudósító Hivatal (Budapest, IX, Üllői-ut 1.) pedig 
kizáróan a magyar honosságú, illetve a Szent 
István koronájához tartozó országban honos hadi
foglyok hollétének megállapítására vonatkozó tu
dakozódásokat és az ezek alapján a hozzátarto
zókhoz intézendő értesítéseket fogja junius l-étől 
kezdve tárgyalni és elintézni. Elhatározták azt is, 
hogy egyes magyarországi érdeklődőknek a ma
gyar honosokra vonatkozóan a bécsi Gemein
sames Zentral Nachweisebureau-hoz már régebben 
beküldött, de még el nem intézett tudakozódásait 
a bécsi hivatal a budapesti Hadifoglyokat Gyá
molitó és Tudósító Hivatalnak küldi meg s ez 
fogja az érdeklődőket abban a sorredben, a ho
gyan a hivatal megkapja, értesíteni.

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

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályí Sándor.
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Marha
(káT eladás.

Dr. Lamm Antal mura
szombati bérgazdaságában 
hasas tehenek, fiatal tinók 
és ökrök eladók. A marhák 
megtekinthetők az urada
lomban. Járásbeli kisgazdák 
előnyben részesülnek.

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

EURÓPA TÉRKÉPE
kapható BALKÁNYI ERNŐ üzletében

OLASZORSZÁG
háborús térképe

megjelentés kapható BALKÁNYI ERNŐ nél Muraszombat

BUDAPEST és KIS ÚJSÁG

apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 
Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat

(l.

Köhögés
rekedtség, 

elnyálkásodás, 
hurut és görcsös 

köhögés ellen.

MÍ1.LIOK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel

lák három fenyővel. 6100 közj. hit. 
bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 

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

gyógyszertárában.

Horgony-thymol-kenöcs.
Könnyebb •érüléaeknél. nyitott éa égét! 

■ebeknél. Adag: kor. —£0.

Horgony- . *5*
■ Horgony-Pain-Expeltér pótléka:

FAjdalonunentea bedflrcsölés h illéseknél, rh.ománói 
kfiacvénynél •tb.

Öregje: kor. — .00. 1.40. 2.—. >1
E* "

Horgony-vas-albuminat-festvény.
Vérszegénységnél és gépkörnél. 

Üvegje: kor. 1.40.

Kapható a legtöbb gyógyszertárban vagy köevet- éfl 
e lenül beszerezhető JBgl

, _ Or. Hektár ,JU arany irtuláüu**. ciwilt, |ji|j- 
iiirtirUil, Mga I, EliuhlUIrnxt 5.

Bútorosom agolásra 
vegyes papir igen jutányos áron kapható 

Balkányi Ernő papirkereskedésében 
MURASZOMBAT.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata. Ipar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata.

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

[raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAUER JÓZSEF bábsülö és mézeskalácsos.

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

BENKO JÓZSEF Szállód,íja az „Elefántéhoz.

BITTERMANN TIVADAR borbély és fodrász.

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész,

DITTR1CH GUSZTÁV bádgos, vizsgázott 
acetylen gázszerélö.

DICK SÁNDOR sajtgyáros.

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

és porcellánkereskedése.
FLIóZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 

Motoreröre berendezett műhely.
KR. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be

vásárlási forrás. Fő utcza.
IIKIMER IGN'ÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-utca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

KEMÉNY MÓR „Korona“ kávéháza.

KALCHBRENNER és NÁDAI 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry-utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

KOHN LIPÓT füszerkereskedö, deszka, mész, 
czement és eternit pala árusítás.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép-, kerékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.

POKLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

POSZTÉ JÁNOS órás és ékszerész. 

PÉTERKA FtRENCZ vendéglős.

PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza.

RATKOL TIVADAR göztéglagyára.

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

Kerékpár raktár.

SIFTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-ulcza. 

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász.

WOLFARTH LAJOS ép. mérnök Mező utca.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely.

GOLOUB ISTVÁN kereskedő Alsómarácz. 
GROSZ SAMU vendéglős Urdomb.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban?

GROSZ MÓR vegyeskereskedő Felsölendva. 

GENUR KÁROLY vendéglős Felsölendva. 
HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodőhegy. 
HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán. 
KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd. 

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpest VII. Sip-u. 5.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.
KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd,

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán, 
KÜHÁR JÓZSEF vas- és füszerkereskedése 

Felsölendva.
MOLNÁR ZSIGMOND „Emke Kávéház „ 

Komárom.
OBÁL JENŐ gőzmalom tulajdonos Perestó. 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodőhegy.
PRESZLER VICTOR „Hungária Kávéház“

Komárom.
SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida. 
SIFTÁR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOMMER JÓZSEF vendéglős Felsölendva. 
TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg.
VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.

VLAJ FERENCZ vendéglős Rónafö.
VOGLER JÓZSEF savanyu víz tulajdonos

Bad Radein.

ZRINSZKY ISTVÁN gépkovács Alsómorácz.


