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uraszombatés Vidéke
Laptulajdonos a Muraszombatjárási Gazdaszövetség
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AN^ I ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

sziilödjünk a békére.
, háború utolsó hónapjainak minden 

ke eleiét felülmúló eredményei mindenki
K. igazolták, hogy' habár komoly meg- 
o.e etsággal még a mai helyzetből sem 
szabad végleges eredményekre következte
tnünk nem lehet kétséges immár, hogy az 
eddiginél gyorsabban közeledik a hőn óhaj
tott béke időpontja.

Ha lehet is azonban kétség a béke 
közeli vagy távoli bekövetkezésének idő- 

-i nézve, az bizonyos, hogy az idő 
ii ahhoz, hogy gondoljunk akkorra 

> amikor ismét nem lesz háboru, hogy 
foglalkozzunk azokkal a feladatokkal, me
lyeket a béke beálltával kell haladéktalanul 
teljesítenünk Ezt megtennünk annál is in
kább kötelességünk, mert ha a háboru vé
get illetőleg tapogatódzunk is azzal tény
ként számíthatunk, hogy bármikor végződnék 
is a háboru, bármennyire sikerülne is a 
befejezést vergődő ellenfeleinknek erőlködve 
kinyújtani: ez a küzdelem a mi legyözeté- 
sünkkel nem végződhetik.

Nem keli optimizmus ahoz, hogy tel
jességgel bízzunk abban, hogy a békének 
immár nem az lesz az ára, hogy életerőink 
a béke fejében mesterségesen is gyöngites- 
senek, bizakodva készülhetünk arra, hogy 
nekünk csak azt kell pótolnunk, amit a há- 

áru érdekében feláldoztunk, az kell fej- 
-ztenünk, amit egyéb teendőink miatt 

- í xteler.ül elhanyagoltunk, azt kell meg- 
u i ntenünk, amire az uj helyzet közepette 

meglátásunk szerint is múlhatatlanul 
- rgünk lesz! A katonák tökéletes ered- 

. -it kell tökéletesen átalakítanunk a 
polgárság eredményeivé. Ezt a feladatot 

; akkor teljesítjük a legjobban, amikor 
’örekszünk, hogy minél hamarabb el
sők a háboru nyomait, hogy mielőbb 
esszük a háboru-okozta sebeket.

likőr pedig a jövő feladataira ké- 
tartozunk magunknak azzal az 

őszinte ;gel, hogy a háboru folyamán ed
dig v munkára visszatekintve, meg 
i! hogy a háboru nagy feladatából

nk jobban, tökéletesebben teljesitet- 
eladat reájuk eső részét, mint az 
aradottak. Vizsgáljuk kutassuk, hogy 
nem sikerült munkánkat tökéletesen 
nünk, hogy ott, ahol a munka ered- 
kizárólag a mi működésűnktől függ 

i hibába ne eshessünk. Ha végig
ülik azokat az intézkedéseket, melye

kéi űzető hivatalaink a háboru érdekében 
jogai itositottak, ha elbíráljuk azokat az 
intézményeket, melyek rendkívüli viszonyok 
ellensúlyozására életbehivattak. szomorúan 
kell megállapítanunk, hogy sok hiábavaló 
dolog történt és ami ennél még kedvezőt
lenebb, sok minden rosszul történt. A 
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drágaság szertelenségei az élelmezés meg
felelődén volta és igazságtalan szélsőségei 
a hadseregszállitások visszaélései a munkát- 
lanság és népnyomor a itáboru hiénái. Hogy 
azonban a fenevadak nálunk oly szaporák 
és hatalmas nagyságúak voltak, nem vélet
len eredménye, hanem természetes követ
kezménye annak a ténynek, hogy előbb 
egyáltalán nem gondoltunk arra, hogy véde
kezzünk ellene, később pedig amikor inár 
nagyon éreztük pusztításukat, a védekezés 
vagy meggondolatlan, célszerűtlen és épp 
ezért hatástalan, volt vagy pedig oly vehe- 
menciáju, hogy a való cél mellett az egész
ségeset is tönkretette, aminek példája a 
hadseregszállitási visszaélések ellen hozott 
törvény, mely többé-kevésbbé visszaszorí
totta ugyan az elhat apódzott szállítási 
manipulációkat is a szállításoktól, aminek 
természetesen iparunk vallotta kárát. Há
borús intézményeinek, a hadseregszükség
letek fedezését célzó központok több panaszt 
váltottak ki, mint amennyi hasznot szolgál 
tattak, nem szólva arról, hogy némelyik 
megalakult — például i Hadihitelintézet - 
és ezzel már be is fejezte működését. Nem 
rekrimináló bírálat, hanem a jövőre való 
inemento kíván ez lenni! Momento arra 
hogy neessünk ugyanezen hibába jövő fel
adataink ellátásánál, mert hogy nem kell 
feltétlenül hibákkal, zökkennésekkel alkotni 
példa rá szövetségesünk, de példa rá had
seregünk is. A mi erőink sem gyengébbek 
a német erőknél, fényesen igazolta ezt 
katonaságunk, mely helyes vezetésnél, jól 
szervezve, semmiben sem maradt szövet
ségesünk hadserege mögött. A németek 
azonban nemcsak haderőiknél látták el a 
szervezés munkáját, hanem mindenre készü
lődnek, mindenhez szervezkednek. Mi el
lenben hagyományos módon akkor készü
lődünk, amikor a cselekvés ideje már elér
kezett és azért kell meggondolatlanul, el
hamarkodottan cselekednünk. A hiba be
látása a javulás útja. Készülődjünk, szer
vezkedjünk a reánk váró feladatok elvég
zésére !

A háboru után közvetlenül a legna
gyobb megoldandó kérdés a felszabaduló 
munkáskezek millióinak újra való foglakoz
tatása, a tisztviselők tízezreinek hivatalaikba 
való visszaállítása lesz. Mindent el kell 
követnünk, nehogy a munkátlanság nagy 
problémája sújtsa a békéhez való vissza
téréssel egyidejűleg gazdasági életünket. 
Az üzemek a háboru alatt átalakultak és 
valószínűleg a háborít után további eltoló
dások lesznek. Ez nem zárja ki azonban, 
hogy a legnagyobb alapossággal már most 
foglalkoznunk azzal a kérdéssel, hogy miként 
lehetne minnél rövidebb átmenettel gazda
sági életünket úgy berendezni, hogy a haza 
védelméből visszatérő katonáink ne a mun- 

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a lap szerkesztőségébe küldendők.
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kátlanság nyomorát kapják első hála gya
nánt.

A háboru nagyon sok áldozatot kö
vetelt. Nemcsak a harctéren aratott minden 
kórnál dusabban a halál, hanem a gazda
sági életben is annyi exisztencia ment 
tönkre és vált életképtelené mint soha. 
Véráldozatainkat nem tudjuk visszaszerezni 
Kötelességünk azonban, hogy gazdasági 
halottainkat uj életre keltsük, meggyengült 
erőinket mielőbb megerősítsük. A kis töke 
kisipar és kereskedelem ezer baját kell 
majd sürgősen orvosolnunk, nehogy a sötét
látóknak legyen igaza, hogy a háboru után 
mindenfelé csak romlás jöhet.

Elzárt határaink, megfogyatkozott ter
melésünk abnormális drágulásra vezetett, 
mely elfajult azáltal, hogy kellően nem vé
dekeztünk. Emines feladat, hogy mihelyt a 
határok megnyílnak, a nyersanyagok ren
delkezésére állnak, minden megtörténjék 
azirányban, hogy legalább a természetes 
drágító körülmények megszűnjenek. A mes
terséges drágítás ellen is védekezni kell: 
ez ázonban nem gazdasági teendő, hanem 
hatalmi szó feladata volna.

ADAKOZZUNK
a „VÖRÖS KERESZT“-nek!

A cukor árának maximálása. A hivatalos 
lap tegnapi számában a kormány rendeletet tett 
közzé, amellyel az egész országban meghatározza 
a fogyasztási cukorért a nagykereskedési forgalom
ban, valamint a közvetlen fogyasztás céljait szol
gáló forgalomban követelhető legmagasabb árakat. 
A fogyasztási cukorért ezentúl a nagykereskedői 
forgalomban száz kilogrammonként legfeljebb két 
koronával magasabb ár számítható annál az alap
árnál, amely az illető fogyasztási helyen érvényben 
van és amely az egyes fogyasztási helyre szóló fuvar- 
kiilönbözetet teljes kocsirakományra nézve már ma
gában foglalja. A megállapított alapárakat külön táb
lázat foglalja magában. Az első táblázat megyénként,- 
törvényhatóságonként, illetve városonként határozza 
meg a maximális alapárat. A rendelet szerint nagyke
reskedői forgalom alatt azt a forgalmat kell érteni, 
amely a fogyasztási cukrot közvetlenül a gyárból 
vásárló nagykereskedő és a tőle továbbeladás vé
gett vásárló kereskedő közt bonyolitódik le. A 
közvetlen fogyasztás céljait szolgáló íorgalomban 
viszont a követelhető legmagasabb ár az alap
árhoz hozzáadhatóan a nagykereskedési forgalom 
részére száz kilogrammonként legfeljebb nyolc fill., 
amihez fuvarozási költségek és esetleg helyiille
tékek címén az az összeg is felszámítható, amelyet 
a közigazgatási hatóság megállapított és közzétett. 
A maximális árak október negyedikén lépnek életbe 
és a fenti rendelkezések kihágása két hónapig ter- 
terjedhetö elzárással és hatszáz koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetettik. Főszolgabiránk e tárgy 
bán kiadott rendelete igy szól:
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— A cukor maximalis ára A m. kir. minisz
tériumnak 3465—3915. M. E. sz. rendeleté foly- ' 
tán e cukor maximális árát a járás területére 
nézve 1915, év október 4-étöl kezdve a köveiké- j 
zökben álllapitotta meg: Az árak koronákban és | 
100 és 1 kilogrammonkint értendők. 1-a finomit
vány nagy süveg szabadon 101'37 és 1'10. Il-a 
finomitvány és selejt finomitvány vagy melis leg
feljebb 2Ó"/„-a l-a nagysüveg mennyisig után 
U10-87 és 1'9',’a. 5-ös süveg finomitvány szabadon 
101-87 és l'IO’/e. 3-as süveg finomitvány szaba
don 102'37 és 1'11. Kockacukor láda nettó 50 
kg-kint 105 37 és 114. Kockacukor doboz bruttó 
5 kg. 103'87 és 112',... Kockacukor 100 kg-os 
zsák, bruttó 104'37 és 113. Lisztcukor láda nettó 
50 kg-kint 105'37 és 114. Lisztcukor doboz 
bruttó 5 kg. 103 87 és 1 I21 e. Lisztcukor 100 
kg-ns zsák bruttó 103'37 és I 12. Doncassé durva 
és finom szemcséjű es dara 100 kg-os zsák, 
bruttó 103'37 és 112. Dara láda, nettó 50 kg.- 
kint 105 37 és 114. O pilé. Segmente és finom 
pilé 100 kg-es zsák,, bruttó 103'37 és 1012. 
Kristály cukor 100 kg.-os zsák, brlto 101'37 ős 110.

Felhívom körjegyző urakat, hogy ez ármeg
állapítást tétessék közhírré és az érdekelt keres
kedőkkel külön is közöljék ama figyelmeztetéssel, 
hogy az ár megállapítás ellen a közbirrétételétöl. 
illetve közléstől számított 15 nap alatt a szolga
bírói hivatalnál szóval vagy írásban előterjeszthető 
birtokon kívüli felebbezésnek van helye, s hogy 
ezen ár megállapítást kereskedőknek üzleti helyi
ségeikben szembetűnő helyen büntetés terhe 
mellett ki kell íüggeszteniök.

Muraszombat, 1915 október 1.
ifj. Horváth Pál, 

főszolgabíró.

Aki Budapestre utazik, nézze meg 
a Pasaréti lövészárkot! — Az ország 
egyetlen hadi látványossága.

HÍREK.

Iskolaszéki gyűlés.
A muraszombati polgári iskola gond

noksága kedden tartotta folyó tanévi első 
ülését. A gondnokság uj elnöke ifj. Horváth 
Pál főszolgabíró niehg szavakkal emlékezett 
meg a gondnokság lemondott érdemes 
elnökéről Pósfay Pongrác ny. főszolgabíró
ról, s rámutatott azokra az elévülhetetlen 
érdemekre, melyeket Pósfay Pongrác a pol
gári iskola létesítése köröl szexeit, mert az 
ö lelkes odaadásának faradhatlan buzgalma 
nak köszönhető e Muraszombat kulturális 
életére minden esetre fontos mülélesitése. 
A gondnokság a lemondott elnök érdemeit 
jegyzőkönyvileg örökitette meg.

A polgári iskotába ez idén 99 tanuló 
iratkozott be. Ez a szám a múlthoz képest 
mindenesetre apadást jelent, ami tán rész
ben a háborús állapotban is leli magyará
zatát, azonban ez az apadás azt a komoly 
kötelességet rójja az intézet gondnokságára 
és tanári karára, hogy az intézet fejleszté
sére mindent megtegyenek, mert e járás ta
nulni vágyó ifjúsága szívesen keresi fel az 
iskolát ha annak vezetésében eredményes 
különösen méltányos, elnéző törekvést lát. 
Hisszük, hogy a háború után a járás lakos
sága ismét melegebb érdeklődéssel fordul az 
az iskola felé, mert nemcsak helyiérdek, de 
nemzeti fon’os szempont az. hogy e nem
zetiségi vidék ifjúsága kellő intelligentiára 
tegyen szert, hogy a mindent átfogó ma
gyar nemzeti eszmét megérteni és átérezni 
képes legyen.

A gondnokság letárgyalta az intézet ez 
évi költségvetését, s azt néhány módosítás
sal elfogadta.

Ezután a gondnokság az iskola építé
sének ügyét vette tárgyalás alá és elhatá

rozta, hogy ismét erélyesen átír a községhez 
hogy a késedelmeskedő vállalkozók ellen 
a legradikálisabban járjon el és a munká
latokat, ha kell esetleg más vállalkozókkal 
fejeztesse be, mert a gondnokság nem néz
heti tétlenül, hogy mint pusztul a nagy mü, 
melyet a lelkes áldozatkészség hozott létre. 
.Megbízta a gondnokság Dr. Pintér Miklós 
és Dr. Vályi Sándor tagokat, hogy e tárgy 
bán a kérdés jogi részét a vállalkozókkal 
rendezzék s megkereste a községet, hogy 
az ügy rendezése végén sürgős közgyűlést 
hívjon egybe.

Kuliszéky Ernő tanfelügyelő nyugdíjazása 

A kultuszkormány Kuliszéky Ernő kir, tanácsos, 
tanfelügyelőt 37 évi szolgálat után október I-ével 
nyugdíjazta, Kuliszéky Ernő sem nálunk, sein 
korábbi szolgálatai helyein nem kereste a nép
szerűséget. S hogy mégis közbecsülést szerzett 
nevének, azt kizárólag értékes munkája által érte 
el. Amilyen kérlelhetetlen szigorral járt el azokkal 
szemben, akik megfeledkeztek kötelességeikről, 
olyan atyai szeretettel viseltetett a munkaszerető 
tanítóság irányában. És ami legmegbecsülendöbb 
és legdíszesebb erénye : becsületes sovinizmusa, 
mely egy emberöltőn keresztül nagyon-nagyon 
sok hívet szerzett a magyarságnak. Ezt a szent 
célt*szolgálta tolla is, melyből gyakorta közöltek 
szaklapjaink értékes pedagógiai közleményeket. 
Járásunk lakossága pedig hálás szeretetre érzi 
magát lekötelezettnek az érdemes tanférfiu iránt, 
ki a tőle megszokott lelkesedéssel karolta fel első 
perctől fogva a mi polgár iskolánk ügyét s 
fáradtságot nem kiméivé, volt egyik legbuzgóbb 
apostola annak, hogy Muraszombaton polgári 
iskola létesüljön. S hogy a polgári iskola ma áll 
s itt a nemzetiségi vidéken hatásosan terjeszti a 
magyar kultúrát, abban nagy érdeme van Kuli
széky Ernőnek. •*-

— Öregregrutak. Dehogy is öregek! Az a 
hangos jókedv, melylyel a sorozásról jöttek elárulta 
hogy nem öregek a mi derék nyegyvenketteseink 
s szívesen mennek oda, hová őket a hazafias kö
telesség szólitja. Kedden nyert befejezést a mura
szombati sorozás, melynek 45 százalékos eredménye 
minden várakozást felülmúl. Ez a sorozás fénye
sen rehabilitálta egyik másik öregünket, kiket a 
fáma 50 éven felülinek tartott, de viszont meg öre- 
gitette egyik másik 30 évesnek látszó fiatalunkat. 
A muraszombatiak közül sikerült feljegyeznünk a 
tauglichok közül: Bodnár Bandi járási számvevő, 
Csiszár János igazgató tanitó, Horváth László 
körjegyző, Ratkol Tivadar téglagyáros és Erdőse 
Barnabás kiadóhivatalunk derék vezetőjének nevét 
aki immár az ötödik tagja nyomdánknak, aki ka
tonai szolgálatra alkalmas lett.

- Uj hadikőlcsön. Tizennégy hó
napja, hogy harcban állunk ádáz ellensé
geinkkel. Dicső hadseregünk a nemzet lét
érdekének védelmében a történelemben pá
ratlan hősiességgel küzd. Országunk hatá
raihoz közeledő ellenséget nehéz véres 
csatákban visszaverve, most diadalt diadal 
után aratva, haladnak előre harczosaink és 
immár messze benn járunk az idegen föl
dön. Hősök ők, akik addig le nem teszik 
a fegyvert, mig végleges győzelmünk kiví
vásával el nem hozzák nekünk a béke 
áldásait. A nemzet pedig elismeréssel soha 
meg nem szűnő hálával kiséri útjukban és 
gondoskodik róla hogy csorbittatlan katonai 
felkészültséggel és tökéletes modern har- 
czászati eszközökkel állhassák a küzdelmet 
A kormány felhívására mindenki sietett, 
hogy segítségére legyen ama eszközök 
előteremtésében, melyeknek a háború győ
zedelmes befejezéséhez múlhatatlanul szük

ségesek. Bámulatraméltó módon nyilatkozott 
meg a nemzet összetartása, gazdasági ereje,: 
az utolsó két hadi kölcsönre két és negyed 
milliárdott meghaladó összeget jegyeztek. 
Nincs kétség benne, hogy most, midőn a 
kormány harmadizben fordul a nemzethez 
a háború okozta költségek fedezése czél- 
jából, felajánlva a jegyzésre kamatozó állam
kötvényeket. az ország közönsége - az 
állam szilárdságába és végleges győzelmünk 
be vetett rendíthetetlen hittel — még fo
kozottabb arányokban fogja kivenni részét 
a honfiúi kötelesség teljesítésében. Hisz ha 
ezt teszi nemcsak hazafiasán cselekedett, 
hanem saját érdekeit is szolgálja: tőkéjét 
elhelyezvén kedvező kamatozás mellett a 
legbiztosabb és a legjobb adósnál, a ma
gyar államnál. A magyar királyi kormány 
a harmadik hadikölcsönt a közel jövőben 
bocsátja ki. A kölcsön feltételei még nin
csenek megállapítva, de előreláthatólag 
ugyanolyan kamtozásu, immár közkedvelt
séget szerzett typusu államjáradék-kötvé- 
nyek kerülnek majd jegyzésére, mint a leg
utolsó kölcsönnél. A kamathozadék — a 
befektetett tőke feltétlen biztonsága mellett 
— ismét meghaladja majd a 6«,»-ot.

- Kitüntetés. Fényes katonai kitüntetésben 
részesült dr. Geiger Henrik girálti ügyvéd; tarta
lékos hadnagy, dr. Geiger Vilmos tb. mégyei 
főorvos és dr. Geiger Arthur ügyvéd testvéröccse. 
Az ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatar
tása elismeréséül a nagy ezüst vitézségi érmet 
kapta. A vitéz tartalékos tiszt a háború kezdete 
óta van a fronton s dicsőségesen harcolt ugv a 
szerb, mint az orosz harctéren.

— Muraszombat az oroszdulta 
falvakért. A Muraszombati Takarékpénz
tár tegnapi igazgatósági ülésen elhatározták, 
hogy 600 koronát juttatnak a feldúlt kár
páti falvak fölsegélyezésének céljaira. Ugyan 
ennyit fog megszavazni a legközelebb meg
tartandó közgyűlésen Muraszombat nagy
község is.

A Vöröskereszt a magyar vadászokhoz. 
A Magyar Vöröskereszt-Egylet elnöksége a követ
kező felhívást intézte a magyar vadászokhoz : >A 
hazai vadászterületek tulajdonosai és bérlői az el
múlt vadászati évad alatt szívesek voltak a Ma
gyar Szent Korona Országai Vöröskereszt-Egyle
tének a házikezelésben élelmező kisegítő kórháza
iban ápolt sebsült, vagy beteg harezosok ellátásá
nak javítására vadászzsákmányuknak bizonyos ré
szét ajándékozni. Bár kétségtelen, hogy a hadügyi 
kincstár részéről az élelmezésokozta költségek fe
dezésére engedélyezett átalány az egyszerű ellátást 
biztosítja, de az ünnepi pecsenyét és az ápoltak
nak kívánatos egy két kedvezést abból nyújtani 
nem lehet. Ezt csak a társadalom áldozatkészsége 
nyújthatja. Ennélfogva ama kérelemmel fordul a 
hazai vadászterületek tulajdonosaihoz és bérlőihez 
hogy valamint a múlt, úgy a mostani évadban is 
engedjék át vadászzsákmányuk egy részét az em
lített nemes czélra. Ajándékaikat méltóztassék az 
czimre feladni: Vöröskereszt-Egyletnek, Budapest, 
IX.. Tóth Kálmán-utcza 8 10, hülőház, s erről
egyidejűleg levelező-lapon az ajándékozott vad mi- 
nemüségéről és darabszámáról az egylet központi 
igazgatóságát (Budapest, I.. Disz-tér 1.) értesíteni.« 

Az Országos Vörös Kereszt ezen kérését a 
magáéval toldja meg a muraszombati Vörös 
Kereszt s kéri a muraszombati vadászokat gondol
janak néhanap a muraszombaton ápolt sebesül
tekre, akiknek ellátásán szintén van javítani való. 
Szives adományokat kérjük a Vöröskereszt titkári 
hivatalához, dr. Vályi Sándor úrhoz küldeni.

Adomány a Vörös Keresztnek. Bendics Eerenc 
pálmafai lakos birtokos 5 koronát adományozott 
a muraszombati Vörös Keresztnek.
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Uj tanfelügyelő. Kuliszéky Ernő 
kir tanfelügyelő nyugdíjazásával a vallás
os közoktatásügyi miniszter a vasvármegyei 
tanfelügyelőség vezetésével Dezső Lipót 
nvitrai kir. segédthnfeliigyelőt bízta meg.

Köszönet nyilvánítás Murafüzes község 
Igárai jószívűségüknek ismét kifejezést adlak, 
íennyiben a közkórház katonái részére 556 
,tgramm burgonyát és 71 kilogramm almát 
ineékoztak. Barkócz község polgárai pedig 632 

l. ogramm burgonyát, 31 kilo almát, 52 kiló 
ba 19 kilo rozsot és 40 fej káposziát adomá
ra k Murasziget község 368 kilogramm bur- 
gor.v< és 136 kilogramm almát, továbbá Sinko- 

Paula urhölgy és Rajner Ferenc barkóéi, 
,roly tanító kőhidai, N'ádai József mura- 

i lakosok I I kosár almát. Darvas Mór 
szombati kántor I kosár alma és 50 ciga- 

. Sostarich Elekné, igazgató tanitöné Mura- 
s hat. 2 liter mézet és még Sebián Mártonné 
mu aszigeti lakos 1 kosár diót voltak szívesek a 
szc Jő betegek és katonáknak ajándékozni. 
Mindezekért a katonák és betegek nevében mély 
háláját és köszönetét nyilvánítja a Muraszombati 
Járási Közkórház.

A muraszombati járás az el
pusztult kárpáti magyar falvakért. 
Békássy István lelkes felhívása vármegye 
szerte élénk visszhangra talált. A mi járá
sunk hazafias népe is megérté a felhívást 
s siet adóját a hazaszeretet oltárára leróni. 
Járásunkból eddig adakoztak: Árvái Hen
rik 60 K, Pósfay Pongrácz 10 K.

Tilos a vasúti borravaló Régi jó, vagy 
régi rossz szokás szerint a vasúti kaluz jó borra
valóért küióníiilkct bocsátott az utas rendelkezésére 
Különösen a nászutasok vesztegették meg nagy 
borravalóval a kalauzt, aki most elesik ettől a 

klemtől. A kereskedelemügyi miniszter ugyanis 
rendeli tét adott ki, melynek értelmében a vasúti 
közegeknek, a kalauzokat is ideértve, tilos a borra
valót elíogadniok. A rendelet az ajándék vagy 
borravaló elfogadását fegyelmi vétségnek minősíti 
és figyelmezteti a személyzetei arra, hogy a bor
ravaló elfogadása, a hadiszállításokról alkotott 
törvény alapján, mint a hadviselés érdekei ellen 
elkövetett bűncselekmény, a bíróságok részéről is 
a legsúlyosabb elbírálásban részesül. A kiadott 
rendelet hatálya a háborús viszonyok megszűnte 
után is érvényben marad.

Plébánost beiktatás. Mikes 
János gróf megyés püspíik Csácsics Józse
fet <, cserföldi és Tiill Géza volt szent- 
sebestyéni lelkészt a felsöszölnöki plébánia 
javadalmakra kánonszeriileg beiktatta.

A hadműveleti területre való utazás. A 

hí dós lap tegnapi száma pótlást közöl a had
ni1 leli területen való utazás dolgában kiadott 
b -miniszteri rendelethez. Eszerint utazási iga- 

a Magyarországon tartózkodó osztrák ho- 
is adható, viszont az Ausztriába tartoz- 

> magyarok az osztrák hatóságoknál kizárólag 
nü veteti területekre szóló ut levelet válthat- 

Az igazoló jegyekbe a tiz évesnél fiata- 
.vemekeknek csak a számát kell belejegyezni 

,'azolt rendkívüli sürgős esetekben a rendőr
lóság a külön katonai engedély megadását tá

lban is kérheti. Trencsén városa és a trencsén* 
<is belső hadműveleti terület, Baja városa pedig 
külső hadműveleti területhez tartózik.

Sorozzák a harangokat. A harangokat is 
izsgálják, megmérik; nélkülözhetők-e Isten 

'^olgálatában. vagy sem. Amelyik nem kapja meg 
a felmentvényt az elhagyja a tornyot, a felhők és 
villámok szomszédságát és elvándorol, de egész 
másképen — mint Goethe vándorló harangja 
ágyúnak, ellenséget üldüzni, halált röpíteni ellen
ségeinkre. A kultur miniszter megkeresésére a püs

pöki kar — mint már korábban jeleztük — szep
tember 15-ig pontos kimutatást kér a nélkülözhető 
harangokról. Ebben a kimutatásban a plébánosok
nak meg kell jelölniök, hány harangjuk van mind 
egyiknek mennyi a hozzávetőleges súlya és milyen 
a fémkeveréke. — Ha egy templomban több ha
rang van, megjelölendő, hogy melyiknek a maga
tartása fontos, esetleg melyiknek van müértéke. 
Mert a művészetet is kímélni akarja a hadvezető
ség. Az átengedett harangokért - sulyegyeségük 
alapján kártérítést fognak megállapítani, ame
lyek a háború utánra harangok beszerzéséhez föl
használtatnak. .

Hivatalos jeléntés szerint Németországban 
a III. hadikölcsönre több mint 12 milliárd márkát
jegyeztek. Hű szövetségesünk kölcsönének e fényes 
eredménye bizonyára nekünk is buzdításul szolgál. 
Jegyezzünk tehát magyar hadikölcsönt! és mutassuk 
meg a világnak, hogy nemcsak a harcmezőkön, ha
nem gazdasági téren is erős Magyarország.

Újabb kiviteli tilalom. A hivatalos lap tegnapi 
számában megjelent miniszterelnöki rendelet uiabb 
kiviteli tilalmat állapit meg bizonyos cikkekre. Így 
tilos a káposztarepce, repcemag, cukorrépamag. 
kádár, sörfőzö, kefekötő és kötélverő szurok, zseb- 
tüziszerszámhoz való kaucsuk, glaubersó, keserű
só és lysoform kivitele.

Uj rend a vasúton. Az államvasutak kö
réből a következő fontos értesítést vettük : A m.
kir, keresk.-ügyi miniszter urnák folyó év aug. 
hó 4-én kelt 47755, 111. száma rendelele alapján 
értesítjük a t. utazó közönséget, hogy e naptól 
kezdve a vasúti állomásokon úti podgyászként 
kizárólag úti szükséglethez tartozó tárgyak vétet
nek fel szállitásra és csak abban az esetben, ha 
az egyes darabokon a rendeltetési állomás neve, 
más szóval azon állomás pontos és dijszabásszerü 
megnevezése, ahova pogyász feladatik, tartósan és 
olvashatóan a feladó által ráerősittetik. Amennyi
ben ez a megjelölés hiányzik vagy nem elég 
világos, csak akkor vétetnek át száiiitásra, ha a 
megjelölés, illetve a hiány pótoltatott. Ez alka
lommal közöljük, hogy a jelenlegi nehéz viszo
nyok, melyek között a vasúti forgalom lebonyo- 
littatik, a pogyász forgalom rendességére is zava
rólag hatnak, miért is az utazó közönség érdeké
ben áll, hogy az előforduló nehézmények 
pogyász elhurczolások - gyors rendezéséhez 
maga is segédkezet nyújtson. Arra kérjük tehát 
az utazó közönséget, alkalmazzon a bőröndre, 
utazó kosárra, az útitáskára és effélékre, csoma
golt minden egyes pogyász darabra tartós módon 
kemény kéregpapirból vagy más hasonló szilárd 
anyagból készült táblácskát s arra pogyász tulaj
donos nevét és a pogyász rendeltetési állomását, 
valamint a tulajdonosuak azt a közelebbi lakás 
címét, melyre a netán előforduló szabálytalanság 
— elhurcolás esetén az értesítés részére el
küldhető, olvasható Írással jegyezze fel. Ez alka
lommal arra is figyefmeztetjük a szállító közön
séget. különösen a magánfeleket, hogy a feladásra 
kerülő úgy a gyors, mint teher darabáru külde
ményeiknél e szállítmányok minden darabjára a 
postai küldeményekhez hasonlóan — a címzett 
pontos cimét és azon állomás pontos nevét, hová 
a küldeményt szállítani akarja, világosan, olvas
hatóan és tartósan reá erősítse. A régi jelzések, 
számok, névszók ellenben gondosan eltávolitandók. 
A jelenlegi rendkívül nehéz forgalmi viszonyok 
mellett csak igy biztosítható az áruk rendes idő
ben való megérkezése a rendeltetési állomásra.

Járásunk veszteségei Fiiszár Ferenc Mo- 
tolyád. Gombőcz károly Határfalva, Opoka József 
Görhegy. Szücsics József Péterhegy, Kollár Elek 
Péterhegy. Czener Ferenc Ottőháza. Hári Sándor 
Alsószenlbenedek.

— Változás a vasútnál. Értesítjük a t. utazó 
közönséget, hogy f. hó 1 töl kezdve a további 
intézkedésig a Muraszombatba délelőtt 11 óra 39

perczkor érkező 5812 sz. vonat és az inén d. u. 
12 óra 50 perczkor induló 5803 számú vonatok 
nem közlekednek. Az állomás főnök.

A helybeli katonai tartalék kórházban 
ápolt betegeknek a következők juttattak adományo
kat : Junkuncen Jánosné 2 kosár almát, Fürst 
Ödönné hetenkint 2 drb. kenyeret, Buzsics Ferenc 
muraszentesi lakos különféle süteményt és szivart 
Főtisztelendő Szlepecz János esperes ur és Nagy- 
tiszleletü Kováts Istvánná szalmával látják el be
tegeinket. A jószivü adakozóknak köszönetét nyil
vánítja a korház vezetője Dr. Czipott Zoltán.

Hadi beszédek A honvédelmi minisztérium 
Hadsegélyzö Hivatala népszerű füzetekben kiadja 
azokat a tanulságos és léleknemesitő beszédeket, 
amelyeket a háború óta legkiválóbb államférfiaink, 
főpapjaink, tudósaink, íróink és politikusaink tar
tottak a nyilvánosság elölt, az Országos Hadse
gélyzö Bizottság felolvasási sorozatán. A hazafias, 
igaz magyar szellemtől áthatott beszédek retorikai 
szempontból is rendkívül becsesek. Gondolatokban 
gazdag, gyönyörű munka valamennyi : a közönség 
jól teszi, ha a tizfilléres füzeteket megvásárolja 
és összegyűjti. Nagyszerű és maradandó emlékei 
lesznek e füzetek annak a hazafias föllángolásnak 
és együttérzésnek, amely a nemzet minden rétegét 
oly megható módon egyetlen táborba terelte a 
magyar nemzeti becsület és a magyar nagyság 
védelmére. Eddig gróf Apponyi Albert, Csernoch 
János, báró Hazai Samu, gróf Tisza István, gróf 
Andrássy Gyula, Prohászka Ottokár és Rákosi 
Jenő hadibeszéaei jelentek ineg. A füzetek Az 
Általános Beszerzési és Szállítási R. T. utján 
(Budapest, V., Kádár-utca 4.) rendelhetők meg, 
de kaphatók a dohány-tőzsdékben is. A befolyó 
tiszta jövedelmet a háborúban elesett vagy a ka
pott sebek következtében elhalt katonák özvegyei 
és árvái javára fordítják.

—r A Vörös Kereszt a foglyokért. A mura
szombati Vörös Kereszt megbízásából értesítem a 
járás lakosságát, hogy az egyesület titkári hivatala 
mint eddig, ezentúl is teljesen dij- és portómente- 
sen végzi az eltűntek és hadifoglyok tartózkodási 
helyének felkutatását, a velük való minden leve
lezést. Alább közlöm a tudakozódási lap mintáját, 
amelynek adatait a lehetőség szerint velem kö
zölni kell:

A kérdezett neve, rendfokozata, csapat
teste (ezrede, százada), születési helye és éve, 
tábori postája, melyik harctéren volt legutóbb, 
mikor irt utoljára, milyen hir érkezett felőle ?

A kérdező neve, lakhelye, megye és 
utolsó postája.

A Vörös Kereszt ez által a járás lakossá
gának ilyen és ehhez hasonló ügyekben mindig a 
legnagyobb készséggel áll rendelkezésére. Dr. 
Vályi Sándor a Vörös Kereszt titkára.

— Rezet vasért. Tekintetiei azon körül
ményre, hogy fenti fémekből levő háztartási czik- 
kek rekvirálása küszöbön áll, s ma még mindenki
nek módjában van tárgyait becserélni az Uránia 
Növédö Eegyesület mozgalma mind nagyobb mér
tékben fokozódik. Minden 3 kgr. súlyt kitevő réz
hulladékért vagy bármely rézmozsárért 1 mozsa
rat, másfél kgr.-ot kitevő rézgyertyatartóért vagy 
rézhulladékért 1 darab gyertyatartól fél kgr.-on 
felüli mérlegsulyért megfelelő hiteles vassulyt ad 
az egyesület cserében. A cseretárgyak Ízlésesen 
nikkelezve vagy bronzirozva vannak,’s ez a felírás 
áll rajtuk; Pro Victoria 1914— 15< Az egyesület 
a német a hadvezetőség részére gyűjti, átvételi 
árából pedig a háborúban elesettek özvegyei és 
árvái számára otthont óhajt nyitni, Az adőmányó- 
zók lélekemelő áldozatkészségét a harangok, vörös 
és sárgaréz, ólom, ón és czink tárgyak tömeges 
beküldése, vagy sokan, kik ezzel nem rendelkez
nek pénzadómánynyal segítik az egyesületet ahoz 
hogy nemesczélu othonát mielőbb megnyithassa. 
Úgy a rézadományokat, valamint az otthon-alap 
hoz a hozzájárulás az Uránia Országos Növédö 
Egyesület IV. Szervita-tér 5. kéri az egyesület 
elnöksége. Teleifon: 123 — 63.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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Aktuális életbiztosítás.
Az Első Magyar Általános Biztositó 

Társaságnál 43-50 éves népfelkelők

pótdij
nélkül háboru esetére életbiztosítást köt
hetnek. Bővebb felvilágosítással szolgál

Ascher B. és Fia
az Első Magyar Általános Biztositó Társaság 

járási ügynöksége.

Köhögés rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

MILLIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel

lák három fenyővel. 6100 közi. 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.

Büntető eljárás 200 korcsmáros ellen A
Eogadói czimü lapból vesszük át az alábbi köz

leményt : Aradon és környéken 200 korcsmáros 
ellen inditottak eljárást azért mert az illetők rész
ben gondattanságból. részben tudatlanságból nem 
függesztették ki italmérési helyiségükben a törvény

.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE* 

által előirt ..Bortörvény fontosabb rendeletéi" fali
táblát és ezért a legkisebb büntetés 100 korona. 
Jó akaratulag hívjuk a fentiekre fel vendéglőseink 
szives figyelmét és egyúttal tudatjuk, hogy a fenti 
rendeletet tartalmazó fali tábla Balkányi Ernő 
papirkereskedésében Muraszombat 1 koronáért 
kapható.

Bolt bérbeadás.

1
16 18 éve fennálló fűszer- ||
és vegyes kereskedés helyi- 
ségc kiköltözés miatt Mura- 
szombaton, Szápáry-utcza,

Turk József házában ; -

1916. év január hó l-étöl ■
bérbe adó. Értekezhetni a

TURK JÓZSEF vendéglős
Muraszombat.

A t. Vendéglős uraknak 
figyelmükbe ajánlom, hogy a 
legjobb minőségű s legszebb 

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

Balkányi Ernő Muraszombat.

OKTÓBER X

Egy jobb házból való fiú 
felvétetik 

tanulónak
hetifizetésre

Balkányi Ernő üzle
tében Muraszombat.

VIGYÁZZON 

----- • egészségére I = 
Megbízható és jóminőségü nikotinmentes 

c igar ett a-hüvely eket 
csakis BALKANYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

= VASVÁRMEGYE = 
== LEÍRÁSA =
népszerű füzetecske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola III. osztályába 
bevezetett tantárgya. Ára 20 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir

kereskedésében, Muraszombatban.

EURÓPA TÉRKÉPE
kapható BALKÁNYI ERNŐ üzletében.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata. és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata.

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

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAUER JÓZSEF bábsűtö és mézeskalácson
BEN KO JÓZSEF Szállódája az „Elefánt“-hoz.

BITTERMANN TIVADAR borbély és fodrász.

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész,

DK'.K SÁNDOR sajtgyáros.

ERNST SÁNDOR kalapos-mester.
I’L'RST A. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén üveg 

és porcellánkereskedése.
FLISZÁR JÓZSEF épület* és bútorasztalos. 

Moloreröre berendezett műhely.
KR. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be

vásárlási forrás. Fő ufeza.
H ELMER IGNÁC.Z deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-ulca.

IIALBARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR „Korona" kávéháza.

WOLFARTH LAJOS ép. mérnök Mező utca.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

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.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

PÉTERKA FERENCZ vendéglős.

PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-ulcza.

RATKOL TIVADAR gőztéglagyára.

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

Kerékpár raktár.

SIFTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-ulcza.

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász.

TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg.

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely. 

____________ ZRINSZKY ISTVÁN gépkovács Alsómorácz. 
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VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely.

GROSZ SAMU vendéglős Urdoinb.
GROSZ MÓR vegyeskereskedő Felsölendva. 

GENUR KÁROLY vendéglős Felsölendva. 
HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhcgy. 

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Kőhidán. 

KÜZM1CS MÁTYÁS vendéglős Battyánd. 
KOUSZ ANTAL vendéglős Bpest VII. Sip^ZT 

KÍ HÁR ISTVÁN vendéglős Mezövár. 
KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán. 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhcgy. 
SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszoinbat. 

STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida. 
SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sűrűhöz”

S0MMEK JÓZSEF vendéglős Felsölendva.


