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Muraszombaté Vidéke
Laptulajdoncs a Kluraszombatjárási Gazdaszövetség

ELŐFIZETÉSI ÁR:

-.•ész évre 6 kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér.
Előfizetési és hirdetési pénzek és reklamácziók : 

R\1 ’ NYI ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

A katonák karácsonya.
Újra a rongyos bugyelárisoklioz fór- 

iulunk:
— Nyissátok ki, drága emberek, gaz- 

dag-szegények, az ódon pénztárcákat, meg 
a zsirfoltos erszényeket. Ajándék kell, krisz 
kindli, karácsonyi meglepetés a katonáink 
számára, akik ezen a télen is a hó végtelen, 
hideg, feliér dekorációjában, táboritüz mel
lett ülik meg a béke ünnepét. Tudjuk, 
hogy az. erszényekteket már sokszor nyi- 
togattátok. Fényesre is kopott a csattja a 
sok érintéstől, mint a templomi feszület, 
amelynek ércét a szájak ezrei koptatták el. 
De azt is tudjuk, hogy az erszény mindig 
szívesen nyílt ki. Magától pattant fel, mert 
az erszénytekben nemcsak a ti szegénység
iek van. meg pár fillér, meg egy korona, 
de egyik titkos rekeszébe bele van zárva 
a szív is. Tavaly a karácsony szükkörü 
ünnep volt. A magyar katonáknak, édes 
testvéreinknek küldtünk prezentet kis kará
csonyfát. dióskalácsot, szivart-cigarcttát. 
Azóta megnövekedett a családunk, uj ro- . 
konaink lettek, akik az idén már velünk 
együtt ünnepelnek, annál a végtelen hosz- 
szu, messzenyuló asztalnál, amely Berlintől 
Kon.-tantinápolyig terjed. Üljön le melléje 
ne csak a magyar, de az osztrák is, a : 
német is, a török is, a bolgár is, akiket 
a világtörténelem hozott velünk atyafiság- 
ba. A tavalyi karácsony inkább idilli volt. 
Most nem küldhetünk hazai dolgokat,

• nngokat, aranydiót és trombitáló angyal-
■ pénzt kell küldenünk, minnél előbb 

cs minnél többet. Vendégeljük meg őket 
egy napra — mi, akik az ö jóvoltukból 
mta nyugodtan ebédelhetünk vacsoráz
lak Mi tudjuk, hogy a polgári osztály, 

a hivatalnok, a biró, a jegyző, a tanár a 
kiskereskedő, a szellemi élet vezetői, akiket 
leginkább sújtott a háború, már megtettek 
minden lehetőt s ezután is megtesznek 
mindent Sok csodát teremtett már ez a 
háború. De a legnagyobb csoda az, hogy 
e rongyos bugyillárisokból sohase fogyott 
el a pénz, az utolsó fillér is mindig kegye- 
letes, nemes, emberi célokra vándorolt. 
Ha majd véget ér egyszer a háború, ak
kor ezt a csuparongy, folt-hátán folt er- 
- nyt, amelyben ilyen célokra mindig volt 
p< az. a többi ereklyével és liadiemlékkel 
együtt be kell szállítani a kultúrtörténeti 
múzeumba.

Újra a kövér, degesz erszényekhez 
fordulunk, a gazdagok, hatalmasok, erősek 
erszényéhez:

— Nyissátok ki gazdagok az er- 
szényteket, amely drágakövekkel ékes és 
a csattja aranyból való. Karácsonyi aján
dékot küld az ország a katonáinak. Egy- 
egy olyan erszényből, amely nálatok hever 
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a fiókban, magából kitelne az egész aján
dék. Most már igazán akarjuk látni a mil
liomosok, a gazdagok áldozatkészségét. 
Valaha olvastunk arról, hogy „a haza oltár
ára garmadával hullottak a brilliáns nyak
ékek, a fülönfüggők, az arany karperecek. 
Miért ékeskednek ezek az ékszerek, amikor 
millió ember egy kis kalácsot, egy pohár 
bort, egy cigarettát kér? Annak a felszó
lításnak, amely ma repül szét az országba, 
bizonyára lesz foganatja a szegények köré
ben. Ha a gazdagok abban az arányban 
adakoznának, mint N. N. néptanító, vagy 
X. Y. villamoskalauz, vagy özv. Z. varró
nő, akkor bizonyára már meg lenne oldva 
az egész probléma. Mi láttuk ezt a polgári 
tömeget, hogy tárult ki a szive, rögtön, 
az első szóra, mihelyt segíteni, tenni, dol
gozni kellett. Szeretnénk, ha most már a 
gazdagok is tartanának egy népgyülést, 
amelyben ki-ki a többi szegény ember 
adakozásához való mértékben pénzt adna 
a katonáknak. Ök, akik mindig elsősorban 
állottak és a „jelenvoltak" névsorában 
szerepeltek, nem hiányozhatnak ebből az 
akcióból sem. A gazdag-szegények meg
tették a kötelességüket. Ne legyenek a 
pénzarisztokraták a szegény-gazdagok.

Másodszor indult -indult útnak a nyár 
virágos embererdeje, másodszor hullatja 
az idő fehér hóvirágát az előre csörtető 
erdőre.

Mesébe illő kedvvel indultak útnak, 
ezer szenvedésen és halálon át mentek 
előre, — Egyre előre, s még most is 
mennek és meg nem állanak, csak a 
diadalmas béke eszményi képe előtt . . .

Odakiin a hadak utján, minden szál 
katonánk ismét mint behavazott élő kará
csonyfa áll őrt rendületlenül a születendő 
béke előestéjén. - Itthon, a betegen, 
sebzetten, tépetten hazavándorolt, ember 
erdők gondos ápolása mellett, másodízben 
készülnek felgyújtani a viaszgyertyák sziv- 
melegitő lángját.

Mióta fiaink, testvéreink, hőseink a 
harcmezőket járják, velünk jár szeretetünk, 
biztató reményünk és mély érzéssel teli 
marokkal áldozó jobbunk segítsége és velük 
járnak már az ágyutorokból győzelmet 
zengő karácsonyi harangjaink, miután el
sírták éneküket az elesett hősök felett.

A szent Haza, katonái után küldte 
karácsonyi ércimáját, s itthonmaradt, a 
szivek mélyéből csendülő ünnepi harang
szó!

Karácsony közeleg! Zengjenek szivünk 
harangjai! Csengésük töltse be a szeret
teiktől távol épülő beteg katonáink szivét 
és az öröm áradjon ki a betegszobákban.

Odakünn őrt áll a millió behavazott 
karácsonyfa!

Idehaza tnégegyszer induljon meg a

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.

szivek karácsonyi erdeje, s díszítse lomb
ját az emberi lélek jóságainak, szeretetének 
ezüstös és aranyos csillogásával. Nyutsa 
és gyújtsa fel mindenki áldozatának láng
ját és álljon velünk a fényébe, ahol beteg 
és sebesült katonák könnyező hálás mo
solya rebegi el néma köszönetét — a vi
lág iegragyogóbb karácsonyi imáját.

A hadisegély és a drágaság.
Miskolc városa nemrég mozgalmat indított 

a hadisegélyek fölemelése érdekében. A legtöbb 
város azt a nézetet vallja, hogy fölösleges a ha
disegély emelése, mert a havi járandóságok cse
kély volta miatt ezideig alig panaszkodtak. Kétség
telen, hogy a hadi segélyesek legtöbbje némán 
tűri sorsát s inkább koplal és nélkülöz, semhogy 
bárkinek is rimánkodjék nehány koronányi eme
lésért, de nincs egy se a hadisegélyezettek között 
akik szászor ne érezte volna annak az örületes 
nagy problémának terhét, amit a hadisegélyből 
való megélni akarás jelent.

A kormány, amikor a hadisegélyezést kul
csát megállapította, két föelvre tekintett.

Az első föelv ez:
— Ha az állam minden hadbavonult katona 

családjáról úgy akar gondoskodni, hogy ezek — 
tekintetbe véve a háború folytán előálló mérték
telen áremelkedést — a nekik adandó összegből 
meg tudjanak élni gond nélkül, ez bizonyára an
nyiba fog kerülni, mint hathőnapi hadviselés. A 
kenyérkeresőjüket nélkülöző családoknak tehát nem 
föltétien megélhetést, hanem csak a megélhetést 
megkönnyítő bizonyos alapot kell biztosítani. Ez 
az alap a személyenkénti és naponkénti hetven 
fillér.

A második föelv ez volt:
Minthogy a napi hetven fillérrel az ál

lam már adott alapot a könnyebb megélhetésre 
a hadisegélyes asszonyoknak munkát kell válal- 
niok. így egyrészt a nyomor is elkerülhető, más
részt pedig a harctéren lekötött s itthon hiányozó 
munkaerő, ha nem is teljesen, de legalább részben 
pótoltatni fog.

Ez a két főelv a háború folyamán helyesnek 
bizonyult s tudjuk, hogy vannak családok, melyek 
most sokkal jobb sorsban élnek, mint amikor a 
férj, az apa itthon volt. Különösen a sokgyerme
kes családok ezek, ahol sok hetven fillér sokra 
megy s ezt még jócskán kiegészíti az anya, eset
leg valamelyik másik családtag keresete.

Rendszer, vagy elv. bármilyen jónak is bi
zonyult a gyakorlat folyamán, sohasem lehet 
hiba nélkül. Vannak, még pedig elég tekintélyes 
számban vannak, akikre a fenti rendszer sehogy- 
sem illik rá.

Miskolc körirata fölött nem lehet csak egy
szerűen napirendre térni. Ha a köriratnak nincs 
mindenben igaza, egyben bizonyára van, hogy a 
hadisegélyek körül valami újabb intézkedést kell 
tenni. A hadisegélyek alapösszegét még a háború 
első hónapjaiban, az úgynevezett normális idők
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ben állapították meg, amikor még az élelmiszerek 
árai jóval alacsonyabbak voltak. Akkor még a 
napi 70 fillér ha nem is volt nagy összeg, mégis 
lehetett érte kapni valamit. Ma lehet vásárolni 
rajta egy kiló kenyeret, vagy háromnegyed 
kiló finomlisztet.'

Már csak ezért is foglalkozni kell a hadi
segélyesek ügyével.

Kétség se fér ahhoz, hogy a mai állapot 
tarthatatlan, mert véget kell vetni annak, hogy a 
harcos itthon maradt családtagja nyomorogni 
legyen kénytelen. Sürgős és erélyes intézkedésre 
van szükség, itt van a kemény tél ezer nyomo
rával !

A Ki Budapestre utazik, nézze meg 
a Pasaréti löv'észárkot! Az ország 
egyetlen hadi látványossága.

HÍREK

Karácsony.
Közeledik a békességei hirdető benső

séges nagy ünnep. Nem a hadviselő felek 
emlékezetébe idézzük ezt a dátumot, mert 
íme látjuk a fanalismuson felépült theokra- 
likus Oroszország istentelen brutális vad
ságát, látjuk az ájtatos képmutató angol 
farizeusi játékait, látjuk a magát kullur 
nemzetnek valló francia besliálás vadságát, 
nekünk hirdet békét a karácsony ünnepe. 
Közeledik a nap, melyet békét, szeretet hirdet, 
hát hirdessük mi is a szeretet igéit. Békéi 
kívánó lelkünk gondoljon a békéért küzdő 
harcos seregünkre s keressük majd f-l 
ezen a szent napon figyelmes szeretetünk- 
kel azokat, akik a harcból betegen, meg
sebesülve, családjuktól, gyermekeiktől távol 
városunkban töltik el a karácsony ünnepét. 
A helybeli kórházban, iskolákban és óvo
dákban ápollak száma meghaladja a száza* 
Ezeket a beteg, szenvedő katonákat elhívta 
a kötelesség békés családi otthonukból, itt 
élnek a mi körünkben. Vegyük körül őket 
megértő szeretettel, hogy ha nem is pótol
hatjuk. de varázsoljuk köréjük a családi 
élet üditö melegét könnyitsük meg szenve
déseiket, hogy az a szegény családjától 
elszakadt katona, megvigasztalhassa érte? 
aggódó családját, hogy Muraszombatban 
megbecsülik a hazáért vérző katonát,

S már most gondoljunk arra, hogy a 
karácsonyi körünkben töltő katonákat va
lami figyelmes ajándékkal lephessük meg. 
melyet azután a szent ünnep előestéjén 
köztük szétoszlani lehelne. Hogy mi kg yen 
az ajándék, arról még nem beszélhetünk, 
egyelőre csak számit unk lelkes hazafias 
közönségünkre, hogy a sebesült katonák ka
rácsonyfájára pénzbeli ajándékát lapunk 
szerkesztőségébe mielőbb eljuttatni kegyes 
legyen.

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

Az elmúlt esztendőben is lélekemelő 
ünnepség keretében ünnepeltük sebesült
jeink közt a karácsonyt s lapunk nemes
lelkű olvasó közönsége lehetővé telte, hogy 
a körünkben ápolt sebesüllek kőnyezö sze
mekkel hálát rebeglek azoknak a jótevők
nek, akik nekik az örömet megszerezték.

Ezúttal tehát megindítjuk ismét a gyüj- ' 
lést azon reményben, hogy ez a karácsonyi 
ünnepek mégis csak közelebb hoz beliünket 
a békéhez, amelynek ünnepe a szent nap. 
Sursum korda, fel a szivekkel! Adakozzunk!

Itt jegyezzük fel, hagy a muraszombati 
kér. nöegylet a napokban megtartott választ
mányi ülésen elhatározta, hogy lapunk 
állal megindítóit mozgalmat teljes erejével 
támogatni fogja, sőt anyagi eszközeivel is 
hozzájárul ahhoz, Imgy a nagymozgalom 
mentül fényesebb eredménynyel járjon. 
Hisszük, hogy lapunk mozgalma ily lelkes 
támogatás mellett ép oly fényes sikerrel 
fog járni, mint az előző évben, amikor 
bizony sok hazulról családtól gyermektől 
távol lévő sebesült vitéznek szivébe sike
rült bevarázsolni a karácsonyi hangulat 
üditö varázsát. Eddig adakoztak:
Keresztény nőegylet 60 K f.
Gróf Batthyány Zsigmond 50 - >
Gróf Szápáry Lászlóné KI
Nádai Józsefné 20
Árvái Vince 20
Siftár Miháy Sürüháza 20
Dr. Pintér Miklós 10
Dr. Czifrák Jánosáé It)
Dr. Vályi Sándor 10
Siftár l'erencz Sürüháza 8
Osterer Károly 5
Szlepecz János 5
Sárkány Sándorné Péterhegy 4
Moiilorisz Jenőné 3
Dzsubán Józsefné 3
Balkányi Ernő 3 >
Stern Hugó 2
Erdössy Barnabás 2 »
Sági Márton 2 >
Walter Ferencz Bellatincz 1

ADAKOZZUNK

a „VÖRÖS KERESZT“-nek!

Hősi halál. Egygyel ismét kevesebb. 
Családi származása a legszebb jövőre pre- 
destinálta s elpusztult idegenben, fogság
ban, messze, Kiev városában gróf Batthyány 
Tamás honvéd huszár százados Gróf 
Batthyány Tamás Felsőlendva boldog em
lékű urának, gróf Széchenyi Tivadarnak 
mostoha fia és gróf Batthyány Zsigmond 
csendlaki nagybirtokosnak testvére Egy 
nagy jövőre hivatott, nem köznapi tehet
ségű, rendkívül rokonszenves fiatal arisz
tokrata hősi halálának gyászhirét közöltük 
ezek Batthyány Tamás gróf, a 7. számú 
honvéd huszárezred századosa legszebb re
ményekre jogosító ifjú életével pecsételte 
meg hazájához való nagy hűségét. Amikor 
kiütött a háború, Batthyány gróf József 
kir. herceg kamarás volt. Nem nyugodott 
addig, mig be nem osztották csapattiszti 
szolgálatra, úgy hogy ezredével a harctér
re vonult. Kitűnő katona volt, aki példás 
kötelességtudásával és a legnagyobb ve
szedelmeket is szinte fitymáló hősiességé
vel csodáit művelte a haditetteknek. Egy 
ideig csupa jó hír érkezett róla haza. Jú
nius 25-én azonban már azt az értesítést 
kapta családja, hogy a Dobronua mellett 
a bukovinai határon vívott csatában eltűnt 
Eleinte azt hitték, hogy meghalt, de csak
hamar megtudták, hogy a gróf nyolc seb
bel orosz fogságba jutott és a kievi kór
házban van. Az orosz orvosok gondosan 
ápolták, de azért a beteg állapota folyton 
roszabbodott. Jobblábát ampunálták, majd 

másodszor is megoperálták, de már nein 
segíthettek a nagybetegen, aki november 
tizediké körül kiszenvedett. Az élete virág
jában elhunyt hőst özvegyén, Keglevich 
Ilona grófnőn és kis leányán kívül Batthy
ány Tivadar gróf országgyűlési képviselő, 
Vilmos gróf nyftrai püspök, Béla gróf, a 
6. honvédhuszárezred parancsnoka gróf 
siratja, de szívből meggyászolja majd ne
mes egyéniségének tömérdek barátja és 
tisztelője is.

- Lemondás. Dr. Einuszt József 
Vasvármegye volt főispánja felsőlendván 
viselt törvényhatósági bizottsági tagságáról 
lemondott. Helyét a december hó 31-én 
megtartandó választáson fogják betölteni, 
hol Saruga Frigyes körjegyző fog elnö
kölni.

— Uj tanárnő a polgári iskolá
ban. A vallás és közoktatásügyi miniszter 
Persaits Laura nográdgárdonyi polgári 
iskolai tanárnőt a muraszombati polgári 
iskolához kinevezte.

— Gyűjtés a po'gári iskolában. 
A helybeli polgári iskola tanulóifjúsága a 
harctéren küzdő katonák karácsonyi aján
dékára 170 K 38 fillért, az országos 
gyermekvédő ligának 102 K lo fillért a 
Vasvármegyei gyermek védő ligának 30 
koronát gyűjtött.

A derék község Barkóé község Pecsics 
Ferenc községbeli lakős részére szükséges mii láb 
beszerzésére 50 korona segélyt szavazott meg. A 
vitéz katona két lába a kárpáti harcban fagyott 

el, szülőfaluja most hálásan segít derék szülöttjén.
Vasvármegye a kárpátokért. Fost festa 

megválthatjuk: nagy-nagy vita előzte a kárpáti 
segitőakció megindítását vármegyénkben. Nincs 
oka szégyenkezésre a vármegyének, de annál 
több oka van büszkélkedni dr. Békássy Istvánnak 
aki jóelöre a legszebb bizonyítványt állította ki 
vasi vérei nemes nagy leikéről, hazafias áldozat
készségéről akkor, amikor keresztülvitette a pót
adó kivetésének mellőzésével a társadalmi gyűj
tést. A minden várakozást felülmúló gyönyörű 
ereredmény Békássy főispánt igazolta. Amig a 
javasolt 2 3 százalékos pótadó alig hozott volna
többet össze kárpáti véreink fölsegitésére, mint 
70 80 ezer koronát, addig a társadalmi gyűjtés,
amelynek a közgyűlésig még két hét áll rendel
kezésére, a mai napig 121 ezer koronán felüli 
összeget teremtett egybe a szent célra, nem is 
szólván arról, miszerint biztos tudomásunk van 
arról, hogy ez az összeg a hétfői vármegyei köz
gyűlésig minimálisan fölemelkedik 150 ezer koro
nára. Nincsen az országnak törvényhatósága 
mely a hazafias áldozatkészségben odáig ment 
volna, mint a vasi föld népe. És ezért a pé’dátlan 
szép eredményért elsőbben is dr. Békássz István 
főispánt illeti meg az elismerés, s nemcsak a 
Kárpátokuak. de az egész nemzetnek hálája az 
áldozatkész vasi hazafiakat, A muraszombati já
rásból újabban adakoztak: Musznya község 10 K 
40 f. Bencsik János birő Alsómarácz 251 K 10 f. 
Márionhely körjegyzőség 72 K- Rapossa Ferencz 
biró gyűjtése Felsőcsalogány 52 K-

Színház. Nehéz napjait éli a magyar 
művészet. A háborúban hallgatnak a múzsák. 
Művészi akarások megroppanak. az irodalom és 
művészet is kénytelen volt a háborúba szegődni, 
s nincs ma művészet, nincs ma irodalom, csak 
háborús. Azok a kis törekvések csak vegetálások, 
nehéz küzdelmek az élettel az életért. Azokat a 
napokat éljük megint, mikor a színészet pártolása 
kötelességszámba megy. Nem a művészet iránt 
való vágy viszi a színházba az embereket, mert 
a hozzá való kedv és hangulat hiányzik, hanem 
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megyünk, mert úgy érezzük e nehéz napokban 
sem szabad csendben hagynunk azokat, akik, ha 
megfogyott erővel, de erős igyekezettel hirdetik 
mii is a magyar kultúrát. Közönségünk meleg ér
deklődéssel kiséri Lászlófi V. Bódog kis társula
tinak előadásait. A kis társulat nagy igyekezettel 

t-:za a legújabb darabokat, s igazán élvezetes 
eket szerzett közönségünknek, hogy a darabok

• szeválogatása, művészi előadása a társulat leg- 
b igyekezetét árulja el, melyet a közönség meleg 
cklődéssel honorálni is igyekszik.

Újabb sorozások. Az 1891., 1895., 1896. 
vs '.''73 77. évben született, népfelkelé.-re köte
lezetteket újra sorozzák az ország területén. A

; rendjét a következőkép állapította meg 
énk alispánja: December 13-án: Felsö-
Battyánd, Csendlak. December 14-én: 

eresztur Perestó, Mártonhely, Bodőhegy. De- 
iber 15-én: Muraszombat vidéke. Péterhegy, 

cnisebestvén. Pártosfalva. December 16-án: 
araszomba!, Urdomb, Vashidegkut, Szarvasiak.

Elégett gyermek. Kosalin István felső- 
kndvai lakos négy éves gyermeke a tűz körül 
i iiszadozott, egy szerencsétlen pillanatban ruhája 

,.zet fogott s mielőtt meg lehetett volna menteni 
annyira összeégett, hogy borzalmas égési sebeibe 
hamarosan belehalt. Miután az orvosrendőri vizs
gálat megállapította, hogy a boldogtalan gyermek 
szüleit nem terheli a szerencsétlenségért felelősség 
a járásbíróság megadta a temetési engedélyt. 

A pénzügyminiszter a vidéki sajtóhoz. A 
harmadik hadikölcsön fényes sikerrel történt le
zárása alkalmából Teleszky János pénzügyminisz
ter köszönő átitatot intézett Szávay Gyulához, 
mint a vidéki Hírlapírók Országos Szövetségének 
elnökéhez. Az átiratban a pénzügyminiszter töb
bek között a következő szavakat írja a vidéki 
sajtóról: ..A harmadik hadikölcsönnek eme jelen- 
.' 'L-teljes nagy sikere alkalmával nem mulaszt
hatom el annak hangsulozását, hogy ennek az ■ 
örvendetes eredmények elérésében, mint előző 
alkalmakkor is, a magyarországi sajtónak orosz- i 
lánrésze van. A sajtó nemzeti életünk eme nagy ; 
hivatást betöltő szerve, teljes mértékben átérezte 
és átlértete, a harmadik hadikölcsön minél na
gyobb sikeréhez fűződő elsőrendű poli'ikai pénz- | 
ügyi és közgazdasági érdekeinket és odaadó kész
séggel állott a nagy ügy szolgálatában. Már a 
nyilvános aláírások megkezdése előtt, de még 
mkább á több mint 4 hétre terjedő jegyzési idő
tartam alatt fárathatatlan buzgalommal, nem csök
kenő lelkesedéssel és kiváló közgazdasági tudás- 
- I az ország minden részébe elható, nagyarányú ' 

l'udatos propagandát feitete ki a harmadik
. kölcsönnek a két előzött elhomályosította si- | 
e érdekében. Amidőn örömmai ragadom meg 

az alkalmat, hogy a magyar sajtónak eme ' 
agy nemzeti ügy érdekében kifejtett, kiválóan 

'es közreműködését elismeréssel adózom, egy- 
n kérem, hogy hálás köszönetemel szíveskedjék 

.ácsolni a sajtó minden munkásának azért a 
hatos, önzetlen és lelkes támogatásáért, amel- 

a mindannyjunk büszkeségét méltán képező 
siker elérését előmozdította.“

Mit kell csinálni a háztartási fémtárgyak
kal ' A honvédelmi miniszternek a háztartási 
lén. rgyak rekvirálására vonatkozó, rendelete 
l°k bán a közönség köréből számosán kérdése- 
k ' lézte* hozzánk, melyekre nézve a következő 
'el\ ;ositást adhatjuk: A rekvirálási rendeletben 

i fémtárgyakat mostani állapotukban addig 
görizni amíg megjelenik a kormánynak az 

■hb rendelete, amely e tárgyak átadásának 
helyére és módjára nézve fog intézkedé- 

tartalinazni. Mindazonáltal módjában áll 
xnak, akik a rekvirálás kényelmetlenségeit ki 

ikarják kerülni, hogy fémtárgyaikat az Uránia 
nővédö egyesületnek továbbá Fémet a hadsereg
nek. Rézmozsarat vasmozsárért és Rezet vasért 
mozgalmak vezetőségeinek felajánlják, vagy a 
rémközpont vezetőségeinek és e társaság vidéki

megbizottaink önként eladják. Ebből következik, 
hogy sem átadási, sem eladási kényszer egyelőre 
nincs. Annakidején majd mi is közölni fogjuk, 
hogy hol kell átadni a rekviráit fémtárgyakat. 
Azok, akik szerkesztőségünk utján réztárgyal at 
az Urániának beküldték, már meg is kapták igen 
szép ajándék tárgyakat.

Przemysl hadifoglyainak névsora 
kapható Balkányi Ernő könyv- és papirkereske- 
désében Muraszombat.

Nagyválaszték térképekben. Tekintettel a 
jelen helyzetre, újságolvasó térkép nélkül nem 
lehet. Azért a térképekből nagy választékot ren
deztem be. Háborús térképek: Óriási dagy alak
ban az. öt világrész, 5 színben nyomva, az összes 
gyarmatok külön feltüntetve — Törökország há
borús térképe. — Nyugatázsia térképe a szuezi 
csatornával. — Európa háborús térképe, 3-féle 
kiadás Erancziaország háborús térképe. 
Szerbia háborús térképe 2-féle kiadás. Olasz
ország háborús térképe. Iskolai használatra: 
Magyarország kis térképe és Vasvármegye kézi 
térképe 40—40 fill. Kaphatók bolti áron : BAL- 
KÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedésében 
Muraszombat.

Felhívás. Gyanafa községben Sárközi 
Katalintól 1879 évben született ugyanottani illető
ségű Sárközi János, és Karlovácz községben 
Berger Albert és Hochsinger Hani szülőktől 1879 
évben született muraszombati illetőségű Berger 
Benjámin távollevő hadköteleseket felhívom, hogy 
utánsoroztatásuk végett személyesen vagy írásban 
különbeni következmények terhe mellett mielőbb 
elentkezzenek. ifj Horváth Pál főszolgabíró.

— Mit ir erről az Est? Minden országos, 
minden közérdekű kérdésében, ez Magyarországon 
az első kérdés, mert mindenki tudja, hogy amit 
valamiről Az Est ir, abban a kérdésben az az 
igazság, az a kötvélemény, az a leghelyesebb 
szempont. Amit Az Est ir, azután a Magyarország 
legjobb Újságírói mennek szerte a világon, felke
resik az eseményeket ott, ahol azok történnék, a 
gyárakban, a tanácskozási termekben, a diploma
ták szobájában, a csatatereken, a szerencsétlenség 
színhelyén ; mindenütt, ahol az ember nyomorúsá
gának és dicsőségének küzdelme lejátszódik. Az 
Est mindenütt, ott van, ahol valami történik, azt 
akarjuk tehát, hogy ahol csak Magyarországon 
érdeklődnek az iránt, hogy mi történik a világon 
legyen szintén ott Az Est, mert a mellett, hogy 
ez igazán európai színvonalú napilap a leggyor
sabban ér el hozzánk, előfizetési ára is minimális 
mert három hónapra csak 4 K 50 fillérbe kerül. 
Mutatványszámot lapunk olvasóinak szívesen küld 
Az Est kiadóhivatala, Budapest, VII., Erzsébet- 
körut 20.

— A világháború Minden mozzanatáról a 
leggyorsabban, a legpontosabban, a legkimeritőb- 
ben térkép magyarázatokkal Az Újság politikai na
pilap ériesti az olvasóit. Előfizetési árak: I hó
napra K. 2 80 negyed évre K. 8 fél évre K ,16 
egész évre K. 32. Megrendelő czim : AZ ÚJSÁG 
kiadóhivatala, Budapest, Rákóczi-ul 54.

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 érkezeit 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.

,,A Mikulás-bélyeg a legszerényebb 
ajándéknak is történelmi értéket ad.“

A Vörös Félhold jolvényei. A Vörös Fél
hoki művészi kivitelű jelvényei iránt országszerte 
nagy érdeklődés mutatkozik. Miután technikailag 
lehetetlen minden egyes érdeklődőnek az általa 
kívánt példányt postán elküldeni, ennélfogva az 
Országos Bizottság, mely Budapesten az Ország
házban székel, kéri vidéki városaink hazafias ke
reskedőit, hogy megfelelő mennyiségű jelvényt a 
bizottság utján beszerezvén, ők vállalkozzanak 
azoknak kiszolgálására, akik a török-magyar test
vériségnek ezt a szép jelvényét feltüzni óhajtják. 
A bizottság öt kilóig terjedő postacsomagban bér
mentve küld jelvényeket mindenkinek, aki a kért 
mennyiségnek darabonkint egy korona árát előre 
beküldi.

10285. 1915. szám.

Árszabály eleimi cikkek hatósági megállapításáról.

Marhahús eleje
> hátulja

klgrja 4 K
4 >

f.
40 >

Borjúhús eleje 4 — »
» hátulja 4 > 40 >

Sertéshús 5 >
Tej literje 24 »
Tejföl — 80 »
Túró klgrja 60 >
Vaj (pusztai) 3 60 »
Egyéb fözövaj 3 > 20 .
Tojás darabja 12 >•
Vörös hagyma klgja 90
Fejes káposzta drb 12--16 -
Csirke rántani való páronként 3 »

> sütni » 4 4 40 >
Tavalyi jércze drb 2.50 3 » — >
Tyuk » 3- 3 50 »
Kakas » 3.50 4
Kacsa sovány 3 > - >
Liba > 5 8 > — >
Tisztított kacsa klgja 3 > 60 >

> liba » 3 > 60 »
Szalona » 6 > — »
Zsir » 7 » — >

Fent felsorolt cikkek árai a belügyminiszter 
ur 5600. 1914. eln, számú rendeletén alapulnak. 
Magasabb árakat követelni vagy ígérni 15 napig 
terjedhető elzárással és 200 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel fenyithető kihágást képez. Az árak 
a muraszombati járás területén felebbezésre való 
tekintet nélkül azonnal életbe lépnek.

Elvárom a hazafias lakosságtól, hogy segéd
kezik abbeli törekvésemben, hogy azon hazafiatlan 
elemek üzelmeinek gátat vessen,J kik a mostarj 
történelmi időkben sem átalják önző érdekeiket a 
közczélok fölébe helyezni, e végből hazafias kö- 
telésségének ismerje mindenki minden tudomására 
jutott maximális ár áthágást feljelenteni.

Nem árulkodás az, hanem hazafias kölesség. 
Ne hagyja magát a közönség befolyásoltatni attól 
az aggálytól, hogy ilyenformán az áru megszerez- 
hetésétöl elesik, mert az illető árusok ha látják, 
hogy kísérleteik meghiúsulnak, sőt büntetésnek 
teszik ki magukat, némi viszatartási törekvés után 
végre is kénytelenek lesznek czikkeiket piaczra 
vinni, nem is szólva arról, hogy komoly szükség 
esetén a kormány meg tudja találni a módját 
annak, hogy az üzérkedők által visszatartott kész
letek esetleg a rekriválás utján közfogyasztástól 
megvonhatok ne legyenek.

Különösen pedig figyelmeztetem arra a kö
zönséget, hogy a hatósági árnál magasabb árnak 
nemcsak követelése, de elfogadása és megadása 
is kihágást képez ennélfogva a maximálás áron 
felül vásárló vagy ajánlatot tevő is büntethető:

Muraszombat, 1915. november hó 5-én.
ifj Horváth Pál, 

főszolgabíró.

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

Társaságnál 4-3—50 éves népfölkelők 
pótdij

nélkül háborít esetére életbiztosítást köt
hetnek. Bővebb felvilágosítással szolgál 

Aseher B. és Fia
az Első Magvar Általános Biztositő Társaság 

járási ügynöksége.

rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

1

225 1915. végrh. sz.

Árverést hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. illetőleg az 1908. évi 41. tcz. 19. §-a 
értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a mura
szombati és tapolcai kir. járásbíróságnak 1914. 
évi Sp. II. 397. 4 s több számú végzése következ
tében dr. dr. Ritscher Samu s több ügyvéd által 
képviselt Steiner Ferencz tapolezai, Bencsecz 
István alsómaráczi lakósok és a M 
Takarékpénztár javára 218 K 49 f, 80 K, 800 K 
és 1600 Ks jár. erejéig 1915. évi julius hó 16 és 
több napon foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján le- és felül foglalt és 2950 kor.-ra becsült 
következő ingóságok, u. m. üszőtinó, borjuk és 
lovak nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1915. évi V. 752 6. számú végzése folytán 
fentebb felsorolt tőkekövetelések és járulékaikból

219/1915. végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi

LX. t.-cz. 102. illetőleg az 1908. évi XLI-ik tcz.
19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
kaposvári és muraszombati kir. járásbíróságnak 
1914. évi Sp. III. 902 8 és 1915. P. 769,7 számú 
végzése következtében dr. Bók Zoltán dr. Vályi 
Sándor és dr. Pintér Miklós ügyvéd által képviselt 

Muraszombati^Fíírkas János és Farkas Pál ponaki, Mlinarics 
on v onn l József hársligeti lakos úgyis Ruzsics Mátyás úgy

" ’ '' .................................. .. kor. 46 kor.
stöbb töke s 
több napon 
utján le- és

MILLIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamsl- 
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.

229, 1915. végrh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. illetőleg az 1908. évi 41. tcz. 19. §-a 
értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a mura
szombati kir. járásbíróságnak 1915. évi 1044 2 
számú végzése következtében dr. Ritscher Samu 
ügyvéd által képviselt Ziskő János andorházai

Fuisz János és társai javára 170 
50 fill., 175 kor. 110 kor. 37 fill. 
jár. erejéig 1915. évi március 17-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás 
felülfoglalt és 777 kor. becsült következő ingó
ságok, u. m.: üresbolti állvány, stelázs, pult, 
tizedesmérleg, varógép, szobabeli bútor, hordó, 
kád slbbiböl álló ingóságok nyilvános árverésen

u. m.:

még hátralevő követelések és járulékaik erejéig I dacainak.
Szentbibor községben végrehajtást szenvedettek 
lakásán leendő megtartására

1915. évi deczember hó 15-ik napjának
délelőtt 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881.
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 

eMrvereMndö““ingöságokatljJÍ LX. tcz. 107. és 10S. S-ai értelmében kész-
. . ... * i - i • ni*nvfÍ7.>ti>« m>>11i*tt rí iir>írnn>»V v?i7ÍiVe.><r

esetén becsáron alul is el fognak adatni. 
Amennyiben az t’..* - .. _-

mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi I.X. t.-c. 120. íj. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombat, 1915. évi november 30.
SZABADFY JÓZSEF, 

kir. bir. végrehajtó. } "7 
---------------------------------------------------------- -—zz

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1915-ik évi Pk. 969,4. számú végzése 
folytán fent említett tőkekövetelés, és járulékaik 
erejéig Lakháza községben, végrehajtást szenvedett 
lakásán leendő megtartására

i?t5. évi december hó 14-ik napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
ve. ni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok az 1881.

VASVÁRMEGYE 
E LEÍRÁSA E

pénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is, el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra ki
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. tcz. 120. §-a értelmében ezek javára 
is elrendeltetik.

Kelt Muraszombat, 1915. dec. 3.
SZABADFY JÓZSEF, 

kir. bir. végrehajtó.

népszerű füzetecske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola III. osztályába

lakos javára 677 kor. 60 fillér, s jár. erejéig . . .. . .. á r*tl ■ .>•
1915. évi június hó 7-én foganatnsiiott kielégítés" övezetett tantárgya. Ara 20 fillér. Kap-
végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 1452 kor. 
becsült következő ingóságok, u. m.: üszütinók, 
borjú, sertés, szecskametsző, biczikli, varrógép, 
és deszkából álló ingok, nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1915-ik évi Pk. 1484 4. számú végzése 
folytán 50 kor. hátralé* o> követelés és járulékai 
erejéig, Sándorvölgv községben, végrehajtást szen
vedett lakásán leendő megtartására -

1915. évi decemben hó 16-ik napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozi k ezennel oly’ megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. tj-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az I88L 
évi LX. t.-c. 120. íj. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombat, 1915. december hó 3.
SZABADFY JÓZSEF, 

kir. bir. végrehajtó. ")

u. m.:
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir- 

kereskedésében, Muraszombatban.

VIGYÁZZON 
----- egészségére I = 

.Megbízható és jóminőségii nikotinmentes 

c igar e tta-liüvely eket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé

sében Muraszombatban szerezhet be.

1916. évi
Naptárak
Kapható: BALKÁNYI ERNŐ 
könyv- és papirkereskedésében 

: : Muraszombat. : :

Bolt bérbeadás

A vasúthoz járó 
ut világítási 

ügye sajnos még 
máig sincs megoldva, 
de azért Ön pompásan 
világíthat, ha vesz egy 
Heliophor Gold-Export* 

jól világitó villamos

Ügyvédi, Irodai és Pénzintézeti
HATÁRIDŐ NAPLÓ 1

16 18 éve fennálló fiiszer- ág
és vegyes kereskedés helyi- tt

sége kiköltözés miatt Mura- ■
szombaton, Szápáry-utcza, S

Turk József házában M
1916. év január hó l-étöl 2
bérbe adó. Értekezhetni a S

tulajdonossal ■

TURK JÓZSEF vendéglős
Muraszombat.

Kapható:
BALKÁNYI ERNŐNÉL Muraszombatban.

Butorcsomagolásra 
vegyes papír igen jutányos áron kapható 

Balkányi Ernő papirkereskedésében 
MURASZOMBAT.

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

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Egy jobb házból való fiú 
felvétetik

t a n u 1 ó n a k
FITDÍYPA háborús LUI\Ur/A TÉRKÉPE
kapható BALKÁNYI ERNŐ üzletében

= hetifizetésre
Balkányi Ernő üzle
tében Muraszombat.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


