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Álomképek.
Amikor Petár Szalonikiba érkezett, ' 

Sarrail tábornok ezekkel az ujjongó sza
vakkal üdvözölte : .Sehol sem ért bennün
ket vereség, minden harctér urai maradtunk1-.

Különös arcot vághattak a körülötte 
állók, amikor ezeket mondotta. Furcsa 
lehetett a tekintete nemcsak a fekete Péter
nek, akinek minden kincséből alig maradt 
egy zsebkendője, amivel könyeit törölheti, 
egy palavesszöje, amivel leírhatná árulói 
elleni átkait, hanem ámulhattak azok a 
tisztek is, akik a törököktől megrakva, kór- 
házi hajókon somfordáltak el Gallipoliböl 
vágj a bolgároktól megverve, a Vardar 
mellől támolyogtak a görög kikötő városba. 
De Sarrail tábornokot fellelkesitette az a 
Hőstett, hogy védtelen hivatalnokokat tá
madt meg alattomosan semleges területen 
és lángoló lelkesedésében arra a felkiál
tásra ragadtatta magát: -Sohasem leszünk 
legyőzve, mindig urai maradunk a harc- 
szintereknek-.

Nem ugyanaz a hang-e, mely oly sű
rűn hallatszik át hozzánk Sarrail hazájából, 
Franciaországból? Mily kevesen vannak 
ott, akik tényleg szembenéznek a valóság
gal és becsületesen felismerik a tényeket! 
Akik lassú elvérzését látják annak a nép

nek, mely már a tizenhétéveseket, ifjúsá
gának első friss virágát küldi harctérre! 
Akik előre látják a financiális összeroppa
nást és az elöl se hunyják be szemüket, 
hogy Franciaország még félig-meddig sike- ! 
résén bevégzett háború után is kénytelen 
lesz a legnehezebb és rengeteg áldozatot 
követelő háborúba elegyedni a gyarmatai
val, azonkívül pedig alighanem még Caiais 
és Dünkirchen uraival is igen kellemetlen 
leszámolás várakozik reá.

Győzelembe vetett hit és remény ter
mészetes jelenségek minden háborúskodó 
népnél, de ha ma betekintünk valamely 
francia újságba, nemcsak azt találjuk benne, 
hogy a francia nép komolyan hisz a vég
leges győzelmében, de találunk ott fan
tasztikus képeket oly béki-feltételekről, a 
aminőket például Róma diktált Karthágó
nak a második pun háború után. A fran
ciák bennünk és szövetségeseinkben oly 
népeket látnak, amelyek csak a görcsös 
erőfeszítésekkel képesek megállni a lábú- j 
kon, amelyek minden fronton isszonyu 
vereségeket szenvednek, a melyek keleten 
délibábokat kergetve, a minarettek, a pira
misok és tevék látásától elkótyagoskodnak, 
mig odahaza az egész gazdasági élet meg
rendül, lázadás tombol minden utcában és 
Berlin, Becs és Budapest terei véres csa

ták színhelyei. A pék és mészáros üzletek 
elöt a várakozástól megtörve, aléltan rogy
nak az asszonyok a hóba. A képviselöház 
előtt a zendülés vérrel festi a berlini kö
vezetét; a harezosok milliói küzdenek 
Franciaországban, Lengyelországban, az 
Alpokban kiapadhatatlan segélyforrásokkal 
rendelkező népek ellen — a győzelem 
minden reménye nélkül.

Ezt irta nemrég a »Maiin«. És a kép
viselőház előtti csatáról azt jelentette a 
»Figaro«, hogy 50.000 bősz férfi és nő 
megrohanta a képviselöházat, hogy kény
szerítsék a képviselőket, akik a kancellár 
hazugságainak tapsoltak, őket meghallgatni.

Messzire esnek-e ezek a mesék Sarrail 
hencegéseitől? Hiszen az ő nagyhangú 
dicsekvései teljesen fedik a Franciaország
ban élő hitet, hogy a franciák, turkok, 
zuávok, oroszok, taliánok, sőt még a szer
bek kíséretében is; nemsokára be fognak 
vonulni Budapestbe, Bécsbe és Berlinbe, 
kényszeríteni fognak bennünket, hogy szé
gyenszemre valamelyik világlebujba, leg
jobban tán a legsötétebb Afrikába vonul
junk vissza.

Seholsem bukkanunk a francia sajtó
ban a tények felismerésének egyetlen 
jelére, mindenütt a szalonikii hadvezér 
szelleme lép elénk, aki a futástól még

TÁRCA.

Az őrszem.
Dübörgő szél a veszett tél 
Siralmát sírja . . .
Kezemben apró kis levél 
(A kályha csendesen regél) 
Reszkető kéz, reszketve irta . . .

Anyám, tudom, gondolsz reám, 
S szivedben él a bús remény : 
Megjön fiad is talán . . .
(Sirásod mintha hallanám) 
Anyám, csak bátran remélj.

♦
Hóvihar a néma éjen . . . 
Őrszemet kell vizsgálnom.
(Szállingázó apró pihe,
Ne szállj, ne szállj, kérlek ide . . .) 
Halkan szendereg a hófehéren 
(Zuzmarás fa közelében) 
Deres bajszu őrszemem 
S mig a hó ott körülötte 
Lassan mindent betemet : 
Ringatja a csendes álom . . . 
(Ébredését lesem várom) 
. . . Alvó őrszem fehér éjen 
Meghaljon vagy tovább éljen ? . . .
• • • Kétség gyötri telkemet . . .

. . . írója a kis levélnek . . .
Alvó őrszem ébredj hát !
Ne várj tőlem örök, csendes,
Nyugalmas éjszakát . . .
. . . Mozdul ajka susog csendben:
„Édes anyám, anyám lelkem“ 
Hazamegyek úgyis már . . . 
Könnyes szemmel felébresztem 
Oh Istenem hiszen engem 
Otthon szintén anyám vár .. .

Lázár Alajos.

Harctéri emlékeim.
— Folyt. —

2 Irta: K. Gy.
1914. okt.

A hideg éjszaka hosszúnak tűnt fel. Elfogó
dottság vett erőt rajtam. Elgondolkoztam múltamon: 
átéltem gyermek — ifjúkoromat, családi életemet. 
Eltűnődtem, hogy mennyi ifjú étet alkonyodik te 
az emberiség a művelődés kárára. S miért . . . . ? 
Majd harci láz fogott el: mohó vággyal szoron
gatom pisztolyomat, szerettem már küzdeni, szem- 
tölszembe állni ádáz ellenségként az orosszal. 
Szinte rohanva sétáltam fel s alá. Megvizsgáltam 
pisztolyomat, kirántottam kardomat, megforgattam 
a levegőben, erőset sújtottam a földbe. Kiállotta 
a súlyos vágást s ez megnyugtatott — jöhet a 
muszka!

Sűrű köd ereszkedett alá. Küldönc jött: “az 
őrnagy ur kéreti a kadett urakat.” A hegyoldalban 

ritkás, bórokabokrok között a földön töltötte ő is 
az éjét. Alacsony, barna, ötven év körüli nyugal
mazott őrnagy volt, ki önként kérte a harctéri 
szolgálaton. Izzig katona és hős, kinek higgadt, 
megfontolt bátorsága nem egy ízben volt alkalmam 
megcsodálni. Az ő szelleme hatott át minket is: 
dicsőséget, hírnevet arattunk ezredünknek.

Ismét együtt voltunk a zászlóalj tisztjei. Ez 
volt az utolsó teljes számú összejövetelünk. 
Őrnagyunk ismerteti velünk az éj folyamán érke
zett jelentéseket: tegnap eredménynélküli állóharc 
volt, ma a mi ezredünk feladata tesz az orosz 
jobbszárnyat átkarolni, vagy keresztültörni. Zászló
aljunk két és fél százada az ezred centrumában 
nyomul előre, fészázad tartalékban követi. Jobbra 
lölünk a románok, balra székelyek. Fél 7 kor 
indulás. Irány az előttünk álló hegycsúcs. Néhány 
lelkesítő, bátorító szerencsétkivánó, kötelességeinkre 
figyelmeztető szó után szétoszlottunk, kiki a sza
kaszához.

Türelmetlenül vártak rám embereim. Mind 
fiatal, húsz éves legények, általam kiképzett bátor 
katonák, kik őszintén ragazkodtak hozzám, ügy 
láttam, ők is átélték az aggódás, majd a harci láz 
momentumait: örültek a harcnak, de lehangolta 
őket, hogy szakaszom egyelőre tartalékba került. 
Alig tudtam csittitani, hogy délutánra mi is beke
rülünk a rajvonalba. Majd a kérdések özönét 
zúdították felém : mit hallottunk az őrnagy úrtól, 
merre van a muszka, vannak-e sokan, merre van 
az otthon . . . ?

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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lélegzethez sem jutva, a boldogtalan szerb 
királyt lihegve üdvözli a győzelem sza
vaival.

Minő ébredés lesz ezután az álom 
után.

HASZNÁLJUNK

HAD1POSTABÉLYEGET!

Emléket a muraszombati járás 
hőseinek.

A muraszombati járás hazafias lakossága 
hazafias lelkesedéssel, harci kedvvel ment a há
borúba. Felhangzott a harci dal s a szivében 
magyar, csak nyelvben itt, ott vend nép fiai ma
gvar dallal ajkukon indultak el falujukból s harcos 
kedvvel vívták meg dicső hadseregünk diadalmas 
csatáit. A történelem a vendnép hőseinek külön 
lapot fog szentelni okos tanulságául a jövőnek, 
hogy hogyan kell a hazáért élni s meghalni.

Áhitatos szívvel gondolunk a járás elesetteire 
azokra a hősökre, akik vérüket ontották a hazáért 
Kitudia hol pihennek? A sebesvizü Búg, a száguldó 
Dnjester, a rohanó Száva kitudja hány becsületes 
magyar harcost takar s hánynak lett a temetője 
az idegen erdő vadona, a véráztatta ellenséges 
föld ? !

Ezeknek az elesett hőseinknek, az emlékét 
akarjuk megörökíteni. Reményteljes bizalommal for
dulunk a magyar szivekhez, hogy hazafias és 
kegyeletes munkánkban minket támogatni szívesek 
legyenek. Emléket, méltó emléket akarunk állítani 
a muraszombati járás vértanú halált halt azon 
hőseinek, kik életük feláldozásval a legszebb 
emléket állították már magunknak. Azt szeretnök, 
hogy a fejlődő járás nekilendült központjában 
Muraszombatban emlék hirdesse azon járásbeli 
hősök nevét, kik a hazáért haltak meg. Ez az 
emlék a nevét kívánja művészi formában meg
örökíteni annak, aki a becsület mezején elesett.

Itt a szlávság szomszédságában, a magyar 
határon, Muraszombatban állítunk méltó és ma
radandó emléket, hogy ez bucsujárőhelye és örök 

tanítója legyen a járás hazafias lakosságának, 
mely nemcsak ajelen nagy eseményeit jegyzi fel, 
hanem egyúttal példát mutató buzdító tanulság, 
lelkesítő szimbólum legyen a jövőre is hogy a 
késő utódok, akik majd kegyeletes szívvel ehhez 
az emlékhez fognak zarándokolni a hős elődök 
emlékén felbuzdulva megtanuljank a hazáért -élni, 
dolgozni s ha kell meghalni is.

Adakozzunk a muraszombati járás elesett 
hőseinek emlékére !

Ne aprózzuk el kegyeletes érzéseinket, ne 
állítsunk sok apró emléket, hanem emeljünk itt a 
járás központjában egy hatalmas emléket a járás
beli összes hősök emlékére, mert ezáltal az em- , 
lékük fentartása és gondozása örökkön örökké 
biztosítva van.

Adjon erejéhez képest mindenki e nemes 
célra, mert azok a hősök, kiknek emlékét kíván
juk megörökíteni is mindnyájunkért áldozták drága 
vérüket, igy tehát joggal számíthatnak mindnyájunk 
hálájára, kegyeletére !

Úgy tervezzük az emlékművet, hogy abban 
arany*  betűkkel be lesz vésve mindazoknak a neve 
életkora, községe, akik a mi járásunkból a hábo
rúban elestek vagy a harctérren szerzett beteg- , 
ségük következtében esetleg idehaza a hazáért i 
hősi halált haltak. Oda lesz Írva arra az emlékre | 
olvashatóan örök időkre az illető hős neve, ugv 
hogy erre az emlékre, mint egy családi ereklyére 
kegyelettel fog nézni mindenki. Ott olvashatja 
majd az anya hős fia nevét, az árva megdicsöült 
atyja nevét, a hitves a vitéz férje nevét, a rokon- I 
ság szeretettéi nevét s a késő unokák büszkén 
viszik majd ehhez az emlékhez serdülő gyermekű- I 
két, rámutatva az emlékre : Nézd gyermekem, a 
te apád, a te testvéred, a te elődöd igaz ember 
volt, a hazáért halt meg, azért Írták ide az em
lékre arany betűkkel a hálás utódok kegyeletes 
szívvel hősi nevét.

Milyen szép lesz például, ha a járás bár
melyik községéből valaki be jön Muraszombatba 
s dolga végeztével oda megy az emlékhez s ott ' 
látja, hogy községéből kik estek el a hazáért. 
Egy járás népe tekint majd kegyelettel e dicső 
nevekre, a járás egész lakosságának kell tehát az 
emlékmű felállítása érdekében megmozdulnia !

Az emlékmű bizottság lelkes felhívására már 
megindult a gyűjtés. A községek és egyesek nagy 
lelkesedéssel karolják fel a nemes ügyet s biztos 
a reményünk, hogy e járás lakosságának áldozat
készsége ismét méltó lesz ahhoz a hazafias gon
dolkodáshoz, mely e szivében magyar járás lakos
ságának minden fiát jellemzi. Ezúttal megkezdjük 
az adakozók névsorának közlését. Az első gyűj
tést Adám János alsócsalogányi derék állami 
tanító küldte be 126 K 10 fillért mely az alábbiak 
adakozásából gyűlt össze:

Ádám János és neje 5 K- Bokán Istvánné 
1 K. Gombócz József I K. Fartek Mátyás 1 K. 
Hajdinyák János 1 K. Küplen Mátyás 1 K. Küp- 
len Mari I K. Gombócz János 1 K- Horváth 
István 1 K- Erűmen Sándorné 1 K- Ivanics István 
1 l\. Hajdinyák Mátyásáé 1 K. Ivanics Ferencz 1 
K. Széczek Rozi 1 K- Gombócz Antalné 1 K. 
Forjanics János 2 K- Forjanitcs Mariska 1 K. 
Grifbachner 1 K. Pozvég János 1 K. Potocsnyek 
István 1 K. Potvecsnyek Mihály 1 K. Pozvég 
István 1 K- Pozvég Mari 40 fill. Pozvég Jozefa 
1 K. Ivanics Mátyás I K. Vidonya István 1 K. 
Gaber Ferencz I K. Bokán György 1 K. Markócs 
János I K. Markócs Mátyás 1 K. Szabó Bálint 1 
K. Czelecz Mátyás 1 K. Czelecz Sándor 1 K. 
Ferkó János 1 K. Ferkó Ferenczné 2 K. Ferkó 
Józsefné 3 K. Szollár Józsefné 40 fill. Mesics 
Miklós 1 K. Mesics Miklósné 1 K. Szollár György
1 K. Czelecz István 1 K. Mesics Ferenczné 2 K. 
Meitcz Román 2 K- Merkli Mari 1 K. Bacsics 
Ferencz 1 K. Denosa József 1 K. Zsohár Ferencz 
Szkledán Mihály 1 K. Knapp Mihály 1 K. Saruga 
Sándor 2 K. Bertalanics Ágnes 1 K. Menczigár 
Ferencz I K. Menczingár József 1 K. Schádl 
Józsefné 1 K. Réczek Antal 1 K. Ferkó József 1 
K. Perkics Iván 1 K. Bokán Ferencz 2 K. Kühár 
Józsefné 1 K, Gombócz János 1 K. Vidonya Iván
2 K. Rajszák Ferencz 1 K. Zsohár István 1 K-
Réczeg Iván I K. Csont óla Ágnes 1 K. Prelecz 
Mihály 1 K. Knapp Péter 1 K. Ivanics János 1 
Korona. Foly. köv.

HÍREK.
— Akinek 8 fia van harctérren. 

Deutscli János és neje Kcpfl Borbála ko
rongi lakosok, gróf Battyhány Zsigmond 
nagybirtokos uradalmi cselédeit 8 gye
rekkel áldotta tneg az ég, s mind a 8 ott

Az idő elérkezett. Rendbe állottunk. Az első 
vonal megindult, ötszáz lépésre követtük.

A nap még küzdött a reggeli köddel. Tisz
tásokkal, kis erdőkkel váltakozó lankás hegyolda
lon nyomultunk előre. A hegygerincen végig leta
rolt kukuricaföld itt-ott keresztbe rakott kukorica
szárak. A köd felereszkedett. A nap meleg suga
raival árasztotta el a földet.

Az első vonal bátran, már rajvonalba fejlődve 
nyomul előre. Őrnagyom s az ezredparancsnokom 
a kukoricaszárak mögött távcsövei vizsgálják a 
a terepet. Nekem megállást intenek. Kint álltam 
én is a tisztáson. Jobbra tőlünk a tegnapi harc 
helyén puskaropogás hallatszik. Olt már megindult 
a harc. A mi rajvonalunkat is észrevehette már 
az ellenség, mert a puskaropogás hangja mind
inkább közeledett hozzánk.

Embereim a földön ültek, én megilletődve 
álltam előttük. A tüzelés egyre''erősebb. Állt a 
harc már az egész vonalon. Megkezdődött a front 
mögött az ordonáncok lázas futkozása: egyik az 
ütegparancsnokhoz szalad, hogy itt és itt foglaljon 
állást, a másik a géppuskákhoz, a harmadik 
munícióért, a negyedik jelentéssel jön a raj vonal
ból, egy másik a szanitéceket keresi, majd köt
szerekért, hordágyakért rohannak. Lázasan, izga
tottan megy minden. Uj emberek vagyunk, tapasz
talatlanok, de azért rendbe folyik a nagy munka 
— nincs hiány sehol.

Annyira el fogód va álltam ott embereim előtt, 
hogy észre se vettem, hogy a golyók már köröt-

tem is röpködtek. Hangjuk ismeretlen volt, erdő 
mellett állottunk, azt hittem, hogy előttem iJegen 
madarak fütvörésznek az erdőben. Hitemből ba
káim figyelmeztetése ábrándított ki, kik kértek, 
hogy üljek le én is a földre, mert még eltalál 
valamelyik.

Itt a tisztáson nem maradhattam. Hiszen 
harminc lépésre állott az erdő: odavittem szaka
szomat. Ágyúink vagy száz lépésre mögöttünk 
álltak. Örültünk a szomszédságnak, de nem volt 
benne köszönet, mert alighogy megszólaltak, már 
jött is a felelet. Megkezdődött az ágyuk tánca : 
sivitva jöttek a srapnelek, dühösen a gránátok. 
Robbanások rázkodtatják meg a földet. Tüzes 
csikók szaladgálnak ide-oda az égen. Jajgatott az 
erdő felettünk. Recsegtek a fák és mély barázdá
kat szántottak a bevágodó gránátok.

Lövegeinket nem találták meg, de már az 
ötödik inuszka gránát becsapott a tőlem jobbra 
álló tartalék szakaszba: „az őrmester Fehér urat 
széttépte, hatan megsebesültek“ szólt a jelentés. 
Ez volt az első s ezen a napon egyetlen halottunk.

Mind izgalmasabb órák következtek. Most 
előre kellett mennünk: 200 lépésre az előttünk 
álló fenyő bokrok közé. Hullott a shrapnell, mint 
a jégeső: egy golyó a karomat egy a tábornál 
súrolta! Itt rossz helyen vagyunk megint előre! 
Száz lépésre a bükk erdőbe: Hatalmas, vastag 
törzsű fák: biztosabban éreztük magunkat.

Az idő múlott. A nap már delelőben volt. 
Aggódni kezdtünk, hogy miért haladnak a mieink 

aly lassan előre: hiszen otthon a gyakorlótéren 
már a déli órákban már mindent befejeztünk s 
itt még hurráh-t se hallottunk. Aggódtunk, hogy 
reánk talán nem is kerül a sor.

Elővettük bicskánkat, kenyerünket, ételeinket. 
Egyik baka egy elhányt torniszterben mézet talált: 
az egész szakasz mézes kenyeret evett.

Déli egy óra : megint előre! 300 lépésre az 
erdőbe, kétszáz lépésre a front mögött. Itt már 
óvatosabbnak kellett volna lennünk, de katonáim 
legtöbbje kíváncsiságból kiállt az erdő szélére, 
egyesek önként beszöktek a rajvonalba: újból 
ágvutüzbe kerültünk. Szidhattam már akkor őket, hogy 
miért mutatkoztak. Három emberem sebesült meg.

Három órakor tetőpontra hág orosz részről 
a puskaropogás. Lázasabb futkosás a rajvonal 
mögött: erősítést kapott az orosz . . . balszár
nyunk gyenge . . . rohamra megy az orosz . . . 
a centrum segítséget kér. Nekünk szól.

Felkészülni! parancsolom. Jön a parancs : 
Tartalék a rajvonalba.

Előre !
Ennek a szónak varázsa van. Viszhangzik 

tőle az erdő. Mintha mindenkinek szárnya volna, 
önkívületben, a halál ezer suhogó ólommadara 
között rohanunk előre.

Hurráh!
Üvöltjük a kimerültség végső erőmegfeszité- 

sével és berohanunk a rajvonalba.
Kata, kata, kata . . . megszólal az orosz 

géppuska. Már késő! 
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van, ahol most a magyarság szent ügyét 
f, vverrel intézik. A boldog 65 éves öreg- 

iber büszkén emlegeti fiait, kik közül 2 
z olasz fronton, 4 az orosz fronton szól
al, 1 orosz fogságban van, 1 pedig most 

áll kiképzés alatt. A 8 közül még ez ideig 
csak egy sebesült meg, a többi a háború 
kezdete óta szolgál. A derék házaspár 
Korongon éldegél szegény sorsban, egyet
len kincse, boldogsága a 8 vitéz gyerek, 
akiknek vitézsége, bátorsága bearanyozza 
ennek a becsületben meg őszült derék 
házas párnak alkonyodó életét

A Vörös Kereszt estélye. Lázas 
tel folyik az előkészület a Vörös 

t februári estélyére. A vezetőség 
atliely legjobb műkedvelőivel foghat 

.alásokat, a helybeli műkedvelői gárda 
, tagjai közül pedig már Dr. Czifrák 

."osné úrnő, Tóth Kálmán ur, Tóth Kái
né úrnő voltak szívesek közremüködé- 

süket kilátásba helyezni.
Esküvő. Tamaska Károly szom- 

bathehyi postatiszt vasárnap tartotta eskü
vőjét Halbarth Olga urhölgygyel. néhai 
Halbarth Henrik volt muraszombati ven
déglős leányával.

A mi műhelyünkből. Kardos Sándor derék 
fiatal nyomdászunk is vétézül küzdött a harctéren 
hol sulvosan megsebesülve az iglaui kórházba 
került, honnét az alábbi szép Írásban emlékezett 
meg rólunk :

M. t. Doktor ur!
Félévi távoliét után Isten kegyelméből a jövő 
héten haza érkezek. Bár ez nem hosszú idő, 
de ez alatt sok megpróbál’atáson mentem ke
resztül. Nodehát ez máskép nemlehet, s én nem 
is voltam begyulladva sohse, különben e beteg 
ség honvédoknál nem is létezik : a legváltságo- 
sabb órákban is kacagtunk, a muszkák sikertelen 
támodásukkal járó rengeteg ember és muníció 
pazarlásokon mulattunk. 15-én indulok el innét 
hála Istennek, hogy végre Magyarországba ke
rülök. Mély tisztelettel Kardos Sándor.

Forró, átizzadt, lázas testál bent fekszünk 
már a rajvonalban.

Hatalmas uj élet elevenedik fel nálunk. A 
bal' iny megállítja a rohamozó oroszokat.

Most ellenünk jönnek. Irtózatos tüzeléssel 
fői; uk. [Már leakarnak feküdni. Villámgyorsan 
fut gig a parancs : vissza az erdőbe !

' muszka követ! Már 100 lépésre vannak tőlünk. 
Ellenroham!
Egetverő orditás ! Hurráh !
Mintha az égbolt szakadt volna alá, oly

I sál robajjal törtettünk, előre.
Meghökken a muszka! s a másik pillanatban 

.-i hányva mindent, rohan vissza!
Követjük! Elérjük az orosz lövészárkot. Ki

nk ünk.
Lefeküdni! Gyors tűz !
A menekülő ellenség után nem birtunk

II i. csak golyóinkat küldjük.
Az ütközetet megnyertük !
Alkonyodott!
-elkünkbao kigyullad az öröm. Mint a kis- 
.k, ki felcsigázott vágyainak kielégítésére 

■t kap a kis Jézuskától, úgy örültünk a keze- 
Között maradt négy eleven muszkának. Étellel 

• la!, cigarettával halmozzuk el őket, mintha 
• m is ellenség, hanem a mi játékbábuink lennének.

Lelkűnkben kigyulladt az otthon, az édes, a 
drága szeretett magyar haza. Az az otthon, az a 
haza, amelyért mi vérünket és életünket áldozzuk.

Folyt, köv.

— Egy hős 83-as szakaszvezető 
kitüntetése. A király Czipóth Győző 
83-ik gyalogezredbeli tizedes, címzetes 
szakaszvezetőnek az ellenséggel szemben 
különösen kötelességhü szolgálata elisme
réséül az ezüst érdemkeresztet adományozta 
a vitézségi éréin szallagján.

— Adomány. Nemecz Jánosné úrnő 3 pár 
érmelegitőt és egy sált volt szives szerkesztősé
günkhöz küldeni, melyet rendeltetési helyére jut
tattunk.

— Levél a harctérről. Lapunk barátai sze
retettel gondolnak ránk ott künn a fronton is, 
ezer ellenség golyója között is ide téved gondola
tuk mifelénk. Most Kodila Iván szakaszvezetö 
emlékezett meg rólunk alábbi szép soraival:

T. ez. kiadóhivatal!
Az általam kért és a „2 13 számú táborikórház 
parancsnokság" czimén küldött „Muraszombat 
és Vidéke" lapok megérkeztek. A lapok igen 
nagy örömöt okoztak nekünk muraszombatjárás- 
belieknek, de betegeink is igen nagy örömmel 
olvasták azokat, miért is kérem a t. ez. kiadó
hivatalt e szívességéért fogadja leghálásabb 
köszönetünket. — Végül pedig boldog újévet 
kívánunk és sok tábori üdvözletünket küldünk 
a muraszombatiaknak, melyet b. lapja utján kö
zölni szíveskedjék. Kiváló tisztelettel: muraszom
batjárási harcosok, illetve fenti kórház betegei 
nevében Kodila Iván, egészségügyi csapat sza
kaszvezetője.

— Megégett gazdaember. Urdomb községben 
kigyulladt Czuk János odavaló gazda háza. A 
láng az istállóba is belekapott s csakhamar láng- 
baborult az egész épület. Czuk gaída, hogy három 
marháját kimentse, az égő istálóba ment. Sikerült 
is kiterelni a megriadt állatokat, azonban igen 
súlyos égési sebeiben a múlt héten meghalt.

— Maximális húsárak 1916. január 
16-től február 15-ig: fél sertés fejjel és 
lábbal számítva, szalonnával együtt kgr- 
kénti egységárban 4 K 75 f., féi sertés 
fejjel és lábbal számítva, szalonna nélkül, 
kgr.-kénti egységárban 3 K 80 f., sonka 
nyersen csonttal, füstölés nélkül kgr-ként 
4 K 76 f, kis kereskedelmi forgalomban 
sertéshús kgr-ként 4 K 20 f, sózott, füs
tölt, paprikás, csemege szalonna kgr-ként 
8 K 70 f, húsos kolbász kgr-ként 5 K 
24 f, egyéb összes kolbászfélék (véres 
kolbász, prés hurka, májas hurka kgr-ként 
3 K 80 f. A miniszteri rendelet megálla
pítása szezint: olvasztott disznózsír 6 K 
50 f, háj és olvasztatlan zsir 6 K 10 f, 
friss nyers szalonna 5 K 90 f.

A februári esküdtszék polgárblrái. A szom
bathelyi kir. törvényszéken Náray-Szabó Jenő 
kúriai biró, törvényszéki elnök vezetése mellett 
sorsolták ki a februári esküdtszéki ciklus polgár- 
biráit. A kisorsoló tanácsban részt vettek az el
nökön kívül : Halasy Viktor és dr. Valkó Miklós 
törvényszéki bírák, dr. Fejérpataky László kir. 
ügyész és dr. Hechinger Ede jegyző. Az esküdt
széki tárgyalásokra — amelyek február 7-én kez
dődnek meg, ren.es esküdtszéki tagokul a követ
kezők sorsoltattak ki a muraszombati járásból: 
dr. Ritscher Samu ügyvéd Muraszombat, Nádai 
József borkereskedő Muraszombat, Stern Gynla 
kereskedő Battyánd, Kercsmár Sándor takarék
pénztári pénztáros Péterhegy.

— Eltűnt katonák nyomozása. Az ettünt 
katonák felkutatását célzó Mágyar Katonanyomozó 
Jegyzék első száma most jelent meg magyar és 
német nyelven. Az újság célja, amint ezt annnk 
idején röviden már jeleztük,- hogy nyomaveszett 
katonákról, kik hosszabb idő óta magukról élet
jelt nem adtak és kiknek sorsáról eddigelé hir 
nem érkezett,lehetőleg megbizhajó magánértesi- 
téseket szerezzen. A Katona-nyomozó Jegyzék 
minden számát az összes csapattestek és ezeknek 
és ezeknek tartozékai, Ausztria és Magyarország 

összes kórházai, az összes hadifogságból hazatért 
katonák ingyen kapják meg. A cs. és kir. hadügy
miniszteriám, továbbá a m. kir. honvédelmi mi
nisztérium, végül a magyar és osztrák Vörös 
Kereszt Egyletek a legrészletesebb utasítást adták 
ki aboól a célcól, hogy a Katona-nyomozó Jegy
zék minden katonának, aki a harctéren volt vagy 
van, a kezébe kerüljön. A Katona-nyomozó Jegy
zék első száma 8 oídal terjedelemben jelent meg 
sok kérdzősködésnél a keresett katona fényképét 
is közük. A hivatalos kiadvány élén Batthyány 
Lajos gróf-és Hadik-Barkóczy Endre gróf főineg- 
bizottak, a Tudósitó Iroda vezetői állanak, a kik 
a Katona-nyomozó Jegyzék szerkesztésével B. 
Virágh Géza irót bízták meg. A Katona-nyomozó 
Jegyzék vagyontalanok kutatását díjmentesen veszi 
fel, és erre a czélra minden lapszám szövegrészé- 
nak ’/í-ed része áll rendelkezésére. A Katona
nyomozó Jegyzék szerkesztősége és kiadóhivatala 
Budapest, IV. kér., Váczi-utcza 38. I. em. alatt 
van.

— Szivar, cigaretta kell katonáinknak. A 
háború vaspörölve nemcsak a frontokon müvei 
csodákat, itthon is nagy dolgokat teremt, eggyé 
kovácsolja a. sziveket. Mintha egyetlen szívből 
állana az egész nemzet, oly megértő szeretettel, 
°’y egyakaratu lelkesedéssel teszi magáévá min
denki az országban a Hadsegélyezö Hivatalnak s 
a Vöröskeresztnek azt az együttes akciója, amely 
a harctérren küzdő katonáinkat szent Karácsony
ünnepére az ajándékok egész halmazával akarja 
elárasztani. A harctéri ajándékok — nagyon he
lyesen — jelentékeny részét fogják képezni a 
szivarok és cigaretták, azok a dolgok, amelyek 
katonáinknak közismerten a legkedvesebb élvezetet 
nyújtják. A karácsonyi ajándékozás akciójának 
vezetősége a cél elérésére egy nagyon egyszerű, 
könnyű és senkinek sem kelemetlenkedö módot 
talált. Az ország összes dohánytözsdéiben 1, 2 
és 10 filléres jótékonysági bélyegeket helyezett el 
és ezeknek tetszés szerinti mennyiségben vásár
lására minden egyes vevőjének figyelmét felhívja 
a tözsdés. Vásároljunk tehát e napokban jótékony
sági bélyegeket, mert ezekből válik szivar és 
cigeretta katonáink számára !

— Tábori csomagok feladása. Újabban az 
összes tábori posta számokhoz küldhető csomag, 
melynek súlya 5 kgrmot meg nem haladjo s 
csakis faládába vagy viaszkos vászonba van cso
magolva. A’ cimirat tisztán és olvashatóan legyen 
a csomagra Írva. Azonkívül szükséges telirni a 
feladó nevét és lakhelyét is. Értéket adni ezen 
csomagnak nem lehet. Ezen feltételek mellett 
hétfőn, kedden és szerdán lehet feladni tábori 
csomagokat. A muraszombati postahivatal.

— Mit lehet küldeni tábori csomagban? A 
szombathelyi 1. számú postahivatal közli velünk, 
hogy az ez idöszerint a tábori posta-csomagokban 
való szállításra megengedett tárgyakon (hadfelsze- 
rerlési és ruházati cikkek, szivar, cigaretta, dohány 
pipa, szivar- vagy cigarettaszipka és benzinmentes 
kanócos őngyujtószeren) kívül ezuján a csomagok
ban más is elhelyezhető, ha szilárd ón-, vagy 
bádogtartályban légmentesen van elzárva, úgy 
hogy a tartályból ki nem folyhat és más külde
ményekben kárt nem tehet.

- Mit kössünk a katonáknak? A Hadsegélyző 
Hivatal felkéri a harctéri katonák téli pótruháza
tának készítésében buzgólkodó nagy közönséget, 
hogy érmelegitők és térdmelegitők készítését egy
előre mellőzni szíveskedjék, miután ilyen cikkekkel 
katonáink már bőven el vannak látva, hanem 
inkább harisnyák és lábikravédők készítésével 
kegyeskedjék foglalkozni, mert azokra lenne most 
legnagyobb szükség.

— A hadifoglyokkal való levelezés. A mura
szombati Vörös Kereszt, úgy mint eddig, ezentúl 
is a legnagyobb készséggel látja el a hadifoglyok 
és hozzátartozóik közti levelezést Bárkinek lapunk 
szerkesztősége is a legnagyobb készséggel segít
ségére van s szívesen kutat lapunk is és szerez 
legmegbízhatóbb értesülést az eltűntek felől telje
sen díjmentesen.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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Bolt bérbeadás.
16 18 éve fennálló füszer-
és vegyes kereskedés helyi
sége kiköltözés miatt Mura
szombaton, Szápáry-utcza, 

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

tulajdonossal

TURK JÓZSEF vendéglős
Muraszombat.

8/1916. végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 132. illetőleg az 1908. évi XLI-ik tcz. 
19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
szombathelyi és több kir. járásbíróságnak 1915. 
évi 389 2 és több számú végzése következtében 
dr. Vályi Sándor és több ügyvéd által képviselt 
Fleischmann és Fürst szombathelyi s több végre
hajtatok iavára 555 kor, 95 fill. 1928 kor. 64 fill. 
882 kor. 02 fill. 59 kor. 30 fill. 489 kor. 90 fill. 
11 kor. 70 fill. 45 kor. 30 fill. 892 kor. 64 fill. 
264 kor. 66 fill. 410 35 fill. és 25 kor. 15 fill. 
s jár. erejéig 1915. évi február 24-én s több napon 
foganatositott kielégítési végrehajtás utján le- és 
felülfoglalt és 1809 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m.: boltbeli áruczikk és berende
zésből álló ingóságok nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1915-ik évi Pk. 625 10. számú végzése 
folytán fent felsorolt tőkekövetelések, és járulékok
ból még hátralévő követelések és járulékaik ere
jéig, Szarvasiak községben, a foglalt ingók he
lyén leendő megtartására

1916. évi január hó 31-ik napjának 
délelőtti 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. tcz. 107. és 108. §-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 ki
elégítési jogot nyertek volttá. ezen árverés az 
1881. évi LX. tcz. 120. §-a értelmében ezek javára 
is elrendeltetik.

Kelt Muraszombat, 1916. jan. 18.
SZABADFY JÓZSEF, 

kir. bir. végrehajtó.

(l~. . _ ---------------- s
rekedtség, 

elnyálkásodás, 
hurut és görcsös 

köhögés ellen.

MILLIÓK
Köhögés

használják a Kaiser-féle Mell-Karamel
lák három fenyővel. 6100 özj. 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.

c— ~ -------  
9, 1916. 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. evt 264/2 
számú végzése következtében dr. Sőmen Lajos 
ügyvéd által képviselt Szarvaslakvidéki Takarék
pénztár r. t. igazgatósága javára 150 K. s jár. 
erejéig 1915. évi április hó 6-án foganatositott 
kielégítési végrehajtás utján le- és felül foglal 
és 840 koronára becsült következő ingóságok, 
u. m. üszőtinó, sertés, hidas és borjuk nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1915. évi Pk. 940/3 számú végzése foly
tán 150 kor. tőkekövetelés vagyis 1500 kor. utáni 
ennek 1914 évi május hó 11 napjától járó 6°/o 
kamatai dij és eddig összesen 103 kor. 56 fill. 
biróilag már megállapított költségek erejéig Szar
vasiak községben végrehajtást szenvedett lakásán 
megkezdve és Dióslakon folytatva leendő megtar
tására

1916. évi január hó 28-ik napjának
délelőtt 11 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 
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 1881. 
évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombat, 1916. évi január 17.
SZABADFY JÓZSEF, 

kir. bir. végrehajtó.

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

kereskedésében, Muraszombatban.

Ipar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

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.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

KALCHBRENNER és NÁDAI 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry-utca.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

GROSZ SAMU vendéglős Urdomb.
GROSZ MÓR vegyeskereskedő Felsölendva.

ANTAUER J()ZSEF bábsütö és mézeskalácsos 
BENKÓ JÓZSEF Szállódája az „Elefántéhoz. 

BITIERMANN TIVADAR borbély és fodrász.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész. GENUR KÁROLY vendéglős Felsölendva.

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

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán.BOROS BENŐ kávéháza. NEMECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép-, kei ékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.

POKLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész, KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd.

.DICK SÁNDOR sajtgyáros. KOUSZ ANTAL vendéglős Bpest VII. Sip-u. 5.

ERNST SÁNDOR kalapos-mester. KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.
FÜRST A. és FI A fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén üveg 

és porcellánkereskedése.

PÉTERKA FfcRENCZ vendéglős.

PÁL FI ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza.

RATKOL TIVADAR gözléglagyára.

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd. 

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán.

FLIaZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 
Motoreröre berendezett műhely.

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy. 

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat.
KB. H1RSCHL divatáruház. Legolcsóbb be

vásárlási forrás. Fő utcza.
11EIMER 1GNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-ulca.

RITUPER ALAJOS épület- és mülakatos, 
kerékpár-, mérleg és fegyverjavitó műhely. 

Kerékpár raktár.

STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida.

SIFTÁR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SIFTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos. SOMMER JÓZSEF vendéglős Felsölendva.
HALBARTH HENRIK vendéglős. TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg. 

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.KÉMÉNY MÓR „Korona" kávéháza. TURK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza.

WOLFARTH LAJOS ép. mérnök Mező-utca. URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász. ZRINSZKY ISTVÁN gépkovács Alsómorácz.
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


