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A magyar uj esztendő.
Ma nincs politikai tusa Magyarország
ban. Ma egy politika van csak, melynek
egyetlen parancsa, a magyar nemzeti állam
területi és közjogi határainak megvédelmezése. Kétségtelen tény, — ezt semmiféle
politikával elhomályosítani nem lehet, hogy az események központjában ma Tisza
István gróf áll, akinek tettei felöl eltérők
lehettek a háború előtt a politikai vélornények, ma azonban a háborús Magyaror
szágnak ö az egyetlen aktiv tényezője, a
ki nemcsak állásánál, de személyi nagy
qualitásainál fogva vezetője és irányitója
lehet a magyar életnek. Alábbi tudósításun
kat illetékes helyről kaptuk, mely Tisza
István gróf újévi beszédének hatásáról
számol be.
Ez a nyilatkozat országszerte örömet,
büszke megelégedést fog kelteni, mert Íme
Magyarország sorsának aktiv vezetője az,
aki most a magyar nemzet által a háború
ban hozott áldozatok elismerését, honorá
lását követeli súlyos szavakkal ott, ahol a
kérdés körül még igen homályosak voltak
a fogalmak. A magyar nemzet által meg
hozott áldozatok ime gazdag eredménnyel
fognak járni, s a hős véráztatta magyar
ugaron ki fog hajtan' a magyar szabadság,
a magyar függetlenség rózsafája.
Amagyar miniszterelnök a munkapártban
\ munkapárt mai fogadása alkalmából egész
Európának beszélt. Beszédének belpolitikai
vonatkozású részei nem kevésbbé jelentő
sek ugyan mint a külpolitikai fejtegetései,
mindazonáltal kormányelnök előadásának
nemzetközi jelentőségét nyilatkozatainak
az a része adja meg, mely a diplomáciai
és hadügyi helyzetre vonatkozik. Tisza Ist
ván az ö világos, határozott és meggyőző
modorában foglalkozott azzal a sokat vita
tott kérdéssel, hogy a világháborúért ki a
felelős. Beigazolta, hogy a hármas szövet
ség mindig deffenziv ellegü volt, mig el
lenben a másik hatalmi csoportosulás offen
zív érdekekért jött létre.
Már 1908-ban annexió alkalmával ki
tűnt, hogy Szerbiának agressiv célja van a
a Monarchia ellen és hogy ebben Orosz
ország támogatja A Monarchia békeszeretétét igazolja, hogy már akkor sokan vol
tak, akik béke érzésünket túlságosnak mon
dották. Itt a miniszterelnök érdekes kije
lentést tett, határozottan hangoztatta, hogy
ö a maga részéről, amikor neki befolyása
volt a külpolitikára, mindig amellett érvelt,
hogy a békét fenn kell tartani, araig azt
becsülettel megtarthatjuk. Bátorságnak tar
tóttá mindenkor és tartja ma is azért vi
selni a áborut már ma, mert azt esetleg
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a jövő ránk kénysze itheti. Emberi önérzet
tultengése az, ha valaki előre akarja látni
a jövendőt. Rendkívül érdekes kormány
elnök beszédének az a része, melyben le
vonta a háború eddigi tanulságait.
Mindenekelőtt is bebizonyult ellensé
geink nagy ámulatára, hogy ez az áliitólag
gyenge szertzhulló Monarchia életerős egy
séges és áldozatkész. Nagy csalódás volt
ez ellenségeinknek. De szokott őszintesé
gével rámutatott kt rmányelnök arra is,
hogy bennünket is é t csalódás. Ellensé
geink már kezdetben nagyobb erővel lép
tek fel, mint azt gon io tűk, de ez is csak
azt mutatja, hogy ő< már rég lestek a
háború alkalmára. Hallgatóságának lelkes
tapsai között utalt Tisza a katonai eré
nyeknek azokra a gyönyörű megnyilatko
zásaira. amelyek mi.idcn magyar ember
lelkét jogos büszkeséggel töltik el.
Végül megállapította, hogy északon a
harc biztató jelenségek mellett folyik, egy
előre azonban-még dintés nélkül hullám
zik. I iu niaiaúi a miniszterelnök az ö
egyenes szókimondó természetéhez, amikor
egyáltalában nem igyekezett elsiklani a
bennünket Szerbiában ért kudarc felett
Fáj az én lelkemnek, ugymond, hogy az
a hősiesen küzdő hadsereg hónapok mun
kájának dicsőségét elvesztette csak azért,
mert emberfelettit kívántak tőle ... Ez az
egyetlen az. ami a történtekben joggal
okoz keserűséget, mert a katonai csorbát
rövid időn belül helyrehozhatjuk.
Kormányelnök végső megállapítása az
volt, hogy katonáink impozánsan teljesitik
kötelességüké és ha a társadalom ugyan
ezt cselekszi, akkor bennünket baj nem
érhet. Nagy jelentőségű volt a beszédnek
az a része, melyben a miniszterelnök né
met szövetségesünkhöz való viszonyunkra
tért ki. Ezt a viszonyt úgy állapította meg,
hogy köztünk és a németek között teljes
katonai és politikai harmónia áll fenn. Ézt
a kormányelnök közvetlenül tapasztalta a
német főhadiszálláson tett látogatása alkal
mával, amelyről érdekes közléseket tett.
Kijelentette, hogy ez az utat nem valamely
felmerült kellemetlen incidens, sem vala
mely concjét kérdés tette szükségessé, mint
ezt szerte beszélték. Kiderült, hogy úgy a
momentán mint a későbbi kérdések meg
oldása tekintetében a két szövetséges kö
zött teljes a larmonia
Ezek a kijelentések mély benyomást
tettek a hallgatóságra és bizonyára egész
Európában nem fogják eltéveszteni hatá
sukat Volt n kormányelnök beszédének
egy passusa, a mely lelkesedésre ragadta
a hallgatóságot és fogja ragadni az egész
országot, mert Tisza itt ismét egyszer, mint
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már oly gyakran az egész nemzet leikéből
beszélt, rámutatva arra, hogy ha voltak
eddig a Monarchia másik államában elszi
getelt törekvések, melyek Magyarországnak
1867-ben lefektetett ^közjogi önállóságát
szívesen visszacsinálták volna, úgy ezek
nek most már örökre el kell nénnilniok.
Megmutattuk, — mondta a miniszterelnök
emelt hangon, — hogy milyen erőt képvi
sel a függetlenségét visszanyert magyar
nemzet. Ebben a Monarchiában igazán
közveszélyes őrült volna az, aki ezen a
straktnrán a mi hátrányunkra akarna vál
toztatni. Beszéde végén a kormányelnök
kifejezést adott, azon reményének, hogy
még ebben az évben élvezhetjük a béke
áldásait egy olyan békét, amely jobb és
hatalmasabb helyzetbe hozza a nemzetet
Tisza István ujesztendei beszéde egy
nagy szellemnek hatalmas megnyilatkozása
volt, mely alkalmas arra, hogy az egész
nemzet lelkében az önbizalmat megerősítse
és a tetterőt fokozza.

A sebesültek karácsonya.
Olyan nehéz a mai rendkívüli időkben va
lami jót, valami nemeset ki nem találni, mivel
embertársainknak örömet okozhatunk. Ha igaz,
hogy ez a véres háború egy nagy időre felébresz
tette az emberekben a kultúra által ideig óráig
elnyomott állati ösztönöket, ha igaz, hogy a pata
kokban áradó vér, utszélen heverő holttestek,
rémitő öldöklés, elvadítja az emberiség erkölcsét
nagy időre és hosszú évtizedek kulturmunkája lesz,
mig a régi, megnyugtató erkölcsi rend ismét
helyre fog állni, nem lehet elvitatni a háború már
érezhető jó hatásait sem. A nagy vihar elől össze
bújnak az emberek, ez a világokat megrendítő
vihar is összeterelte az emberiséget. A részvét, az
együttérzés, a felebaráti szeretet nemes érzelmei
uralkodnak mindenütt. S mig künn a harcmezőn
puskatussal lékelik egymás koponyáját, idehaza
uriasszonyok sietnek ijjesztő nagy sebek bekötözésére. Künn a nagy világban dúl a nagy fergeteg, erdőket tép ki világrengető haragja, benn a
társadalomban békés ünnepét üli a szeretet, az
emberi könyörületesség.
Alig hogy az első sebesültek Muraszombatba
megérkeztek, s örömmel láttuk, hogy az áldásosán
működő Vörös Keresztnek sikerült a társadalom
érdeklődését felkelteni, s a megmozdult járás derék
népe sietett áldozatát a Vörös Kereszt utján a
haza oltárára letenni, úgy hogy a már ideérkezett,
s ideérkezendő sebesültjeink sorsát a Vörös Ke
reszt kezében biztonságban láttuk, támadt bennünk
még október havában, mikor máshol még kará
csonyra se gondoltak, a gondolat, hogy szerkesz
tőségünk lapunk utján,
melyet a háború kéz
dete óta teljesen a Vörös Kereszt szolgálatába
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állítottunk,
mozgalmat indítunk. Lelkes írással
hívta fel lapunk a járás közönségét, hogy adakoz
zék a Muraszombaton ápolt sebesültek javára.
Büszkeséggel írjuk meg, hogy lapunk munkája
eredményes volt, s minden idegen segítség nélkül
lapunk derék olvasó közönsége 398 K 90 fillért
adott össze, úgy hogy a lelkes közönség áldozat
készsége, a Vörös Kereszt támogatása mellett már
az eszme teljesen megvalósulva látszott.
A helybeli kórházban 64, a katholikus isko
lában 13, az evangélikus iskolában 38, az óvodá
ban 14 katona van ápolás alatt. Nem volt könnyű
a feladat ennyi nagy számú embert karácsonyi
ajándékkal úgy meglepni, hogy az ajándékozandó
tárgy méltó legyen az ajándékozóhoz, de megfelel
jen a megajándékozottnak is. S már, már erősen
törte nagy lapunk kis szerkesztőségének egyetlen
tagja gonddal terhes fejét, hogy mit is vegyünk
ajándékul, mikor beállít lapunkhoz a derék battyándiak hölgy küldöttsége, Barbarcsik Katalin és
Kühár Ilonka urhölgvekkel az élén, s átadják a
battyándi ev. gyülekezet áldozatkészségének ered
ményét a sebesültek javára 32 drb inget, 34 drb
alsónaorágot. 24 drb zsebkendőt. Ezzel tehát el
múltak a kitalálás gondjai, s egyszerűen megkér
tük a derék battyándi hölgyeket, hogy egészítsék
ki az ajándékot. S a Vörös Kereszt megvette a
ruhákhoz szükséges jó anyagot, s a derék bat
tyándi hölgyek éjt nappallá téve elkészítették a
ruhákat, a még szükséges ruhákat azután a Vörös
Kereszt vásárolta össze. Az összegyűlt sok aján
dékot gondos női kezek nagy buzgalommal be
csomagolták. Tehát a megindult mozgalom a
battyándi ev. gyülekezet, a muraszombati járás
társadalma és a Vörös Kereszt áldozatkész támo
gatása mellett a egszebb eredménnyel járt s 1
büszkén jegyezzük fel, hogy az ország sokkal
nagyobb városai se lepték meg a körükben ápolt
sebesülteket oly célszerű, költséges és hasznos
ajándékkal, mint mi.
Eljött végre a várva várt szentséges nagy
este, melynek varázsa felébreszti a szunnyadó
lélekben a szeretetet. Várva várja ezt a napot
mindenki, mert mindenki nehezen várja a szeretet
érkezését. A esaládok nagy ünnepe ez a nap*
szivszorongva, reménnyel tele várja mindenki.
A muraszombati járás közönsége lelkes áldozat
készsége lehetővé tette, hogy a körünkhen időző,
hazáért megszenvedett sebesültjeink szivébe is be
költözzék e napon a szeretet melege, s hogy azok,
akik hitvestől, gyerektől elszakadva a mi ápoló
gondozásunk alá kerültek, ne érezzék e napon a
családi szeretet melegének hiányát, körülvettük
őket meleg szeretettel, s azok a hulló könnyek,
melyeket a fellobbanó karácsonyfa fénye sebesült
jeink szeméből Kicsalt, az emlékezés, a hála, a
boldogság könnyűi voltak, mert boldogok lettek
ezek az emberek, mert körülvette őket a családi
élet melege, s úgy éreztek, hogy akik körülállják
őket résztvevő szívvel, azok az ő testvéreik, az ő
rokonaik, s mi akik könnyezve álltunk a jelenet
hatása alatt boldogok voltunk, mert úgy éreztük,
hogy nagy kötelességet róttunk le.
Csütörtökön délután nagy közönség jelent
meg 4 órakor az állami óvodában, hol gondos
női kezek feldiszitették a Vörös Kereszt karácsony
fáját. Ott volt a Vörös Kereszt vezetőségével az
élén a város szine-java, hölgyek, urak. Kigyultak
a karácsonyfa lángjai, kitárult az ajtó s beléptek
meghatottságtól könnybe borult szemmel a sebe
sültek. S mikor Szlepecz János esperes hatásos
beszédébe fogott, nem maradt szem szárazon. A
szép beszéd után az ajándék szétosztása követke
zett. Az óvodában ápolt 14 sebesült mindegyike
gondosan becsomagolva I alsó nadrágot, 1 inget.
1 zsebkendőt, 2 szivart, 10 cigarettát, I doboz
dohányt, I üveg bort kapott. A sebesültek hála
telt szívvel köszönték a megemlékezést. Az óvo
dából az ünneplő közönség az ev. iskolába vonult,
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melynek nagy termében a Vörös Kereszt impozáns
karácsonyfája állott. Itt Kováts Is ván ev. lelkész
beszélt szivrehatóan. A beszéd elhangzása után az
itt ápolt 38 sebesült kapta meg ugyan azt az
ajándékot, mint az óvodában ápoltak. Innét a
kórházi ünnepélyre mentünk, hol a kórház 64
sebesültjének Pósfay Pongrác méltatta lelkes szaszavakkal a nap jelentőségét. A kórházban ápol
tak nemcsak a kórház ajándékát kapták meg, ha
nem a Vörös Kereszt is megajándékozta mind
egyiket ruhával, szivarral, cigarettával, dohánnyal.
A szép ünnepély után a kath. iskolába mentünk,
az itt ápolt 13 beteghez ismét Szlepecz János
esperes intézett a nagy gonddal feldíszített kará
csonyfa alatt könnyekig megható beszédet, mely
ben a Megváltó életét vázolva a türelem, a meg
elégedés és remény érzelmeit váltotta ki a hallga
tóságból. A 13 sebesült itt is nagyon megörült az
ajándéknak, mely szintén ruha, szivar, dohány,
cigaretta, bor volt.
Áldja meg az Úristen az
Urakat, hogy idejöttek,
köszönte meg egy
székely honvéd a látogatást.
A beszámoló teljességéhez tartozik, hogy a
muraszombati Vörös Kereszt az összes sebesültek
részére 70 kiló lisztből mákos kalácsot süttetett,
s vendégül látott karácsony első napjának estéjén
és délpen 65 sebesültet, akik részére külön va
csorát és ebédet főzetett a Vörös Kereszt saját
költségén. 64 sebesült pedig a kórház vendégsze
retetét élvezte.
Ez volt a mi ünnepünk. Áldás érte azoknak,
akik jő szívvel s égi tel Luk a nagy munkában, hálát
és köszönetét mondunk mindenkinek, aki segített
a Vörös Keresztnek, hogy ezt a szép kötelességet
ilyen fényesen tudta teljesítem. Elmúlt az ünnep,
fel a kezekkel, fel a szivekkel ismét s a Vörös
Kereszt halad tovább a maga gyönyörű, magasz
tos, véráztatott szentelt utján.
Dolgozzunk tovább . . .
Dr. Vályi Sándor,
Vörös Kereszt titkára.

Újévi üdvözletek megváltása.
Régi szokása a Vendvidéki Magyar Köz
művelődési Egyesületnek, hogy ilyenkor
újév felé felhívással fordul a közönséghez,
hogy váltsa meg újévi üdvözleteit az egye
sület javára. Az egyesület ez évben ismét
bizalommal kéri a közönség támogatását.
A rendkívüli időkre való tekintettel azon
ban az egyesület ez évben a befolyó ado
mányok felét a Vörös Keresztnek juttatja,
mely körülmény hihetőleg a közönség áldo
zatkészségét csak fokozni fogja A szives
adományok Schnell János egyesületi pénz
táros úrhoz küldendők
Ez ideig a következő adományok
folytak be :
Árvái Henrik
K 50. Dr Bölcs Gyula
10.Dr. Brandieu Sylvius
- 2.—
Dr. Czipott Zoltán
» 5,_
Döbrentei Antalné
» 2. Dr. Geiger Vilmos
» 5.__
Hunyadi Sándor
» 2. Kleinrath József
■
» 3,_
Mcst Rudolf
» 2.__
Obál Mihály Vashidigkut
5.—Oszleiei Károly
» 2.—
Dr. Pintér Miklós
» 5.__
Pósfay Pongrác
» 5.__
Reisz Boda Rezső Vashidegkut > 2. —
Saruga Frigyes Felsőlendva » 3.
Schweinhammer János
> 2.__
Schnell János
» 2. Takáts R. István Budapest
» 5.—
Takáts László
>
» 5_
Dr. Vályi Sándor
, 3__
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hírek.
Boldog újévet!
Ha valaha, úgy most az esztendő
utolsó órájában nem sablonos ami kíván
ságunk, melyet kedves olvasóinknak adressálunk: boldog uj esztendőt kívánunk. Alig
van köztünk, kit ennek az esztendőnek
szomorú csapása el nem talált. Alig van
anya, ki nem siratja magzatát, alig van
hitves, ki nem zokog férje holttesténél,
azok még a boldogabbak közül valók, a
kik csak vagyunuk romlását siratják. Vér
zivataros, szomorú esztendő, ágyuk böm
bölnek, fegyverek ropognak, bő az aratása
a halálnak. Boldogabb esztendőket kívá
nunk !
S mégis hivő ember társaim, fel a
szivek <el I
Higyjük rendületlenül a magyar nem
zet jö.endő ezeréves jussát, higyjünk és
bízzunk a magyar genius feltámacásában,
hogy ihol ma puszták, emberhullák vadona
kisért, ott nemsokára bő aratása legyen a
sarjadzó, feltámadó magyar életnek
Szívből köszöntjük e napon lapunk
olvasóit, s boldog uj esztendőt ki /ánunk,
adja 2 magyarok Istene, hogy a nőst le
tűnt és kisértő árnyat eloszlassa a feltá
madó magyar szabadság aranyos sugara!
Előléptetés. Ő felsége a király
Mályus Egyed kir. Ítélőtáblái bíró, honvéd
huszár főhadnagyot századossá, Gillyén
Sándor és Sterry Hugó mérnök népfölkelö
hadnagyokat főhadnagyokká nevezte ki.
— Köszönetnyilvánítás. A muraszombati já
rási ak.pitványi közkórházban karácsonyesti ünne
pélyét íz elmúlt évben igen szép keretben és
nagyszámú közönség jelenlétében tartotta meg.
Az ünnepélyen megjelentek a lelkész urak, meg
jelent a 7. sz. cs. és kir. ulánus ezred tisztikara
az őrnígy ur Ő Nagyságának vezetése alatt, ott
volt a Vörös Kereszt fiók egüesület nagyérdemű
elnökncje, Olajos Berta a női válasrtmánnyal,
Horváth Pál füszolgabiró elnök, dr. Vályi Sándor
titkár és a muraszombati úri társadalom számos
tagja. Mindezeket a kórház bizottságával Pósfay
Pongrác elnök és dr. Geiger Vilmos igazgató fő
orvos fogadtak és szépen nyilvánult meg az inté
zetben c'polt 63 sebesült katonának megilletődése,
a midőn elnök beszédében a trón, a király iránti
hőség, a hazaszeretet és a katonák hősi viselke
dését megfelelő beszédjében méltatta. A katonák
után a Külön pavillonban elhelyezett polgári bete
gek karácsonyfáját avatta fel ünnepélyesen a kór
ház vezetősége. Mindezen ünnepély alkalmával a
kórházi betegek meleg téli ruhával, süteménnyel,
dohány, cigaretta, szivarral ajándékoztalak meg.
Mindazoknak, akik a szegény betegek karácsonyi
ittlétét becses megjelenésükkel megörvendeztetni,
a buzgó tevékenységű vörös kereszt fiók egyesü
let és mások az ajándékokhoz nagylelkűen hozzá
járulni kegyesek voltak a közkórház ve retősége
háláját és köszönetét jelenti. Különösen megkö
szönik a kitüntető figyelmet és ajándékot a sebe
sült katonák a kik otthonuk, családjuktól elsza
kítva részesültek Muraszombat és vidékének ritka
jótéteményeiben. A kórház vezetősége.

— Meleg ruhát a katonáknak.
Elmúlt a karácsony, a békeremények álmai
nem teljesedtek be, sőt az orosz éppen
karácsony éjszakáján intézett csapataink
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ellen ádáz harcot. A téli háború tehát
megindult, s folyik tovább példátlan heves
séggel. A magyar társadalom ez ideig is
igyekezett katonái iránt háláját leróni, a
zordon tél hidege azonban újabb köteles
ségeket ró ránk. Itt időzik körünkben a
7. ulánus ezred kerete. Itt képzik az ezred
újoncait és hétről hétre indul egy-egy
transport a harctérre. A tisztikar és legény
ség túlnyomó többsége galíciai, bukovinai
származású ember, akiket százszorosán sújt
a háború sújtó keze, pusztító nyomora.
Ezeknek a szegény embereknek vagyonát
feldúlta teljesen az orosz, ezek közt a sze
gény emberek közt alig van, aki feleségé
ről, öreg szülőjéről, kicsi gyermekeiről hó
napok óta hirt hallott volna. Bizonyos
csupán az, hogy ennek az ezrednek a le
génysége ma hontalan, szegény. Emberi
munkát végez a társadalom, ha ezeknek a
szegény embereknek meleg téli ruhával
való ellátásáról gondoskodik. Azok, akik
hazát, családot, falusi viskót, mindent clvesztettek, egyelőre ne legyenek kénytele
nek fázva, dideregve a harctérre menni.
A muraszombati Vörös Kereszt hálás kö
szönettel fogad minden adományt, s siet
azt majd rendeltetési helyére juttatni. A
Vörös Kereszt által már idáig eljuttatott
adományokért a kórházban megtartott ka
rácsonyi ünnepélyen hálás köszönetét fe
jezte ki az ezred őrnagya.
— Halálozás. Két matróna költözött el e
héten az élők sorából. Mind a ketten tisztes nagy
kort értek el s halálukat kiterjedt rokonság gyá
szolja. Özv. szakonyi Szakonyi Zsigmondné, Sza
konyi Jenő ny. kir. telekkönyvvezető édesanyja
december 26-án halt el 87 éves korában, s dec.
28- án temették el nagy részvét mellett.
özv.
Biller Henrikné urdombi lakős 75 éves korában
december hó 27-én elhalálozott, s december hó
29- én kisérte a nagy számú rokonság, s tisztelők
utolsó útjára. Az elhunytban Biller Vilmos buda
pesti, Biller Adolf felsőlendvai kereskedők édes
anyjukat, Gross Samu urdombi kereskedő anyósát
gyászolják.
Ajándék a sebesülteknek. Minisek Elma
és Mintsek Valéria urhölgyek 14 üveg bort volik szívesek a sebesültei nek ajándékozni, melyért
hálás köszönetét mond a Vörös Kereszt.
Karácsonyi dobozok. A Vörös Kereszt
által megindított mozgalom fényes eredménnyel
járt. Óriási mennyiségben érkeztek a csomagok
megtöltve minden jóval, s rögtön továbbítva is
lettek a harctérre. A muraszombati Vörös Kereszt
hez beküldtek: Gross hermann I darab, Vértes
Aladárné 3 drb, Cserni Károlyné 3 drb, Surányi
Hermin 3 darab, dr. Pintér Miklósné 3 drb, dr.
Radu Romulusné I drb. Olajos Sándorné I drb,
Déesy Dalma 2 drb, Gross Samuné 3 drb. Siftár
Károlyné 6 drb jól megtöltött karácsonyi dobozt.
Sebesültek karácsonyfája. A sebesültek
karácsonyfájára a már közölt összegeken felül
érkezett be hozzánk Vogler Káról, Hanzi és Nán
dor 8 K és Marics József 2 koronás adománya,
fogadják érte köszönetünket.

A csendörgyilkos ügye Curián. Több mint
egy esztendeje mull, hogy nemcsak a muraszom
bati járást, hanem az egész országot bejárta a
borzalmas hir, hogy Hári Antal lendvakirályfai
büntetett előéletű cipész 2 csendőrt, kik hivatalos
körúton voltak, brutális módon megölt. Lendvakirályfán 1913. október 22-én Ficzkó János szesz
főzőjébe tért be, ahol már többen tartózkodtak.
Épp szeszfőzés volt. Éjjel 1 óra tájban jött a két
csendőr: Hódossy István őrsvezető és Bertalan
Mihály tizedes. Jókedvük volt és inni kezdtek.
Nemsokára Hódossy fizetni akart, de nem fogad'ák el. Elbúcsúztak és Hári hangosan »Alászol£áját« kiáltott s csendőrök után. Hódossy vissza‘Or’Jult, gúnynak vette a köszöntést és arculcsapta
■"árit, ő védekezett és sikerült elmenekülnie. Az
!lú.."""n azon^an Bertalan elfogta és visszavitte.
Időközben jött az apja, Hári György, aki kérlelte
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a csendőröket. Bertalan kiment és Hódossy az 1 pint tei, 1 cipó kenyér, Kumin Antal 0.7 kg.
öreget is arcul ütötte. Erre Hári kivette a késé^ zsír, 3.7 kg. kása, 4 kg. kukoricaliszt, 5 kg. bab,
és megszurta a csendőrt, úgy hogy az összeesett. 2 piát tej, I cipó kenyér, N. N. 1 K. Horváth
Majd magához vette a puskát és a kién élt abla Iván 5 kg. kása, 1 cipó kenyér, 1 pint tej, 3.4
kon keresztül kiszökött. Kint látva, hogy Bertalan kg. liszt, Titán István 2 cipó kenyér, 3 liter tej,
miatt nem tud elmenekülni, tehát lelőtte. Ezzel 2.7 kg. kása, Durics Mátyás 6 kg. kása.
eldobta a fegyvert, hazaszaladt, felöltözött, magá
hoz vette 458 corona megtakarított pénzét és vo
Kovács István ev. lelkész és családja fáradnaton Insbruckl a utazott. Amerikába szándékozott hatlan buzgalommal gyűjtik s osztják szét napról
szökni, de meggondolta a dolgot, visszajött, hogy
napra az adományokat s emberbaráti munkájákat
majd jelentkezil. Egy darabig bujdosott és novem
ber 2-ától Marcsék padlásán a lóhere közt elrej minden dicséretnél szebben dicséri az a nagy név
tőzködött. Két I étig és három napig sikerült észre sor, melyet alább közlünk. Itt adakoztak :
vétlenül maradi ia. Ekkor azonban Maricsék észre
Ferenclbk község 1 zsampor kása, 1 zsamvették, élelmezték és elszedték őrizetbe a pénzét. por búza liszt, néhány üveg tej, 8 tojás, zsir,
Ekkor a csendi rök már megsejtették, hogy a fa Kisszombat község 4 korsó tej, Márkusháza köz
luban tartózkotik és csak a véletlenségnek tud ség 3 zsák burgonya, 5 kg. búzaliszt, I zsompor
ható be, hogy Maricsék házkutatása alkalmává
kukoricaliszt, 1 zsompor kukoricaliszt, I zsompor
fel nem fedeztél a lóhere alatt. Végül látta, hogy kása, 1 kanna tej, néhány tojás, Vérén Józsefné
tovább ott nem maradhat, egy inás búvóhelyei 3 üveg tej, 3 kg. zsir, 4 kg. búzaliszt, Dervarics
keresett és a községi biró padlásán 3 hétig tar Józsefné 1 drb kenyér. 2 kalács, 1 kanna tej, I
tózkodott. Állardóan a padláson lévő répából és zsompor kása, 6 drb kalács kenyér, 1 zsompor
almából táplálkozott. Részint a kíváncsiság, részin
kukoricaliszt, néhány tojás, Márton hely község 2
az éhség rákényszeritette, hogy titokban Maricsé- liter tejföl, 2 kg. túró, 10 liter tej, 18 drb tojás,
kat egy este meglátogassa. Az udvaron találkozott 8 kg. búzaliszt, 8 kg. kukoricaliszt, félzsák bur
a Maricsék leáiyával, akivel egy pár szó. beszélt, gonya, 3 kg. zsir, 1 zsompor kása, Lendvanemesd
amikor észreve te, hogy a kapun csendőrök léptek község 2 mérő burgonya, 14 üveg tej, 1 zsompor
be. Minden ellenkezés nélkül megadta magát. A kása és kukoricaliszt, 3 kg. zsir, néhány tojás, 2
szombathelyi e.‘küdtbiróság egy egész napon és kg. túró, 2 liter tejfel, 1 zsompor búzaliszt és né
éjjelen át tartó t tárgyalás után a tettét beismerő hány kenyér. Felsöcsalogány község 3 zsák bab,
Hári Antalt 10 évi (egyházra ítélte. Hári Antal
1 zsák kenyér liszt, 3 zsák burgonya, Kuzma köz
védője dr. Vályi Sándor ügyvéd az Qsküdtbiróság ség. Zalai Mátyás ig. tanító által gyűjtött ado
ítélete ellen semmiségi panasszal élt, minek követ mány 2 zsák bab, 4 zsák burgonya. Murahalmos
keztében a Curia az ügyet felülvizsgálta s a na község, Halvax segédjegvzöné gyűjtése 25 tojás,
pokban érkezet le a Curia döntése, mely az es- 4 kg. búza liszt, Álsómarácz község, Hima Sándor
küdtbiróság Ítéletét annyiban változtatta meg, hogy ev. lelkész által gyűjtött adomány 3 zsák burgo
Házi Antalt 9 évi 10 hónapi fegyházra Ítélte, mert nya, 2 zsák kenyér liszt, 1 zsák kukoricaliszt, 1
a Curia csak egy rendbeli natóság elleni erősza I zsák kása, 1 nagy kanna tej, 3 kg. zsir, 1 zsák
kon látott feníorogni a szándékos emberölésen cab, battyánfalvi uradalom 2 nagy, 3 kis kanna
felül, mig a szombathelyi esküdtbiróság két rend tej, Hima Sándorné ev. lelkészné 2 kg. tűrő, liter
beli hatóság el eni erőszaké-t Ítélte el Hári Antalt. tejföl, 3 liter tej, Lipics Józsefné 1 kg. zsir, 2 ka
Ez az Ítélet most már jogerős.
lács kenyér, Lipics Ferencné, Horváth Istvánná
A társadalom szive A kiapadhatlan olaj 5 kg. búzaliszt, 4 pint tej, Mezővár községből
korsó története ujul ime meg. Járásunk népe, mely adakoztak: 1 kosár alma, Koíosvári Ferencné 2
nyelvében még vend jelentős részében, de szivé kalács kenyér, 4 búza kalács kenyér, Rumits Ferenczné 3 liter kása, 1.5 kg. zsir. Kardos Istvánná
ben magyar, a mostoha gazgasági viszonyok da 4 drb búza kalács, 3 liter kása, 1.5 kg. zsir.
cára oly bőséggel gondoskodik a hazáért vérzett Vitéz Mátyás 2 kg. túró, 2 kg. zsir, 2 kalács ke
sebesültekről, hogy az, aki valaha a mi szükebb nyér, Vlaj Istvánná 80 alma, 4 kg. búzaliszt. Bén
pátriánk történetét megírja, nem hallgattatja el, ák Józsefné 4 tojás, 3 liter tejföl, 1.5 kg. túró,
hogy a muraszombati járás derék népe ezekben a 4 kg. búzaliszt. Kardos József I kalács kenyér,
4 búza liszt, 1 kg. zsir, Csarni Istvánná 2 kiló
nehéz időkben s sokkal jobban megtette köteles kása, 3 kg. vegyes száraz gyümölcs, Drávec Ist
ségét, mint más vidéken a jó módúak, a gazda vánná 3 kg. bab, 3 kg. szaraz szilva, Szép Ist
gok. Nem kelle.t ide sok buzdítás, csak egy jó vánná 2 kg. bab, 2 kg. kása, Horváth Istvánná
szó, egy barátságos tekintet, s ime megnyíltak az 1.5 zsir, 2 kg. bab, Gaber Józsefné I kis kosár
erszények, az éléskamrák, úgy hogy Muraszombat száraz gyümölcs, Bertalanics Józsefné 3 üveg tej,
3 kg. kása, 3.5 kg. kukoricaliszt, 4 tojás, Rátkai
és a muraszombati járás hazafias közönsége érde Lajosné I kalács kenyér, 2.5 liter tej, Miholics
messé tette magát arra, hogy a sebesültek min Mihályné 1.5 liter tej, Stefánics Andrásné 2 liter
dig szeretettel gondoljanak itt tartózkodásuk ide tej, Fürst Lajosné 16 liter tej, özv. Stefánics Mi
jére. Szlepecz János esperes folytatva nemes em hályné 5 kg kocka cukor, Szőke Istvánná I drb
berbaráti munkáját egyre gyűjti az adományokat kalács kenyér, fel kiló zsir, Halvax Gyuláné,
tejet a következők adakoztak: Kardos Istvánná 5
hívei körében, s a takarékos gazda gondosságával liter, Reznai Teréz 2.5 liter, Lázár Ignác 4 liter
van gondja rá, hogy mindenki kapjon s eleget Skalics János 4 liter, Nemec Iván 4 liter, Zsálik
kapjon. Szlepecz Jánoshoz beérkeztek a következő István 4 liter, Szőke Istvánná 5 liter, Szlepecz
Györgyné 4 liter. Fiiszár Ferencné 2 liter, Zrínyi
adományok :
Varga György 2 kor., Vogrincsics Mári 1.20 Józsefné 4 liter, Vüjecz Istvánná 4 liter, Divják
kor, Rátnik Mátyás 5 kor., Péterhegyi plébánia Antalné 3 liter, Bottyák Kata 2 liter, Balaskó
8 kg. bab, Horváth Ferenc 2 pint tej, 3 negyed Máté 2 liter, Stefancsec Mihály 2 liter, Gombosi
kiló zsir, Vörös Mária 2 kg. kukoricaliszt, 2 kg. Teréz 2 liter, Grégor Istvánná 3 liter. Titán Kál
kása, I cipó kenyér, 2 kg. bab, 1 és negyed kg. mánná 2 liter, Ovszenyák Istvánná 2 liter, Mihahajdinaliszt, Har.kó Ferenc 3 pint tej, 3 kilő zsir, lics Mórné 1 liter, Tudján János 1.5 liter, Antauer
Czőr Ferenc I cipó kenyér, 2.7 kg. búzaliszt, 3.9 Józsefné 8 liter, — 1 köcsög akác méz 1 kalács
kiló kukoricaliszt, 5 kg. kenyérliszt, Mártonhelyi kenyér, Vüjec Istvánné 1 kalács kenyér, 40 sebe
plébánia 11.8f kor., Ferenclak község 2 kiló haj sült és beteg részére hetenként ozsonna, kenyeret
dinaliszt, 8 kg. kukoricaliszt, 6 kg. búzaliszt, 9 a következők adakoztak: Hartner Géza, dr. Pintér
tojás, 1 zsák burgonya, 3 pint tej, 1.5 cg. zsir, Miklós, özv. Berke Mihályné, Fürst Lajosné, Posztl
1 kg kása. 3 kg. bab, Horváth Teréz 1 cipó ke Jánosné, Dobrai János, dr. Vályi Sándorné, —
nyér, 2 pint tej I liter tejfel, 3 tojás, 2.7 kg. liszt, Siftár Károlyné 1 zsák száraz szilva, Marics Ist
Zelkó Mária 2 pint tej, 1 liter tejfel, 3 tojás, 2.8 vánné 40 hurka. 40 ugorka, dr. Pintér Miklósné
I kosár alma, 1 kg. vaj, Balkányi Ernő 2 doboz
kg. liszt, 1 cipó kenyér, Pertóczi Ferenc 3 pint
tej, I kg. zsir, í kg. liszt, 1 liter tejfel, 3 negyed dohány, 3 doboz cigaretta hüvely, Fiiszár Iván 1
kg. túró, Kumin Iván 2 pint tej, 1 zsák burgonya kalács kenyér, ifj. Fiiszár Istvánná kalács kenyér,
5.5 kg. liszt, Hegedűs Mátyás 5.5 kg. liszt, 1 cipó Bankó Viktor 3 liter tej és két üveg bor, Kardos
kenysr, Szőke istvánné 2 I. tej, Kozenimann Fe Istvánné I liter tej, Zsálik Józsefné, Szőke Ist
rencné 2 liter tej, Czelecz József 4 drb kalács, vánná, Skalics Józsefné 1 — 1 liter, Fürst Lajosné
5.4 kg. búzaliszt, 1 zsák burgonya, 2.2 kg. zsir, 4 liter tej, Antauer Józsefné kis bögre akác méz,
1 kosár alma, z pint tej, 1.5 kg. túró. Bakán Benkó Miklósné 2 liter tej.
István 3 pint te , 1.4 kg. zsir, Krizsan István 5.5
kg. kukoricaliszt. 4.7 kg. kása, 3 kg. búzaliszt, I
Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt,
cipó kenyér, Szmodis István 3 kg. hajdinaliszt,
2.5 kg. buzalisz , 3 kg. kukoricaliszt, 3.5 kg. kása. annak szives megújítását,
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Prémet a katonáknak. A téli háború borzal
mai ellen katonáinknak prémre van szükségük.
Akinek van, küldje azt e címre : Hadsereg segélvző
hivatal Budapest, Váci-utca 38.
A küldeményt a
posta ingyen szállítja.

A legelőkelőbb, a legmegbízhatóbb,
a legjobban szerkesztett, a legnagyobb terjedelmű,
a legfüggetlenebb budapesti napilap Az Újság*.
Munkatársai a magyar zsurnalisztika, a magyar
irodalom legkiválóbbjai. Felelős szerkesztő : fiáján
Ödön, szerkesztő társ : dr. Agai Béla. Előfizetési
árak: egy évre K 28. , félévre K 14. .negyed
évre K 7.—, egv hónapra K 2.40. Az Újság elő
fizetői a »Divat Sálon -t negyedévre K 2.50 ked
vezményes áron rendelhetik meg. Az Újság kiadó
hivatala, Budapest, V!!., Rákóczi-ut 54.

Muraszombat

Könyvtár órák. A Muraszombati Járás-Gaz
dák Szövetségé -nek könyvtára nyitva van minden
szerdán és szombaton délelőtt 11 12 óráig a tit
kári lakásán.
A Dunántúli Közművelődési
Egylet könyvtára pedig szerdán d. u. 2 órakor
áll a közönség rendelkezésére az állami óvodában.

MX’íiEiIÓK

(Hunyadi-ház) Fő-utca, az ág. evan
gelikus templom szomszédságában.

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

Nagy raktár:

bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól
igazolja biztos hatásukat.

órák, ékszerek és látszerekben.

eszközöltetnek.

Kellemes izü czukorkák csomagonként 20
és 40 fillér, dobozban 60 fillérért
kaptató Muraszombatban Dr. Bölcs Gyula
gyógyszertárában.

Használjunk
HADIPÓSTABÉLYEGETI

BUDAPEST
es
KS ÚJSÁG
apróhirdetési levelezőlapok kaphatok
BalkrnJ Ernő papirkereskedéséten Mureszombax.

Javítások e szakmában

Apró hirdetések.

Háziipari tanfolyamon készült különféle kefék
és seprűk legolcsóbb árakon kaphatók a Mura
szombat-járási Gazdák Szövetségénél.

rekedts ig,
elnyálkásodás,
hurut és görcsös
köhögés ellen.

órás és aranyműves

olcsón és pontosan

Amerikai szölővesszö Ripária és Göthe No.
9 sima és gyökeres, megszerezhető jutányos napi
ár mellett a titkári hivatalban és a vaslaki alany
telepén.

1

Placsek Venczel

^1915.

t sr 1915?^

H

Nagy választék
az összes magyar és vend

Horgony-thymol-kenöcs.

= NAPTÁRAKBAN. =

Könnyebb Bőrüléseknél, nyitott és égési
sebeknél. Adag: kor. —.80.

f Horgony-Liniment.
a Horgony - Pain - Expeller pótlékai

V

Kaphatók: BALKÁNYI ERNŐ StíK1;

FAjdalommeutes bedörrsölés hiilései
köszvénynél stb.
Üvegje: kor. —.80. 1 60.

Muraszombat.

Horgony-vas-albuminat-festvény
Vérszegénységnél és sépkórn&l.

Keplmtó ■ legtöbb
"iáiban vagy közvet■ i I.......... . thntA
ír. ilcaiBf „I? am; Ofíi.’ia.-átt", ciwill, t'ÍH!.
nertífiü•- L kfti I.
ihslhiirauü 5.

A Muraszombati Mezőgazdaa ági Bank r.-t.

A vasúthoz járó
ut világítási

XVII. évtársulata

1915. január 2-án

működését megkezdte.

ügye — sajnos
még
máig sincs megoldva,
de azért ön pompásan
világíthat, ha vesz egy
Heliophor Gold-Export’
jól világitó villamos

Felhívjuk a t. közönség becses figyelmét arra, hogy ezen évtársulat résztvevői

minden üzletrész után hetenként egy koronát
tartoznak az intézet pénztárába befizetni, mely heti befizetések

zseblámpát!
Vakitó 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

heti befizetésen alapuló önsegélyző osztályának

Muraszombat.

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

3 év múlva az 5"j0-°s kamatokkal
együtt a tözsbetétek arányában kifizettetnek.
A belépő tagok minden egyes üzletrész, illetőleg heti egy korona
befizetése után 150 korona *7 °^0-OS kölcsönre tarthatnak igényt.
Az aláírások 1914. évi december hó 22-től kezdve 1915. jtnuár hó
15-ig, hétköznapokon 9 12 óráig az intézet helyiségében eszközölhetők.
Egyben ezúton is értesítjük a t. közönséget, hogy intézetünk

betéteket elfogad
betéti könyvecskére, folyó számlára a legmagasabb kamatozás mellett.
Leszámitel üzleti és magán váltókat, kötele: vényeket és számla követeléseket.
Minden megbízást elfogad a mi a takarékpénztár és bank üzletkörébe tartozik.

Muraszombat, 1914 deczember 20.

MURASZOMBATI MEZŐGAZDASÁGI BANK R.-T.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

