
Muraszombat, 1915.
Vasárnap, julius hó 4.Harminczegyedik évfolyam 27. szénO Z

MuRASZDMBATésViDÉKE
Laptulajdonos a Muraszombatjárási Gazdaszövetség

ELŐFIZETÉSI ÁR:

. 6 kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér. 
.. íési és hirdeíési pénzek és reklnmácziók :

,| KANVI ERNŐ címére .Muraszombat küldendők.

A Vörös Kereszt.
(V.) Ellenségeink száma ismét meg- 

szaporodott. A demoralizált, hitvány és 
i’sliéz pénzen megvásárolt szövetséges meg- 
f,, tolta rongyos köpenyegét, s megfeled- 
kez .. a tisztesség és hűség elemi követel
ményeiről alattomos orvul támadó gyilokját 
emelte l.ü szövetségese ellen, mely neki 

eaz állami élethez való lehetőségét 
, r.ita. A történelemben nincs ugrás. 

A történelmi igazság könyörtelen, s mi 
bízunk magunk és hű szövetségesünk ere
jében, hogy a gyáva, alattomos, hitszegö 
olasz elveszi méltó büntetését.

Addig azonban még nagy munka van 
hátra. Viharedzett hőseink múltja a legszebb 
harctéri reményekre jogosit, itthon élő mun
kás társadalmunk pedig megadja nekünk 
a reményt, hogy joggal várjuk, hogy a ! 
magyar társadalom tudni fogja ismét köte
lességét azokkal szemben, akik drága vérü
ket ontják a hazáért.

A muraszombati járás derék vend 
népéhez fordulunk ismét kérő, esdö szóval, 
szívleljék meg a Vörös Kereszt felhívását 
s adakozzanak ismét a nemes embermentö 
célra

0 cs. és kir. Fensége Ferenc Salva- j 
tor főherceg, a Magyar Vörös-Kereszt 
Egylet védnökhelyettese, a következő prok- 
lainációt intézte a magyar nemzethez:

A magyar nemzethez!
Midőn erejében és önfeláldozásában meg- 

edzett hadseregünk a háború tizedik hónapjában 
' 'i'.ti csapást készül mérni ellenségeinkre, szö

szben harminchárom évig társunk : Olasz
ország orvul támad reánk

Dicsőséges, legyőzhetetlen hadseregünk, 
melynek soraiban a magyar nemzet párját nem 
találó hősiességgel küzd, újabb harcok elé néz!

Nem kételkedünk, hogy ezen ujabbi fel
adatunkat az erőnk tudatában. Istenbe és ügyünk 
igazába vetett hittel, hűséges szövetségestársunk
kal egyetemben : dicsőségesen fogjuk megoldani!

Hála a nemzet hazafias áldozatkészségé
nek, a Magyar Vörös-Kereszt Egylethez oly 
gazdag adományok folytak be, hogy azok lehe
tővé tették az eddigi harcok ütötte sebek eny
hítését. lehetővé azt, hogy a harc mezején vé
rüket ontott hősök nagy száma felgyógyultan a 
hadseregnek visszaadassé c, sokan pedig a tár
sadalom hasznos tagjaiként övéikhez térhessenek 
vissza.

ösmervén a magyaz nemzet lelki nagy
ságát, azon kéréssel fordulok bizalomteljes haza
fias áldozatkészségéhez, hogy a Magyar Vörös- 
Kereszt Egylet emberbaráti törekvéseit ezentúl 
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kettőzött igyekvéssél iparkodjék elősegiteni, hogy 
felséges urunk és királyunk jelszava: 

bizalmain az ősi erényben!
ezáltal is változatlan fényben tündököljön.

Kelt Becsben, 1915. évi junius hó 9-ikén.
Ferenc Salvator főherceg

cs. és kir. lov. tábornok, .az önk. egészségügy 
v.-felügyelője, a Magv. Vörös Kereszt védnök h.

A nemzeti létért folytatott nagy küzde
lemnek fordulópontjához érkeztünk, mert a 
midőn hosszú hónapoknak emberfeletti küz
delmei árán, harcokban megedzett vitéz 
hadseregünk karöltve liü szövetségesünk 
seregeivel már űzi vissza az északi óriás
nak vert hadait zsarnoki honába, akkor 
ellenünk támadt az a nemzet, mely egész 
nagyságát, gazdagságát és nemzeti egysé
gét a velünk szövetségbeen töltött évtize
dek békés munkájában építhette ki 1

Ellenünk jön a műveltség, a tudomány 
és művészet klasszikus hazájának, hitszegö 
vezéreitől kérlelhetlen végzetébe hajtott 
nemzete, — ellenünk ión, hogy kicsavarja 
a győzelem babérját kezünkből!

A békét hirdettük, a békét ápoltuk és 
őriztük, de a ránk erőszakolt küzdelemnek 
nem térünk ki, megvívjuk annak harcát 
Istenbe vetett bizalommal, egyesülve e nem
zetnek soha meg nem fogyatkozott ősi 
erényeiben: királyhüségben és hazaszere
tetben 1

Paizsul áll fölöttünk az örök, a Iegyőz- 
hetlen Igazság és megacélozza büntető 
fegyverünket az az ősi, nemzetfentartó erő, 
amely kifejezésre jut küzdő fiaink hősies
ségében, az egész nemzet céltudatos, ter
mékeny munkájában és a társadalom ön
feláldozó jótékonyságában egyaránt!

Midőn a nemzet fegyverbe lépett, 
megdobbant az egész magyar társadalom 
szive és a mi egyletünk zászlója alá sora
kozott, hogy munkájával és adományaival 
enyhítse a háború áldozatainak szenve
déseit!

A magyar társadalom oly anyagi esz
közöket bocsátott rendelkezésünkre, mely 
méltó a legnagyobb nemzet áldozatkészsé
géhez, a szegény elhozta az ő filléreit, a 
gazdag az ö ezreit, elhozták mint termé
szetbeni adományaikat és a legnagyobb 
önfeláldozással állott a betegápolás szolgá
latába a női társadalom, hogy mindezen 
eszközökkel elnémíthassuk a sebesültek 
jajszavát, hogy visszaadhassuk őket az élet
nek a társadalomnak!

És egyletünk megtett és megtesz min
dent, hogy a beléje helyezett bizalomnak 
megfeleljen, hogy arra fordítsa az adomá
nyokat, amire szánva voltak, nem keresi. 

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a lap szerkesztőségébe küldendők.
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hogy hol szűnik meg hatásköre, hanem 
mindenütt igyekezik segíteni ott, ahol arra 
igazán szükség van!

Ha majd elnémult a háború zaja, a 
béke korszakában, midőn egyletünknek meg 
lesz adva a lehetőség, hogy a gyűjtött ősz- 
szegek és adományok hováforditását leg
kisebb részleteiben kimutathassa és egész 
tevékenységéről beszámolhasson, akkor 
emelt fővel, a lelkiismeretesen teljesített 
kötelesség biztos önérzetével fogunk a tár
sadalom itélőszéke elé lépni: az egylet 
megtette a maga kötelességét, amit adtatok, 
annak jótéteményeit százezrek élveztek és 
százezrek adják a nemeslelkü adakozót!

De most, amidőn még körülöttünk dúl 
a háború viharja, midőn a sebesülteknek 
ezrei és ezrei szorulnak ápolásra, mikor 
betegápolási intézményeink felszerelései és 
készletei felújítása vált szükségessé, mikor 
harctéri kirendeltségeink készletei pótlá
sokra szorulnak és minden oldalról a mi 
segítségünket veszik igénybe, holott anyagi 
eszközeink már-már kimerültek, ismét a 
magyar társadalomhoz intézzük kérő sza
vunkat, hogy támogasson nagylelkű ado
mányaival, tegye lehetővé, hogy ember
baráti működésűnket az eddigi keretek 
között fentarthassuk, hogy ápolhassuk, 
gyámolitliassuk a sebesülteket és bete
geket, hősi küzdelmeknek szenvedő áldo
zatait !

És ennek a most megindított uj gyűj
tésünknek első adakozója, a legelső magyar 
ember, népeinek gondos atyja, a mi .sze
retett Felséges Királyunk, aki százezer 
koronás fejedelmi ajándékával sietett egy
letünk támogatására, követendő nemes pél
dáját adva az áldozatkészségnek!

Mindnyájunknak van közelállója a 
harctéren és senki sem tudhatja, hogy az 
ö adománya nem-e egy hozzátartozójának 
fog enyhülést nyújtani, adakozzunk mind
nyájan, hogy segitsünk a szenvedőkön, akik 
mind fiaink, testvéreink, mert egy egységes, 
küzdelmében testvériesen összefort nem
zetnek fiai vagyunk mindannyian!

Adakozzunk és az adakozás nyomá
ban áldás fog fakadni!

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

HASZNÁLJUNK

HADIPOSTABÉLYEGET!
Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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Rézmozsarat Vasmozsárért!
Rezet Vasért!

Gróf Andrássy Gyuláné felhívása.
A magyar társadalomhoz, különösen a ma

gyar háziasszonyok, egyházak gondnoksága, jegy
zői kar, lelkészek, tanári és tanítói kar, kereskedők 
és iparosok ió szivéhez fordul az Uránia Orszá
gos N'ővédő Egyesület és áldozatot kér a haza 
oltárára !

Az országos hadsegélyzö hivatal lelkes fel
hívást intézett a magyar közönséghez és első sor
ban a magyar közönséghez, és első sorban a 
magyar háziasszonyokhoz. Ez a felhívás azt kí
vánja tőlünk, hogy háztartásunk fölös és nélkü
lözhető fémtárgyait adjuk oda részben a hadsereg
nek. részben egyesítvén a kettős célt a társadalom 
munkájának segítségére. Bizonyos, hogy e felhívás 
nem is marad hatástalan s minden magyar ház
tartásban már készen várják összegyűjtve és meg
válogatva az erre szánt tárgyak a gyűjtés idejét. 
Ehhez a felhíváshoz kapcsolódik, bár tőle függet
lenül a mi kérésünk is.

Adják nekünk háztartásaik vagy kereskedé
seik egyik-másik darabját, mely talán nem feles
leges, de nem is pótolhatatlan. Az Uránia* 
Országos Növédö Egyesület ugyanerre a célra a 
rézmozsarakat, rézgyertyatartökat vagy egyéb nél
külözhető réztárgyakat és rézmérlegsulyokat (leg
inkább félkilón felül) kéri azoktól, kik ellenszol 
gáltatás nélkül, vagy mert nem nélkülözhetik, nem 
adhatják át réztárgyaikat. Nem ingyen kérjük, mert 
ellenértékűi felajánlunk minden adott törmelékért, 
egy a használatnak, úgy ízlés, mint hygienikus 
szempontból teljesen megfelelő nikkelezett vasmo
zsarat. Másfél kgr. rézgyertyatartóért, vagy ugyan
annyi súlyú sárga vagy vörös réztárgyért vagy 
törmelékért egy nikkelezett vagy bronzirozolt vas- 
gyertyatartót; félkilós és ezen felüli rézsulyért a 
megfelelő hiteles vassulyokat. Ezen vastárgyak 
bízvást pótolják a háztartásban, templomokban és 
az üzletekben támadt hiányt. E jelzett tárgyak e 
történelmi napok emlékére pro Viktória a Győ
zelemért 1914 15. felirattal vannak ellátva és
mindenkor ékesen szóló emléke lesznek ennek a 
nagy időnek.

Réztárgyaik helyett fogadják el tehát szíve
sen az általunk felajánlott és a rézadományokat 
mindenképen pótló nikelezett vagy bronzirozott 
vastárgyakat, hogy egyrészt uj eszközöket adhas
sunk küzdő hadseregünknek jövendő győzelmek 
kivívásához, másrészt pedig, hogy a hadicélra 
adott anyagnak nyilvánosan elszámolandó átvételi 
árával támogassuk az Uránia Országos Nővédő 
Egyesület már megkezdett munkáját, egv-egy tég
lával hozzájáruljunk ahhoz az otthonhoz, melvet 
az egyesület a hadbavonultak özvegyeinek és ár
váinak lehetőleg még a háború tartama alatt fel
állítani óhajt.

A fenti tárgyakon kivül minden egyéb réz 
vagy vörösréz tárgyat, üst. konyhaedény stb. ado
mányt is szívesen fogadunk és kérünk és azt kí
vánság szerint az adományozó által megnevezett 
bármely, általunk forgalomba hozott nikkelezett 
vagy bronzirozott felirásos emléktárgygyal be
cserélünk.

A hazafias nagy cél érdekében bizalommal 
várom a becserélendő réz- és vörösrézadományo
kat, gróf Andrássy Gyuláné IV., Váczi-utca 20. 
vagy az Uránia Országos Növédö Egyesület 
helységébe V., Szervita-tér 5. szám alá.

Budapest, 1915. junius havában.
Gróf Andrássy Gyuláné s. k.

ADAKOZZUNK

a „VÖRÖS KERESZT“-nek!

A Vendvidéki Magyar Közmű
velődési Egyesület közgyűlése.

Pósfay Pongrác elnök julius hó 10-ére 
a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egye
sületet közgyűlésre hivta egybe. A köz
gyűlés tárgysorozata a következő: 1. Elnöki 
jelentés. 2. 1913—14. évi számadás. 3. 
1915-16. évi költségvetés. 4. Elnök, 2 
alelnök, titkárok, könyvtárnok, lapszerkesztő, 
pénztárnok, ügyész, 9 tagú választmányi 
rendes és 2 póttag választása. 5. Indít
ványok.

Pósfay Pongrác elnök már hónapok
kal ezelőtt megtartott választmányi ülésen 
az elnöki tisztről való lemondását bejelen
tette, s mint sajnálattal értesülünk, ezen 
elhatározását a közgyűlésen is be kívánja 
jelenteni.

Az egyesület tagjai sajnálattal látják 
Pósfay elnöknek az elnöki tisztről való 
lemondását s el vannak tökélve, hogy az 
egyesület érdekében mindig agilis elnököt 
lemondási szándékától el fogják téríteni, 
mert az egyesület ezután nehezen tudná 
nélkülözni Pósfay Pongrác kipróbált mun
kásságát. Amennyiben ez nem sikerülne, s 
Pósfay Pongrác elnök a tagok nagy sajná
latára mégis megmaradna lemondási szán
déka mellett, úgy a tagok között egyér
telmű már az az óhaj, hogy a választások 
e közgyűlésen megejtve ne legyenek, s 
maradjon meg mindenki állásában mind
addig, mig a háború véget ér.

Ez az egyesület, mely ezideig a járás
ban a magyar nemzeti eszme leghatásosabb 
terjesztője volt a vend nép körében, s az 
általa fentartott lappal mindig a magyar 
kultúrát terjesztette a háború közepette 
is nagy szolgálatot tesz a magyarságnak. 
Igazi hivatását a háború befejezése után a 
konsolidált viszonyok között még eredmé
nyesebben fogja kifejthetni. Ennek a há
borúnak tanulságai között nem utolsó, hogy 
azok az intézmények, melyek nemzetiségi 
vidéken a magyarság őrei fokozott fejlesz
tésre szorulnak, s a mi járásunk hazafias 
társadalmában meg van az erő és lehető
ség, hogy ezt a virágzó egyesületet tovább 
fejlessze.

Az egyesület tagjai át vannak hatva 
ezen magasztos hivatástól s ez képezi 
indokát a tagok azon óhajának, hogy akkor, 
mikor az egyesület tagjainak nagy része 
innét távol katonai szolgálatot teljesít, ne 
tartson a közgyűlés választásokat, ne töltse 
be egyelőre a megürült állásokat, csak tár
gyalja le egyszerű hivatalos folyó ügyeit, 
mert az ilyen nagyfontosságu magyar egye
sület békés jövője érdekében van, hogy 
akkor, mikor az egyesület vezetőségének 
újjáalakításáról, megújításáról van szó, itt 
lehessenek az egyesület azon kiváló s 
munkás tagjai is, kiket a kötélesség most 
innét elszólitott Az egyesület vezetősége 
hihetőleg hivatása magaslatán állva, átérzi 
feladatát, hogy nemzeti intézményeink ép
ségben tartása e nehéz időkben fontos 
nemzeti érdek.

Hazafias szolgálatot teljesít tehát a 
közgyűlés, ha méltóan e komoly időkhöz 
egyszerűen letárgyalja hivatalos jelentéseit, 
személyi és választási ügyekkel nem fog
lalkozik, elhalasztja e kérdéseket a béke 
napjaira, amikorra visszatérnek újra derék 
tanítóink s az egyesület kitűnő más tagjai, 
akik ma komoly s szent kötelességet telje 
sitenek, addig pedig vezessék az egyesület 

ügyeit a tisztikaritthon lévő tagjai járásunk 
magyarosításának dicsőségére!

Folytassuk a nagy munkát bátor szív
vel, s ha eljön ismét a béke derengő haj
nala, terjesszük derék vend népünk körében 
a magyar kultúrát, neveljük népünkbe a 
nemzeti egység gondolatát!

Álom a sátorban.
Már Észak véres éjszakái
Mögöttem lesznek. Dél felé megyek.
Köszöntlek áldott róna erdőnk fái
S vértől pirosló kincses, szent hegyek.

A dombon, melyről falum látszik, 
Könnyel köszöntöm a drága határt, 
Zsoltáros ajkam érinti a földet, 
Melyen rabolva bitang csorda járt.

Halleluja ! uj mese-ország!
Áldott uj magot zsendülő mező.
Halleluja! megcsókolom a szent nőt. 
Aki elébem lelkendezve jő.

Karját karomba büszkén ölti
S megállók vele a kapuk előtt,
A hős társakat dallal köszönteni . . .
S megkeresem a gyöni temetőt.

Szegény öreg pap lent a sirban
Az én apám, tudom, hogy nem aludt, 
Mig messze Észak gyilkos éjszakáin 
Fiai fölött égtek a faluk.

Szent öreg ur, néhai pásztor 
Sírja tövében pihenőt lelek.
Beszélek néki népe tavaszáról
S megáidnak áldott apai kezek.

Harcos dicsőség koszorúját
Szegény öreg pap sírjára teszem :
Az Ur velünk volt, apám, visszajöttünk, 
Szabad földben nyugodj már csöndesen.

Gyóni Géza.

HÍREK
— A trónörököspár halálának 

évfordulója Hétfőn volt egy esztendeje, 
hogy Ferenc Ferdinánd trónörököst és 
Hűséges hitvese, Hohenberg Zsófia herceg
asszony életét kioltotta a gyilkosok golyója. 
A szomorú évfordulóra Artstettenbe utaz
tak az árvák: Hohenberg Zsófia harcegnő 
továbbá Miksa és Ernő hercegek s oda
ment az uralkodócsalád több tagja is, hogy 
imádkozzék a tragikus véget ért királyi 
hercegi pár sirja fölött A gyászistentiszte
letet mondó pap hangja talán elveszett a 
sírbolt csendjében, a zokogó árvák halk 
imája azonban áttört a háború vad lármá
ján és igazságos Ítéletet kért Istentől. Igaz
ságot: fegyvereink győzelmét és ellensé
geink pusztulását.

— Fényes katonai kitüntetés. Ismét 
egy névvel gazdagabb a mi járásunk his- 
tóriás lapja. Malacsics Miklós, a Mura
szombati Mezőgazdasági Bank derék tiszt
viselője, Malacsics József pénztárnok fia, 
harctéren teljesített vitéz tettei elismeréséül 
az ezüst vitézségi érmet kapta és zászlóssá 
lépett elő.

— Katonai kitüntetés. A király 
Kovács Gézát, a Muraszombati Takarék
pénztár felügyelő-bizottságának elnökét, a 
83. gy. e.-beli tart, hadnagyot az ellenség
gel szemben tanúsított vitéz magatartásáért 
legfelső dicsérő elismerésével tüntette ki.
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Levél a harctérről. Derék vendjeink jóízű 
umorukat nemcsak a béke csendjében ápolják, j 

Je megőrzik jókedvüket a vérzivataros csaták tüzé- 
cn is. A galíciai harctér után most az olaszok 
llen küzdenek, mint bátor oroszlánok, de jó kedé- 
iik csak a régi maradt. Ezer veszély közt bátran 
egállják helyüket s mikor az ágyú elcsendesül, 

puskaropogás elhallgat, jut még idő, hogy 
okra gondoljanak, akik itthon értök aggódnak, 

•óiihrer, Kühár Eerenc, ki az olasz harctéren
J. az alábbi levelet irta egy muruszombati 

iának. A levél ékes bizonysága, hogy kato- 
íennyire nyugodtan várják a hitszegö olasz 

támadását:
egy kösziklás hegynek a tetején, 1915. 

vedves Nagybácsi! Ne gondolja azt, hogy 
rossz helyzetben vagyok és azért nem 

, semmit, hiszen most is zeneszó mellett 
,om e lapot, mert ma, 21-én Olasz Nemzeti 
nnep dacára, nekünk hangversenyt rendeztek 
/ olaszok, melyet előadja az olasz Gránát és 
lirapnell zenekara, a 28-as nagy ágyúval. 

. lakodalom is kitűnő. Villám világítás, Nap 
■ les. esős időben vízvezeték, ingyen háló, fürdő, 

ebédlő és altiszti társalgó szobáim mind, na- 
|H-nta friss olasz gránáttal kirakva, tehát igy 
nem csoda, ha elfelejtkezek magukról, a fent- 
nexc/.ett szórakozásom annyira lekötelez, hogy 
alig tudok időt szakítani magainnak, hogy ma
gukról megemlékezhessem. Ölel és csókol Eeri.

Uj okleveles tanítónő. Saruga 
Mariid, Saruga Frigyes felsőlendvai kör
jegyző leánya a kőszegi római katli. elemi 
iskolai tanítónő képzőben a múlt héten 
megtartott befejező képesítőn fényes ered- 
ménynyel tette le a vizsgát.

Adomány. Lapunk mai számában közölt 
lelkes Rezet Vasért felhívásra az első ada
kozó Székely János ny. igazgató tanító ur volt, 
aki cgv mozsarat volt szives szerkesztőségünkhöz 

? honnet a maid beérkezendő tárgyakkal 
ti országos bizottsághoz fogjuk beküldeni.

- Vizsgálat. Laky Kornél iparfel
ügyelő az elmúlt napokban a járásbeli ipar
telepeket, motorokat vizsgálta felül.

Tojás és huskérdés. Ifj. Horváth Pál íö- 
.-/A'lgabiró kezdeményezése folytán a járási gazda
ság bizottság által megindított akció már ered
ménnyel kecsegteti. Most még csak az adatok 
beszerzése és a mészárosokkal való tárgyalások 
k< éltetik kissé az ügyet, azonban belátható rövid 
ié '■ belül sikerülni fog Murassombat lakósságá- 

és tojás szükségletét lehetőleg méltányos 
•» kelő mennyiségben kielégíteni.

Megszűnt a kolerajárvány. A 
i .11 in legszörnyübb réme a kolera a 
sz. ;zéd alsólendvai járásban is felütötte 
ff s nagy aggodalommal féltünk a baj 
ell ipódzásától. Sikerült azonban már 
er es kézzel a bajt elfojtani a szomszéd
it úgy hogy a mi járásunkban egyetlen

megbetegedés sem fordult elő. Elmúlt 
de azért óva intjük a lakosságot a 

ágra, mert minden járvány szülője s 
ágya a piszok. A baj elmúltával most 

111 ismét szabad a forgalom s a járásbeli 
íla ik most már szabadon hozhatják be 
Sfi öles s egyéb terményeiket Mttra- 
sz"; atba.

Eletjel. Csrnkó József muraszombati lakos 
"nin ’ü hónapja nem adott a harctérről életjelt 

. nak, mig végre a napokban aggódó felesége 
JeveK apott tőle, melyben jelenti, hogy orosz 

in van.
A hadsegélyzö hivatal elismerése a vidéki 

a!*Ón ,ic A honvédelmi minisztérium hadsegélyzö 
•Iának vezetője, Kirchner Hermán altábor

LELKI FEGYVER

nagy, levelet intézett a hirlapirők országos szövet
sége elnökéhez, melyben a többek között a követ
kezőket írja: A honvédelmi minisztérium vezető
sége alatt álló hadsegélyzö-hivatalt a háború 
eddigi folyama alatt a magyar közönség sok meg
értő szeretettel és áldozatkészséggel támogatta. 
Kötelességemnek tartom kifejezést adni annak a 
meggyőződésemnek, hogy e nagy morális és 
anyagi eredményben jelentékeny része van a ma
gyarországi vidéki sajtónak is, mert az igazán 
hazafias önzetlenséggel állott mellénk a magasztos 
ügy szolgálatban. Nemzetünk nehéz és megpróbál
tatásokkal teli napjaiban állandóan ébren tartotta 
a közönségben a hazafias közszellemet és hálára 
méltóan propagálta jótékonysági intézményünket. 
Ezért a buzgó és fáradhatatlan támogatásért a 
magyarországi sajtó minden tagjának legmélyebb 
hálás köszönetemet fejezem ki s kérem, hogy ezt 
a szövetség elnökségének és tagjainak tudomására 
adni méltóztassék. A hadsegélyzö hivatal vezetője : 
Kirchner cs. és kir. altábornagy.

A muraszombati járás hadiadó fizetői. Az 
adókivetési jövedelem szerint a 20 ezer koronát 
meghaladó jövedelem a vármegye területén 224 
hadiadózőnál 11,794.000 korona, amely jövedelem 
után a pénzügyigazgatóság 520,000 korona hadi
adót hozott javaslatba. Ez az összeg sem végleges 
azonban, mert még egyes kivetési javaslatok mun
kában vannak. Járásunkból hadiadót fizetnek: 
özv. gróf St.-Julién Kelemenné, gróf Batthyány 
Zsigmond, gróf Széchényi Tivadar, Vogler József, 
özv. gróf Széchényi Tivadarné.

Kirabolt aggastyán. A Mezővár és Alsó 
marácz közötti országúton a minap csendesen 
ballagott Külics Iván 80 éves vaslaki aggastyán. 
Egyszerre csak eléje ugrott két cigánylegény, meg
ragadták, a földreteperték, fojtogatták s azután 
zsebéből kiszedték pénztárcáját, amelyben kis pén
zecskéjét, 30 koronáját tartogatta. Ezt elrabolva 
megszöktek. A muraszombati csendőrőrs nyomo
záshoz látott és sikerült is elfognia a rablókat, 
Bejc-Horváth András és Horváth József stájeri 
cigánysuhancok személyében, akik közül az egyik 
19, a másik 17 éves. A megtalált bűnjelekkel 
együtt átadták őket a muraszombati járásbíró
ságnak.

A mi veszteségünk. A legújabb veszteségi 
lajstromban járásunkból a következők szerepelnek : 
Kovács László zászlós Muraszombat, Balaskó Ee
renc Muraszombat, Barbarits Eerenc Görhegy, 
Borbély István Ottóháza, Csarni János Zsidahegy 
Düh István Muraszombat, Elegár Alajos Mura
szombat, Hackl János Felsőlendva, Holecz István 
Őrfalu, Horváth József Vasvecsés, Horváth Kál
mán Kisszerdahely, lvanits Sándor Alsócsalogány, 
Sávéi Ferenc Vasiak, Schreiner Ferenc Határfalva, 
Skrabán István Mártonhely Tallián István Nagy- 
tótlak, Tiszai Ferenc Vasvecsés, Vogrincsics Vas- 
hidegkut, Vörös József Kisszerdahely, Závetz Já
nos Gesztenyés, Zrinszky Mihály Musznya. 
Hadifoglyok: Ballek István Sándorvölgy, Bankó 
István Örfalu, Benkö Alajos Birószék, Benkő Já
nos Seregháza, Bertalanics György Vizlendva, Czel- 

, lecz Sándor Vizlendva, Dani József Halmosfö.
Vásár Battyándon. Battyándon az orszá

gos állatvásár és kirakodó vásár f. évi julius hó 
10-én lesz megtartva.

Rapporton kell kérni az aratási szabad
sagot. A földmivelésügyi m. kir. miniszter f. évi 
43130 eln. sz. a. kelt körrendeleté alapján a ka
tonaságnak az aratási és cséplési munkálatok cél
jaira való szabadságolás és felmentése iránti kérel
mek sem a honvédelmi, sem a földmivelésügyi 
miniszterhez nem terjeszthetők fel, miután a kérvé- 
nyezésnek ez a módja a kérvények érdemleges és 

Hadbavonult evang. katonáink és 
itthonmaradt híveik használatára.

gyors elintézését maguknak a feleknek hátrányára 
csakis késleltetheti. A szabadságolást és felmen
tést az illető katonáknak személyesen a kihallgatá
son rapporton kell kérniök.

— Adomány a Vörös Kereszt javára. Sommer 
Lajos ur Felsőlendváról 10 koronát volt szives 
a muraszombati Vörös Kereszt javára adni, me
lyet hálásan köszön a vezetőség.

— Beiratások a polgári iskolába az 1915 16. 
tanévre. A jövő tanévi beiratásokat szept. 2., 3. 
és 5-én d. e. 9—12-ig tartjuk meg az uj épület
ben. A polg iskola I osztályába azon tanulók 
vehetők fel, akik életük 10. évét betöltötték és az 
elemi iskola IV. osztályát sikerrel elvégezték. A 
beiratásnál minden tanuló szülőjének v. gyámjá
nak kíséretében személyesen tartozik megjelenni, 
mely alkalommal minden tanuló hoteles az igaz
gatónak vagy helyettesének a következő okmá
nyokat bemutatni: 1. előző tanévi bizonyítványát,
2. szülntési bizonyítványát, ujraoltási bizonyítvá
nyát. Ez okmányok nélkül senkit sem fogunk fel
venni. A beiratáskor fizetendő dijak : egész évi 
tandíj 20 korona, beiratási dij 1 korona, könyv- 
tári-értesitöi dij I — I korona, kirándulási alap 
javára 1 korona, összesen 24 korona. A tandíj 
2 részletben is fizethető, mely esetben 10 korona 
beiratáskor, 10 korona február 1-én esedékes; a 
mellékdíjak azonban a beiratáskor fizetendők. A 
tandíj elengedéséért folyamodók kérvényüket Vas- 
vérmegye kir. tanfelügyelőségéhez címezve, sze
génységi bizonyítvánnyal felszerelve a beiratáskor 
nyújtsák be. Tandíj elengedéséért csak azon szü
lők folyamodhatnak, kiknek fia legalább általános 
jó bizonyítvánnyal bir, vagyis akiknek bizonyítvá
nyában a szépírást, éneket és tornát kivéve leg
feljebb egy elégséges van. Tanítók, katonák, állami 
tisztviselők gyermekei szegénységi bizonyítvány 
nélkül is kérhetik a tandíj elengedését, de ez eset
ben kérvényeikre 1 koronás bélyeg ragasztandó. 
A javító- és tantervkülönbözeti vizsgálatokat szept. 
1-én d. u. 2 órakor tartjuk meg. A javitó-vizsgá- 
latol azok tehetnek, akik 1 -3 tárgyból buktak s 
az igazgatósághoz címzett kérvényüket legkésőbb 
augusztus hó 15-ig ugyancsak az igazgatóságnál 
nyújtják be. A tantervkülönbözeti vizsgálatokat 
szept. 1-én, de d. e. 10 órakor tartjuk. A tanterv
különbözeti vizsgálatért tárgyankint 4 korona fize
tendő. Azok, akik valami testi hibában szvenved- 
nek, a testgyakotlat, szépírás, szabadkézirajz és a 
mértani rajz gyakorlati része alól fölmentest kér
hetnek, mely esetben Vasvármegye kir. .tanfelügye
lőségéhez címzett kérvényüket beiratáskor az igaz
gatónak adják át. Csatolandó hozzá tiszti orvosi 
bizonyítvány. A kérvény és mellékletei szegény
ségi bizonyítvány csatolásakor bélyegmentesek, 
ellenkező esetben a fennálló szabályzat szerint 
bélyegezendők fel. A tanév megnyitását a beira
táskor iudatjuk. Zágonyi. János h. igazgató.

Tagdíj befizetés A magyarországi mun
kások rokkant és nyugdijegyesülete muraszombati 
fiókjának vezetősége ez utón is figyelmezteti 
tagjait, hogy nyugdíj járulékjaikat minden hónap 
első vasárnapján délután 2 és 3 óra között a 
Turk József Magyar király* vendéglő e célra 
fentartott helyiségben fizessék be. Különösen figyel
meztetnek ama hátralékosok, kik külön felszólítást 
is kaptak már, hogy annál is inkább tegyenek e 
felhívásnak eleget, mert mulasztás esetében meg
szűnik tagsági igényük és eddigi befizetéseiket is 
elveszik.

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

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

Igen csinos fekete vászon kötésű 
könyvecske, mely csekély 40 f.-ért 
kapható BALKANY1 ERNŐ üzletében.
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Marha
(kST eladás.

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

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

BUDAPEST es KIS ÚJSÁG
apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedesében Muraszombat

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

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

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAUER JÓZSEF bábsütö és mézeskalácsos.

ANTAUER FERENCZ úri és női czipész- 
niesler Közép-ulcza.

BENKÓ JÓZSEF Szállodája az „Elefántéhoz.

BITTERMANN TIVADAR borbély és fodrász.

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész,

D1TTRICH GUSZTÁV bádgos, vizsgázott 
acetylen gázszerélő.

DICK SÁNDOR sajtgyáros.

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

és porcellánkereskedése.
FLISZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 

Motorerőre berendezett műhely.

KR. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fö utcza.

HEIMER IGN’ÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-ulca.

’ HALBARTH HENRÍk" vendéglős.'-

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

KEMEN\ MoR .Korona" kávéháza.

OLASZORSZÁG
háborús térképe

kapható BALKÁNYI ERNŐ üzletében, Muraszombatban.

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

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

Balkányi Ernő Muraszombat.

Butorcsomag olásra 
vegyes papír igen jutányos áron kapható 

Balkányi Ernő papirkereskedésében 
MURASZOMBAT.

és kereskedelem.
GROSZ MÓR vegyeskereskedő Felsölendva.KALCHBRENNER és NÁDAI 

bornagykereskedése, Gróf Szápáry-utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

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

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

sági gépekben.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

POSZTÉ JÁNOS órás és ékszerész.

PÉTERKA FhRENCZ vendéglős.

PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza.

RATKOL TIVADAR gözléglagyára.

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

Kerékpár raktár.

SIFTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza. 

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász.

WOLFARTH LAJOS ép. mérnök Mező-utca.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely.

GOLOI B ISTVÁN kereskedő Alsómarácz.

GROSZ SAMU vendéglős Urdomb.

EURÓPA TÉRKÉPE
kapható BALKÁNYI ERNŐ üzletében.

Horgony-thymol-kenöcs.
Könnyebb sérüléseknél, nyitott ée égési 

•ebeknél. Adag: kor. —.80.r____ k
Horgony-Líniment.

• Horgony-Paln-Expeller pótlékai
. FÁjdalommentes bedörzsölő* hillAaaknöl, rh.nmóról /
\ köszvénynél stb. /

üvegje: kor. -.80, f.40, 2.*-.

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

Üvegje: kor. 1.éO.

ST Kapható a legtöbb gyógyszertárban vagy közvet-
GSj. 9 lenül beszerezhető

‘ V dr llckter Jü arany írcszlánhoz", cíazelt. ojí|F 
nertárátál, fréga I, Fluabetbslratst $.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

GENUR KÁROLY vendéglős Felsölendva. 
HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodőhegy. 
HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán. 
KÍ ZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd. 

KOUSZ ANTAL vendéglősBpest VII. Sip-u. 5.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.
KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkus házán.

KÜHÁR JÓZSEF vas- és füszerkereskedése 
Felsölendva.

MOLNÁR ZSIGMOND ..Linké Kávéház. 
Komárom.

OBÁL JENŐ gőzmalom tulajdonos Perestó. 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodőhegy.

PRESZLER VICTOR „Hungária Kávéház*
Komárom.

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

STIVÁN FERENCZ vendéglős Kőhida. 
SIFTÁR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

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

VLAJ FERENCZ vendéglős Rónafő.
VOGLER JÓZSEF savanyuviz tulajdonos 

Bad Radein.

ZRINSZKY ISTVÁN gépkovács Alsómorácz.
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban?


