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Muraszombatés Vidéke
Laptulajdonos a Muraszombatjárási Gazdaszövetség

ELŐFIZETÉSI ÁR:

re 6 kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér, 
fizetési és hirdetési pénzek és reklamácziók : 
KÁNYI ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

A harcosok otthona.
A német harcos-otthonok központi 

nya egy törvény tervezet alapelveit 
mzK A,. Ez a tervezet a harcos-otthonoknak 
kettős célját domborítja ki, hogy a német 
nép fejlődését, az utódoknak a felnevelését 
testik-p es szellemileg egészséges irányba 
terelje és hogy a hazai földnek a hozadékát 
növelje Megkülönböztetést tesz lakó-ottho
nok (kiskertes-házak) és otthon-birtokok 
közt. Harcos-otthonokat elsősorban a bíró
dat .ette megfelelő szerveivel, ame-
l> ugyminiszteriuin alá vannak ren-

izonban átruházhatja ezen jogát más 
intézményekre, vagy közhasznú egyesüle
tekre A harcos-otthonok szervezőinek elő
vásárlási jog biztosíttatnék földbirtokok el
árverezésénél, vagy oly földek eladásánál, 
ameivek tíz év alatt szabadkézből legalább 
kétszer cseréltek gazdát. A birdalmi hivatal
nak szükség esetén kisajátítási joga is vol
na harsos-otthonok céljaira szükséges föl
deknek a megszerzésére Az otthon elide
genítése csak a feleség hozzájárulásával 

■Ina lehetséges Az otthonért egy fel nem 
.Iható évi járdék fizetendő.
Az itt ismertetett pontok elárulják, hogy 

falom vezetői az otthonnak erősebb 
• sét kívánják, hogy az hosszú időn 

■s családjának a javára szolgáljon 
.Kötés azonban nem olyan termé- 

egy uj paraszthitbizomány léte- 
lene tartani, amelyik a föld ki- 
zgósitásának útját állja. Sőt a 

' vjíiok létesítése minden bizony- 
n. összefüggő földek eldaraho- 

id nagyobbmérvü mobilizációjá- 
t emelés fokozására fog vezetni. 

1 birtok különben a szabad köl
teni gátolja, amenynyiben az el- 

A gondolat, ami a német tervben 
i'l, még telejesen hiányzik mai bir-

mcból, hogy a föld vételára nem 
. hanem egy járadék, amelynek 

izonyos körülmények között le
üti, ................. ‘ 
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sza,. i!.,t<, őt emelhető is, ha a föld ho- 
zadr , nem az illető tulajdonos kulturmun- 
kája -.'tkeztében, hanem általános köz- 
gazdíjvivi okok folytán, a hozzá hasonló 
biri- 1 "kon is hasonlóan csökken vagy 
eine,n-dik. Érvényesülne tehát itt a föld
re: rmereknek az az ideálja, hogy a minden
kor: földtulajdonos csak a megmunkálásá
nak, saját tnukaereje értékesítésének a jogát 
kapja; a rente, a munka nélküli jövedelem 
nem a földbirtokost, hanem az összességet, 
ez esetben a harcos otthont létesítő intéz
ményt illetné.

Annak a megállapítását, hogy a rente 
mikor emelhető, vagy mikor csökkentessék, 
a törvénytervezet külön, meghatározott 
jogkörű hivatalokra bizná.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.

Felelős szerkesztő Dr CZ1FRÁK JÁNOS. 
Főmunkatárs - STERN HUGÓ.

Kiadó
A Vendvidék! Magyar Közművelődési Egyesület. 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

A magyar mozgalomnak a földkérdés 
nagyobb nehézséget semmi esetre sem okoz
hat. Miiiió holdakra megy az a földterület 
Magyarországon, ami nagyrészben közbirtok 
és olyan művelés alatt áll, vagy oly mérték
ben van hijján a művelésnek, hogy rendkí
vüli szerencse volna a nemzeti termelés 
szempontjából, ha ezen birtokok egyrésze 
parcell tulajdonosok kezébe kerülne. Nagy
szerű megoldás volna azért is, mert a tulaj
don érzését adná a föld megmüvelőjének 
és lehetővé tenné mégis egy roppant fela
dat megoldását, tőkeszükséglet, kölcsönpénz 
nélkül. A magyar községek nagyrészének 
igen nagykiterjedésü birtoka van, amelyek 
alig egyszázalékot jövedelmeznek. Mindezek 
a községek köteleztessenek rá, hogy birto
kukból egyrészt, amelyik a falu közelében 
van, harcos-otthonok, vagy katonakertek 
címen kihasítsanak és félholdas, egyholdas 
parcellákban elsősorban azon községből 
való földműves katonáknak mérsékelt évi 
rente»fizetésének kötelezettségével adjanak 
el. Ezekből a kertekből a községnek volna 
ezután is legalább annyi jövedelme, mint 
mikor, a község kezelésében volt, nagy 
nemzeti célt szolgálnának, de mindenek 
előtt rendkívüli módon fokoznák a föld 
termését.

EZek után, mélyen tisztelt olvasó, aki 
vidéki földbirtokos, gazda, ügyvéd, orvos 
kereskedő, vagy közigazgatási tisztviselő 
vagy, aki ismered a magyar népet, erényei
vel, hibáival együtt, gondold el lehetetlenség 
volna az imitálunk, hogy Hajdúszoboszló, 
Mikepércs, vagy bármely más mezőváros, 
vagy község elhatározza, hogy a községi 
birtokból egy darabot, amely a faluhoz 
közel esik, kihasit Tegyük fel, hogy ez 
egy száz holdas birtok lesz. Ezt a földet 
a község ma bérbeadhatná egydarabban, 
mondjuk háromezer koronáért. A község e 
helyett felosztja száz darab egyholdas parcel
lára és elad minden parcellát harminc koro
na évi rentéét. A parcellára a községnek 
vissza vásárlási joga van, ha a földvásárló, 
vagy jogutódja kötelezettségeinek nem tesz 
eleget. A telepes - harcos-otthon tulajdo
nos - tartozik a parcelláját bekeríteni, és 
gyümölcsfákkal beültetni és kertszerüen 
megmunkálni. A község a maga eszközeivel 
is mindent megtesz a katonakertek emelésére, 
utakról, vízelvezetésről gondoskodik, jutal
mat ad azoknak, akik különösen gondos 
miveléssel a többieknek követendő példát 
adnak. Gondoskodik piacról egyes nagy 
tömegben értékesíthető speciáls termények 
számára.

Mélyen tisztelt olvasó, ha ezt a gondo
latot jónak találod, ha nem látsz okot, 
amiért ez éppen a mi viszonyaink közé nem 
volna beilleszthető, akkor kövess el min 
dent, hogy e gondolat minálunk is tetté 

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési díj : 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 fill. 
többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.

Nyilttér sora 50 fillér.

váljék. Kövess el mindent, hogy addig is, 
amig törvény intézkedik a visszatérő har
cosok otthonáról, addig is abban a köz
ségben, abban a járásban, amelyben mű
ködsz, alakuljon meg egy szervezet a har
cos otthonok létesítésére. Ezek a vidéki 
szervezetek megtalálják majd az érintkezést 
a központi kormányhatalommal, nem törté
nik ez másképpen Németországban sem. 
Ne tartson vissza semmiféle pártérdek. 
Ebben a kérdésben igazán nem lehet el
térés konzervatívok és legelörehaladottabb 
radikálisok közt.Egyik a harcos katona le
telepítésével a nemzeti ellenálló erőt fej
leszteni, másik a termelés fokozásától várja 
az erők felszabadítását.

A rokkant katona földdel ellátása 
ugyanazon tekintet alá esik, mint az egész
séges katonáé. A különbség csak az, hogy 
a rokkant katona és a harezban elesett ka
tona családja előnyben volna részesítendő. 
Ha az otthon-birtok egy évi járadékkal 
szerezhető meg, akkor a munkás saját mun
kája béréből, a nyugdíjas penziójából fizeti 
az évi 20 -30, vagy 40 koronát kitevő 
rentét, ami az otthon-birtoknak az ára. A 
föld termése mindkét esetben a háztartás 
céljaira és a család jövedelmének a foko
zására fog szolgálni.

A ., harcos-otthon “ eszméje szerintünk 
magáért beszél. Nem kell több szó a di
cséretére.

Rezet a hadseregnek!

Esténkint...
Ahol most halálcsend síró őszi tájon 
Siralmat, özvegy-gyászt s bánatot eltakar : 
Esténkint fájdalmas megadással várom 
Keserű vádaknak szivelrázó jajját . . .
S amikor felzokog a rőtbarna avar
S millió életnek elfojtott sírása : 
Gördülő könnyeim senki meg ne lássa,
S panaszos szavaim, keservem ne hallják . . .

Esténkint, esténkint vérpárás harcirtezön, 
Amikor elnémul lassan a harci zaj:
Néma vágy tükrözik a csöndes szenvedőn . . . 
A lelket betöltő isteni Eszme itt
Bánatot eloszlat s hol előbb annyi jaj. 
Bubánál, kesergés szólít a beteg ajkról : 
Gyerekes örömmel rég hallott szent dalról 
Ajkaink az eszme dicshimnuszát zengik.

Esténkint, esténkint úgy érzem : az élet 
Édesget, csalogat s körülöttem édes, 
Halk zenével millió angyalok zenélnek , . . 
Ismét csak a régi boldog gyermek lettem, 
Lágyan simul fejem jó anyám kebléhez 
S lelkem telve öröm édes kacajával 
Ott jár, hol az élet halk zene s madárdal. 
Hol a dalszöt egykor ajkaimra vettem . . .

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

HÍREK.
Batthyány Tamás gróf kitün

tetése. Néinetujvári és szabadbatthyányi 
Batthyányi Tamás gróf, József kir. herceg 
kamarása, 7. honvéd huszárezredbeli szá
zados. az északi harctéren kivívott harcok 
közben eltűnt Hosszú idő múltán a kievi 
katonai kórházból küldött értesítést arról, 
hogy sebesülten orosz fogságba került. 
Fején két gránát szilánk, vállain és térden 
több golyó érte Vele együtt került fog
ságba szinten sebesülten hü tisztiszolgája. 
A hivatalos lap vasárnapi száma a vitéz 
grófnak, mint a harctéren elesett hősnek, 
királyi kitüntetéséről ad hirt. 0 felsége 
Batthyány Tamás grófnak a hadidiszitmé- 
nyes 3. oszt, vaskoronarendet adományozta.

Kinevezés. Fényes kitüntetés érte 
dr. Geiger Vilmos tb megyei főorvost, 
muraszombati járási orvost. Ö felsége a 
király dr. Geiger Vilmost ezredorvossá 
nevezte ki. Méltó és avatott elismerése ez 
a fényes előléptetés azon önzetlen mun
kásságnak, melyet dr, Geiger Vilmos a 
háború egész tartama alatt a sebesültek 
ápolása és gyógykezelése körül teljesen 
díjtalanul kifejtett. Mint a jó hírű mura
szombati közkórház főorvosa, teljesen 
egyedül végezte az egész háború alatt 
orvosi teendőit, önzetlenül szentelte idejét 
a kórház betegeinek s különös meleg sze
retettel s odaadással gondoskodott a sebe
sültekről, akik áldva dicsérik eredményes 
működését. Ezenfelül mint járásorvos ket
tőzött buzgalommal őrködött a járás köz
egészségügye felett s erélyes kötelesség
tudásának eredménye, hogy a járás terüle
tén itt ott fellépett kolera és tífusz esete
ket kellő időben elfojtani lehetett. Ezen 
eredményes munkásságot jutalmazza most 
a királyi kegy s mi, akik működésének 
tanúi vagyunk, büszke örömmel köszönt
jük a legfelsőbb elismerés alkalmából, 
mert hivatása a legszebb emberi munka 
betöltése volt, melyet kellő figyelemre méltat 
felettes hatósága, de áldása kiséri annak a, 
több mint 6oO sebesültnek is, akiket gon
dos ápolása családjának s a hazának 
visszaadott

— Szabadságon. Dr. Radt: Romulus 
a muraszombati járásbíróság vezetője meg
kezdte augusztus 27-től szeptember 9-ig 
terjedő szabadságát. Távollétében a járás
bírósági vezetői teendőket Schweitzer Jenő 
járásbiró látja el.

Kinevezés. Őfelsége a király Szent
királyi Sándor albirót Vili, fizetési osztályú 
járáshiróvá nevezte ki. Érdemes embert ért 
a jól kiérdemelt előléptetés, aki lelkiisme
retes és alapos munkájával nemcsak felet
tes hatóságai, hanem a jogkereső közönség 
s az ügyvédi kar legteljesebb elismerését 
és becsülését szerezte meg

Haza szabadságról. Dr. Geiger 
Vilmos járásorvos 2 heti szabadságáról 
visszaérkezett s megkezdte orvosi működését.

Előléptetés. Őfelsége a király 
Laval Nándor tüzérzászlóst, a nagy ezüst 
vitézségi érem tulajdonosát, Hartner Géza 
orsz. képviselő fiát hadnaggyá léptelte elő.

ADAKOZZUNK
a „VÖRÖS KERESZT“-nek!

— A vasmegyei központi választ
mány A vármegyei központi választmány, 
mely a vármegye választó kerületeinek 
képviselő választásait intézi, tagjaiul járá
sunkból Dr. Czifrák János, Darvas Aladár 
és Kovács István lettek megválasztva. A 
muraszombati választó kerület az első osz
tályba lett sorozva, s ennek elnöke Herbst 
Géza alispán.

Muraszombat épül A háborús viszontag
ságok sok tervet halomra döntöttek s megakadt 
nálunk a szép fejlődésnek indult építkezés. Öröm
mel jegyezzük mégis fel, hogy elkészült dr. Somén 
Lajos hatalmas épülete, mely városunk derék 
szülöttének. Takács Lászlónak, az országház épí
tészének alkotó tehetségét dicséri s hatalmas ará
nyaival, teknikai készségével egyike a legszebb 
épületeknek, mely nemcsak Muraszombat, de nagy 
városoknak is díszére válhat. E házban nyer el
helyezést a Muraszombati Mezőgazdasági Bank is, 
amelynek átköltözése már meg is történt. 
Most kezdődött meg Heiiner Samu kereskedő fő
téren levő házának kiépítése is, mely az utca 
szépségét csak emelni fogja. S tán ebbe a ro\atba 
kellene feliegyezni azt is, hogy a polgári iskola 
ellenben még mindig nem épül, falai égnek me
redve kiáltanak átkot arra a községi elöljáróságra, 
mely oly vétkes közönnyel nem törődik most már 
az iskolaépítés ügyével, pedig az a község, mely 
az iskola megteremtéséhez oly lázas lelkesedéssel 
és áldozatkészséggel fogott, nem feledkezhetik 
meg kötelességéről annyira, hogy az építkezéssel 
már mit se törődik. Elvárjuk végre ebben az ügy
ben a legerélyesebb intézkedést.

— Jegyzőválasztás Vashidegku
ton. Obál Mihály körjegyző lemondása 
folytán megürült vashidegkuti körjegyzői 
állást csütörtök délután töltötték be a kör
jegyzőség választó polgárai, kiknek bizalma 
már hosszú idő óta meleg szeretettel vette 
körül Reiser Boda Henrik helyettesítéssel 
megbízott oki. jegyzőt, ki mint helyettes, 
előzékeny modorával és készséges köte
lesség tudásával a lakosság körében nagy 
népszerűségre tett szert, úgy hogy a meg
ejtett választáson a lakosság egyhangú 
bizalma helyezte őt a jegyzöség élére. Meg
választása nagy örömet keltett a körjegy
zőség derék lakossága körében.

Halálozás. Részvéttel értesülünk Megy- 
gyessy Zoltán cimbalomművész elhunytáról, ki két 
fiával, kik apjuk tehetségét örökölték, országos 
hírre teltek szert, s nálunk is több alkalommal 
hangversenyeztek fényes eredménnyel. Haláláról a 
család az alábbi gyászjelentést adta ki:

Alulírottak a maguk és az összes rokon
ság nevében fájdalomteit szívvel tudatják, hogy 
a legjobb férj, atya, gyermek, testvér és rokon 
meggyest Meggyessy Zoltán zenetanár folyó hő 
25-én este fél 7 órakor, életének 43-ik, boldog 
házasságának 16-ik évében, hosszas szenvedés 
és a haldoklók szentségének ájtatos felvétele 
után elhunyt. A boldogult hült teteme folyó hó 
27-én délután 4 órakor fog a zalaegerszegi sir- 
lcertben örök nyugalomra helyeztetni. Az en
gesztelő szent mise-áldozat folyó 27-én reggeli 
fél 8 órakor fog a zalaegerszegi plébánia tem
plomban a Mindenhatónak bemutattatni. Zala
egerszeg, 1915. augusztus hó 25. Nyugodjék 
békében ! Járay Emília neje. Jancsi és Zoli 
gvermekei, Meggyessy Elek és neje szülői, 
Meggyessy Lajos, Meggyessy Béla testvérei, 
dr. Ballő István és neje, Imrei Géza és neje. 
Veikéi Zoltán és neje, Láng Gyula, Láng Jenő, 
Meggyessy Lajosné sógorai és sógornői.

Korona gyűlés A muraszombati esperes- 
ségi kerület papsága folyó évi korona gyűlését 
szeptember 13-án tartja meg Mártonhelyen.

Balesetek. Vas Józsefné sz. Malacsics 
Etelka szentgvörgyvölgyi lakos augusztus 29-én 
Szentgyörgyvölgyön a cséplő gépnél dolgozott, 
kévét bóntogatott, miközben észrevette, hogy a 
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dob megtelt. Erre a fedelét felnyitotta, miközben 
Papp Sándor egy kévét dobott feléje, minek kö
vetkeztében elcsúszott s a bal karja a dobba 
került, mely kezét teljesen szétroncsolta. Ha
sonló baleset érte a napokban Vas János vele- 
méri lakost, kinek munkaközben amúgy is béna 
balkarja a cséplőgép dobjába került, mely azt 
szétroncsolta. Mindkét súlyos baleset áldozatát a 
muraszombati közkórházba szállították, az ügyész
ség pedig megindította az ügyekben az eljárást.

Muraszombati világítás. Többször tettük 
már szóvá lapunkban az a botrányos közönyt, 
mellyel itt az arra illetékesek a község világítási 
ügyét intézik. Nincs az az utolsó falu Galíciában, 
melyben oly pokoli sötétség volna, mint itt. Az 
utóbbi napok viharos esti óráiban tétován botor
káltak az emberek az utcán, sehol egy halvány 
mécses se égett. Sötét volt a vasútról bevezető 
utca, sötét volt az egész város. S ez a kétségbe
ejtő sötétség uralkodik itt hetek óta. Megesett 
például, hogy a napokban, mikor a Mezőgazdasági 
Bank előtt volt állványokat lebontották, a doron
gok az utón maradtak éjjel is s több községi 
lakosnak sikerüli a pokoli sötétben itt felfordulnia. 
Ennek a botrányos állapotnak egyszer már véget 
kell vetni. Ha nem jók a lámpák, csináltassák 
meg. ha nincs petróleum szerezzenek, szóval igy 
tovább ez az ázsiai állapot nem folyhat. Eeihivjuk 
járásunk erélyes tőszolgabirájának figyelmét erre 
az igazán aktuális kérdésre.

A muraszombati izr. templom nagy ünnepi 
isteni tiszteleteinek sorrendje: folyó hó 8-án és 
9-én az esti isteni tisztelet fél 7 órakor kezdődik, 
9-én és 10-én pedig reggeli fél 7 órakor veszi 
kezdetét. A délelőtti isteni tiszteletek mindegyikén 
hitszönoklat is lesz.

Halálozás. Willmann Nándorné messze 
idegenből ide vágyódott a szülőföld rögébe, súlyos 
betegen hozatta magát a muraszombati kórházba, 
hol azután gyógyíthatatlan betegségétől meg
váltotta a halál. Haláláról a család az alábbi 
gyászjelentést adta ki :

Alulírottak szomorodott szívvel jelentik, 
hogy a legjobb feleség, rokon Willmann Nán
dorné szül. Molnár Mária életének 53-ik, bol
dog házasságának 25-ik évében hosszas szen
vedés után folyó hó 3-án jóbblétre szenderült. 
A megboldogult hült tetemei folvó hő 5-én dél
után 3 órakor fognak a helybeli sirkertben 
örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztejő 
szent miseáldozat folyó hó 7-én reggel 8 órakor 
fog a Mindenhatónak a helybeli róm. kath. 
templomban bemutattam. Muraszombat. 1915. 
szeptember 3. Áldás és béke poraira ! Willmann 
Nándor férj, Willmann József, Willmann János, 
Kercsmár Nándor sógorok.

Hivatalban. Nagy Károly szeghalmi járás- 
birósági írnok a muraszombati járásbírósághoz 
áthelyeztetvén, elfoglalta hivatalát.

43 50 évesek önkéntesi joga. A sorozás 
alá kerülök felhivatnak, hogy önkéntességi jogukat 
igazoló okirataikat, érettségi bizonyítványt a szem
lére okvetlenül magukkal vigyék, mert jogosultsá
guk éneikül elbirálható nem lesz.

Fémet a hadseregnek. Lapunk által meg
indított gyűjtés folytán Ascher Lipót muraszombati 
lakos két gyertyatartól, egy vasalót és töltény
hüvelyeket küldött be hozzánk. Nemes adományát 
rendeltetési helyére juttattuk.

Köszönet nyilvánítás, özvegy Posztl Já
nosné a muraszombati Vörös Kereszt közkórházá
ban ápolt sebesült katonák részére egy kosár 
almát. Fiszter Ignácz barköci lakos pedig a kór
házban ápolt katona fia után a kórház kápolnája 
javára 16 koronát volt szives adományozni. Mind
ezen kegyes adományokat nyilvánosan köszöni 
meg a közkőrház vezetősége.

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-
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sc e van s szívesen kutat lapunk is és szerez 
jt egbizhatóbb értesülést az eltűntek felöl telje- 
s, díjmentesen.

A Vörös Kereszt a foglyokért. A mura 
hali Vörös Kereszt megbízásából értesítem a 
lakosságát, hogy az egyesület titkári hivatala 
eddig, ezentúl is teljesen dij- és portómente- 
égzi az eltűntek és hadifoglyok tartózkodási 

cnek felkutatását, a velük való minden leve
rt. Alább közlöm a tudakozódási lap mintáját, 

H ívnek adatait a lehetőség szerint velem kö
zölni kell:

A kérdezett neve, rendfokozata, csapat
teste (./rede, százada), születési helye és éve, 

tája, melyik harctéren volt legutóbb,
. utoljára, milyen hir érkezett felőle ?

A kérdező neve, lakhelye, megye és 
!só postája.
A Vörös Kereszt ez által a járás lakossá- 

nak ilven és ehhez hasonló ügyekben mindig a 
nagvobb készséggel áll rendelkezésére. Dr. 

\ ,lvi Sándor a Vörös Kereszt titkára.
Hadi beszédek. A honvédelmi minisztérium 

HaJ'-gélyzö Hivatala népszerű füzetekben kiadja 
azokat a tanulságos és léleknemesitö beszédeket, 
amelyeket a háború óta legkiválóbb államférfiatok, 
főpapjaink, tudósaink, íróink és politikusaink tar
tottak a nyilvánosság előtt, az Országos Hadse- 
^elvzö Bizottság felolvasási sorozatán. A hazafias, 

^var szellemtől áthatott beszédek retorikai 
</einp<»ntból is rendkívül becsesek. Gondolatokban

m. gyönyörű munka valamennyi : a közönség 
jól teszi, ha a tizfilléres füzeteket megvásárolja 
ö összegyűjti. Nagyszerű és maradandó emlékei 
lesznek e füzetek annak a hazafias föllángolásnak 
és együttérzésnek, amely a nemzet minden rétegéi 
olv megható módon egyetlen táborba terelte a 
magyar nemzeti becsület és a magyar nagyság 
védelmére. Eddig gróf Apponyi Albert, Csernoch 
|.inos, báró Hazai Samu, gróf Tisza István, gróf 
Andrá^sv Gyula. Prohászka Ottokár és Rákosi 
Jenő hadibeszédei jelentek meg. A füzetek Az 
•\!> - Beszerzési és Szállítási R. T. utján
(Bud<.. > V., Kádár-utca 4.) rendelhetők meg,
de kaphatók a dohánvtőzsdékben is. A befolyó 
tiszta jövedelmet a háborúban elesett vagy a ka
pott sebek következtében elhalt katonák özvegyei 
és árvái javára fordítják.

Az Est es a háború. Az újság hírszolgá
latát a háború állítja a legnehezebb, a legfárasz
tóbb és a legköltségesebb feladatok ele. Százszo
rosán nehéz a feladat, amikor a magunk háborúját 
vívjuk, amikor a mi tűzhelyünk nyugalmáért har- 
cólnak a katonáink. Hisszük, hogy minden újság
ol megtanulta uiár és tudja, hogy a hirszol- 
g pontossága és gyorsasága elölt más, nagy 

e kell tekintettel lennünk, mert amikor a 
hadseregünk harcol és vérzik mindnyájunkért, mi 
fáradunk és nélkülözünk velük együtt, de a nagy 
cél érdekében a mi munkánk is beilleszkedik a 
haditc-vbe és a katona; szempontokhoz simul. 
Az i. ■ munkatársai, akik a magyar irodalom és 
ni' rás legelőkelőbb képviselői, ott vannak min
den harctéren, s a tákorokből küldik lelkiismeretes, 
hti Jósitásaikat és ismertető, színes cikkeiket,
n. ahogyan ők maguk tapasztalják. S boldogan 

. hogv nemcsak itthoni közönségünk, hanem 
únk szövetséges és barátságos viszonyban 

tilföld sajtója is a legnagyobb elismeréssel 
a Az Estet a világ első hírlapjai közé. Hogy 
még szorosabb legyen a kapcsolat Az Est 

hadsereg között, a háború kitörése óta ezer- 
küldi ennek az újságnak a kiadója Az Estet 

a >: postákon és a kórházakba, s örömmel
Rr iák arra, hogy a hónapok óta meszi har-
Cl' agy idegen kórházakban gyógyuló katonáink 
naP,; i hallhatják a mi szavunkat, a hazai hangott 
A' kiadóhivatala Budapesten, VII., Erzsébet
kor i szám alatt van.

A ikesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

^ergamentpapir
it bekötéséhez, igen erős, elsőrendű 

minőségű, kapható
BALKÁNYI ERNŐNÉL Muraszombatban.

Aktuális életbiztosítás.
Az Első Magyar Általános Biztositó

Társaságnál 43 50 éves népfölkelők 
pótdij

nélkül háború esetére életbiztosítást köt
hetnek. Bővebb felvilágosítással szolgál 

Aseher Bt. és Fia
az Első Magyar Általános Biztosító Társaság 

járási ügynöksége.

A vasúthoz járó 
ut világítási 

ügye sajnos még 
máig sincs megoldva, 
de azért Ön pompásan 
világiihat, ha vesz egy 
.Heliophor Gold-Exporí 
jól világító villamos

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

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

rekedtség, 
eln yálkásodós, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

DIXIjLíIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel
lák három fenyővel. 6100 közj. hit. 
bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 

igazolja biztos hatásukat.
Kellemes izü ezukorkák csomagonként 20 
és 40 fillér, dobozban 60 fillérért
kapható Muraszombatban Dr. Bölcs Gyula

gyógyszertárában.

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

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

Balkányi Ernő Muraszombat.

Büntető eljárás 200 korcsmáros ellen. A 
»Fogadó. czirnü lapból vesszük ál az aiábbi köz
leményt : Aradon és környéken 200 korcsmáros 
ellen indítónak eljárást azért mert az illetők rész
ben gondattanságból, részben tudatlanságból netn 
függesztették ki italmérési helyiségükben a törvény 
által előirt Bortörvény fontosabb rendeletéi" fali
táblát és ezért a legkisebb büntetés 100 korona. 
Jó akaratulag hívjuk a fentiekre fel vendéglőseink 
szives figyelmét és egyúttal tudatjuk, hogy a fenti 

rendeletet tartalmazó fali tábla Balkányi Ernő 
papirkereskedésében Muraszombat 1 koronáért 
kapható.

Egy jobb házból való fiú 
ruházattal és teljes ellátással 

tanulónak
felvétetik

Mayercsák Béla vegyeskeres
kedésében Csáktornyán.

Nélkülözhetetlen útmutató.
Körjegyzői, ügyvédi, járásbirósági 
és magán hivataloknak, községi 
bíráknak, vendéglősök és magáno
soknak nélkülözhetetlen útmutató
Muraszombatjárás községeinek

névjegyzéke
Keltűn tetve: a községek uj el
nevezése ABC rendben, távolság 
Muraszombattól oda és oda és 

Ara vissza kilométerekben, a község
IQ melyik körjegyzőséghez tartozik

és annak utolsó postája, lakosai- 
fillér nak száma. A bírósági kiküldött 

és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilométerenkint.

Kapható : Ba lkányi Ernő könyv
es papirkereskedésében Muraszombat.

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

c igare tta- hüvely eket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé

sében Muraszombatban szerezhet be.

6190. 1915. szám.
Árszabály eleimi cikkek hatósági megállapításáról.

Marhahús 4 kor. Borjuszelet 4 kor. — 
Borjú többi része 3 kor. 60 fill. Sertés hús 

kor. fill. Burgonya kilogramonként 10 fill. 
Vörös hagyma darabja 02 fill. — Foghagyma 
darabja 04 fill. Kelkáposzta egy fej 8 — 10 fill. 
Fejes káposzta egy fej 10—15 fill. — Csirke 
rántani való párja 2 kor. Csirke sütni való 
párja 3 kor. - Tvuk darabja 2.—2.50 kor. __
Kacsa darabja 2.----2.50 kor. - Liba darabja
3. 3.50 kor Tejfel literje 80 fill. Tej
literje 24 fill. Túró kilogramja 80 fill. — 
Vaj kilogramja 3 kor 20 fill. Tojás darabja 
(egész évre) 10 fill. Szárított vargánya literje 
48 fillér

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

Muraszombat, 1915. augusztus hő 6-án.

ifj Horváth Pál,
főszolgabíró.
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A Muraszombati Mezőgazdasági Bank R.-T.

1915. szeptember 1-től kezdve 
az eddigivel szemben fekvő (Dr. Sőmen-féle) ház 

földszinti sarok helyiségébe

pár helyeztettek át. teü

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 czipő 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

KARDOS JÓZSEF vaskercskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

KALCHBRENNER és NÁDAI 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry-utca.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

GOLOl’B ISTVÁN kereskedő Alsómarácz.

ANTAÜER JÓZSEF bábsülö és mézeskalácsos 

BENKÓ JÓZSEF Szállódája az „Elefántéhoz. 

BITTERJIANN TIVADAR borbély és fodrász.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész. GROSZ SAMU vendéglős Urdomb. 
GROSZ MÓR vegyeskereskedő Felsölendva.

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

GENUR KÁROLY vendéglős Felsölendva. 
HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanvmesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhcgy, 

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Kőhidán.

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész,

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

sági gépekben.
DITTRICH GUSZTÁV bádgos, vizsgázott 

acetylen gázszeréin. POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.
KÜZM1CS MÁTYÁS vendéglős Battyánd.

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpest VII. Sip-n. 5.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.
D1CK SÁNDOR sajtgyáros. PÉTERKA FERENCZ vendéglős.

ERNST SÁNDOR kalapos-mester.

FÜRST A. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak, úgyszintén üveg 

és porcellánkereskedése.

PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza. KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

RATKOL TIVADAR göztéglagyára. KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán.

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

Kerékpár raktár.

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhcgy.
FL1SZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 

Motoreröre berendezett műhely.

KB. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fö-utcza.

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

STIVÁN FERENCZ vendéglős Kőhida.

S1FTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos. SIFTÁR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

11 ELMER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-ulca.

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza. SOMMER JÓZSEF vendéglős Felsölendva. 

TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg. 
VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.HALBARTH HENRIK vendéglős. URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász.

KEMÉNY MÓR „Korona* kávéháza. WOLFARTH LAJOS ép. mérnök Mező-utca. ZR1NSZKY ISTVÁN gépkovács Alsómorácz.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


