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Muraszombatés Vidéke
Laptulajdonos a Muraszombatjárási Gazdaszövetség

ELŐFIZETÉSI ÁP:

re 6 kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér.
'(fizetési és hirdetési pénzek és reklamácziók

' ÁNYI ERNŐ címére .Muraszombat küldendők.

Emléket a muraszombati 
járás hőseinek.

Az a lelkes mozgalom, melyet lapunk- 
.k és ifj Horváth Pál főszolgabirónak meg

indítania sikerült, megindul ime a maga 
hódító útjára. Hasonló mozgalmak már 
követik a miénket országszerte s büszkén 
jegyezük fel, hogy az általunk megkezdett 
mozgalom már túlnőtt a járás határán s az 
ország lelkesedése ismerte el helyesnek.

A központi bizottság mgebizásából a 
bizottság jegyzője, dr. Vályi Sándor elké
szítette az alábbi felhívást s ezzel megindul 
a gyűjtés, amely hiszük és reméljük, azzal 
a fényes eredményei fog végződni, mely 
méltó lesz a kegyeletes célhoz s az éléséit 
hősök emlékékez!

A felhívás igy szól:
Cgy esztendő vérzivataros küzdelme 

után: él a magyar, áll Buda még. Az orosz 
koloszus nagy mérfödes csizmájával rá 
akart taposni, ami ezeréves hazánk meg
szentelt földjére, meg is indult, s lába 
nyomán a pusztulás, a nyomor, a gyújtoga
tás őrjítő réme fakadt, s már már kétségbe 
estünk hazánk sorsa felött, már azt hittük, 
hogy a magyar ugar acélos búzáját orosz 
kezek fogják pusztítani, amikor egyszerre 
eiós magyar karok izmos csapása rést üt 

ellenség sorain, futva menekül az orosz 
■■..agyar földről s bedőlnek Varsó, Iván- 

górod kemény falai, orosz földön fut az 
ellenség s a magyar búzáját is orosz aratja 
de nekünk! Csodákkal teljes esztendő! 
Dicső szövetségesünk hűsége, a magyar 

sereg vitézsége nemcsak az ország ha- 
t it tisztította meg az ellenségtől, hanem 

lalmas csatákban saját földjükön veri ‘ 
ínségeinket. A nagy győzelmeknek, nagy 

ára! Bizony sok magyar vér öntözte 
iánk rögét, sok emberünk pusztult el 
síink is e nehéz harcban, de az egyes 
■ bér fájdalmát elnémítja, lecsilapitja az a 
:it, hogy a hazáért estek el azok vitéz 
ik, kiket a kötelesség, a hazaszeretet
predestinált
A muraszombati járás hazafias lakos

sí hazafias lelkesedéssel, harci kedvvel 
" t a háborúba, Felhangzott a harci dal 
s szivében magyar, csak nyelvben itt, 

end nép fiai magyar dallal ajkukon 
i'i tak el falujukból s harcos kedvvel 
vú .k meg dicső hadseregünk diadalmas 

üt. A történelem a vend nép hőseinek 
>n lapot fog szentelni okos tanulságául 

jövőnek, hogy hogy kell a hazáért élni , 
s meghalni.

Áhitatos szívvel gondolunk a járás el
esettéire. azokra a hősökre, akik vérüket on-
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tották a hazáért. Kitudja hol pihennek? A 
sebesvizü Búg. a száguldó Dnjester, a ro
hanó Száva kitudja hány becsületes magyar 
harcost takar s hánynak lett temetője az 
idegen erdő vadona, a véráztatta ellen
séges föld ? 1

Ezeknek az elesett hőseinknek, az em
lékét akarjuk megörökíteni. Reményteljes 
bizalommal fordulunk a magyar szivekhez, 
hogy hazafias és kegyeletes munkánkban 
minket támogatni szívesek legyenek. Em
léket, méltó emléket akarunk állítani a mu
raszombati járás vértanú halált halt azon 
hőseinek, kik életük feláldozásával a leg
szebb emléket állították már magunknak. 
Azt szeretnők, hogy a fejlődő járás neki
lendült központjában Muraszombatban em
lék hirdesse azon járásbeli hősök nevét, 
akik a hazáért haltak meg. Ez az emlék! a 
nevét kívánja művészi formában megörökí
teni annak, aki a becsület mezején elesett.

Itt a szlávság szomszédságában, a ma
gyar határon, Muraszombatban állítunk 
méltó és maradandó emléket, hogy ez bu- 
csujáróhelye és örök tanítója legyen a já
rás hazafias lakosságának, mely nemcsak a 
jelen nagy eseményeit jegyzi fel, hanem 
egyúttal példát mutató buzdító tanulság, 
lelkesítő szimbólum legyen a jövőre is hogy 
a késő utódok, akik majd kegyeletes szív
vel ehhez az emlékhez fognak zarándokolni 
a hős elődök emlékén felbuzdulva megta
nuljanak a hazáért élni, dolgozni s ha kell 
meghalni is

Adakozzunk a muraszombati járás ele
sett hőseinek emlékére 1

Ne aprózzuk el kegyeletes érzéseinket, 
ne állítsunk sok apró emléket, hanem emel
jünk itt a járás központjában egy hatalmas 
emlékét a járásbeli összes hősök emlékére, 
mert ezáltal az emlékük fentartása és gon
dozása örökkön örökké biztosítva van.

Adjon erejéhez képest mindenki e ne 
mes célra, mert azok a hősök, kiknek em
lékét kívánjuk megörökíteni is mindnyájunk
ért áldozták drága vérüket, igy tehát joggal 
számíthatnak mindnyájunk hálájára, ke- 
gyeletése!

Az adományok a Muraszombati Taka
rékpénztár és Muraszombati Mezőgazdasági 
bank címére küldhetők.

Muraszombat, 1915 szeptember 1.
Az emlékmű bizottság megbízásából 

hazafias tisztelettel
Dr. Vályi Sándor ifj: Horváth Pál

jegyző. elnök.

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

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

Hirdetési dij : 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 fii1, 
többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.

Nyilttér sora 50 fillér.

HÍREK.
— Hősi halál. Súlyos családi gyász 

érte gróf Szápáry László v. b. t. t. mu
raszombati nagybirtokost. Sógora Thurn 
Táxis Hugó herceg ulánus kapitány az 
északi harctéren elesett. A vitéz föur koráb
ban súlyosan megsebesült, de sebéből fel
gyógyulva csakhamar a harctérresietett, hol 
hősi halált halt.

— Sinkovich Ferencz főhadnagy. 
A király Sinkovich Ferencz 18. honvéd 
gyalogezredbeli hadnagyot főhadnaggyá ne
veztek:. A hős tiszt mindössze 20 esztendős 
de mint emlékezetes, neve ott van a had
sereg aranykönyvének lapjain s az elsők 
között volt, akik a hadi diszitményes ka
tonai érdemkeresztet megkapták. Mint had
nagy vonult a háborúba, ahol egy győzel
mes roham alkalmával egy évvel ezelőtt 
súlyosan megsebesült a fején. Azóta Bécs- 
ben ápolják és rövidesen teljesen felgyógyul.

Adomány a hősök emlékére. 
A muraszombati járás hőseinek emlékére 
Árvái Henrik kereskedő 300 koronát, 
Hartner Géza orsz. képviselő 100 koronát 
adakoztak.

— Akinek hét gyermeke van a harctérén. 
Kevés családja van az országnak, akit a háború 
sorsa közvetlenül személyileg is ne érdekelne. 
Egyik a harctéren ontja vérét, amásik a front 
mögött végzi munkáját, a harmadik ithon dolgozik. 
Minden munka egyaránt fontos bárhol is végez
tessék el, a fö csak az hogy kötelességtudással 
párosult hazaszeretet vezesse a haza minden fiának 
cselelkedetét. Az már azonban igazán dicséretre 
méltó rikaság számba megy, hogy egy családból 
heten kerüljenek a harctéré. Hahn Hermán bodó- 
hegyi kereskedő hét fiút adót a hazának s mind 
a hét fiú a háború kezdete óta fronton van s vi
tézül állja meg helyét. Egy közülök hadifogságba 
került egy pedig Hahn Izidor nyomdánk derék 
segédje a Kárpáti harcokban súlyosan megbetege
dett s jelenleg a munkácsi kórházban áll ápolás 
alatt. A többi öt azonban még mindég vitézül álja 
helyét az öreg Hahn Hermán büszkeségére, aki 
ime szegény földhöz ragadt ember léiére többet 
adott a hazának, mint a leggazdagabb, mert minden- 
nét odaadta, öregségének, szegénységének minden 
reménységét, 7 viruló gyermekét.

— Nagy becsű adomány. Példát 
ritkító áldozatkészséggel emlékezett meg 
Kardos József muraszombati vaskereskedö a 
háború nálunk időző sebesültjeiről s nemes 
jótékonysága erősen kiemelkedik a köznapi 
fillereskedö jótékonykodók közül. Kardos 
József 200 koronát adott át ifj. Horváth 
Pál főszolgabírónak azon célból, hogy ezen 
Összegből 50 koronát a közkórházinak, 50 
koronát a Vöröskeresztnek és 100 koronát 
a sebesült katonáknak dohány beszerzésre 
juttasson. Kardós József nemes tettével rá
szolgált az elismerésre, s ezúton hálás kő-

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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szünetüket jelentik neki a megajándékozott 
egyesületek és a sebesült katonák. Szép 
tette szolgáljon követendő példának a tehe
tőseknek s gondoljon mindenki e napokban 
azokra az egyesületekre és intézetekre, me
lyek a jótékonyság, az embermentés nemes 
ügyét szolgálják.

— Előléptetés. Darvas Aladár a muraszom
bati Takarékpénztár olasz harctéren küzdő tisztvi
selője. a 29. gyalogezred kadetja egy ellenséges 
támadással szemben tanúsított különös vitéz maga
tartása elismeréséül zászlóssá lépett elő s bátor 
magatartásáról külön ezredparancsban emlékeztek 
meg. Szüleihez a harctérről irtt levelében örömmel 
jelenti előléptetését és azt. hogy kitüntetésre is lel 
lett terjesztve, mert embereivel oly vitézül állta az 
ellenség támadását, hogy minden áldozat nélkül 
hosszú ideig volt képes a túlerőben lévő olasz 
támadást a legnagyobb tűzben vissza utasítani.

— Kirendelés. Békásy István főispán 
Guáry Károly szolgabirót a szombathelyi 
szoigabirósághoz mint kisegítőt kirendelte.

Halálozás Muraszombat egy érdemes, szor
galmas és közbecsülésben álló polgára Halbarth 
Henrik vendéglős meghalt. Temetése csütörtök 
délután volt nagy részvét mellett haláláról a csa
lád az alábbi gyászjelentést adta ki.

Alulírottak szomorodott szívvel jelentik, 
hogy a legjobb férj, forrón szeretett édes atyánk 
és nagyatyánk Halbarth Hendrik életének 67-ik, 
boldog házasságának 37-ik évében rövid szen
vedés után folyó hó 8-án a halotti szentségek 
ájtatos felvétele után jobblétre szenderült .A meg
boldogult hült tetemei folyó hó 9 én délután 4 
órakor fog a Mindenhatónak a helybeli róni, kath, 
templomban bemutattatni. Muraszombat, 1915. 
szeptember 8. Áldás és béke poraira ! Halbarth 1 
Henrikné, szül. N'athera Mária, neje. Ben- 
kovitsJános, Mintsek Antal, Mintsek János, sógo
rai. Mintsek Anna, Mintsek Jánosné, sógornői. 
Ovszenyák Árpád, Ovszenyák Dezső, unokái. 
Halbarth Elza, Halbanrth József, Halbarth Adél, 
Halbarth Olga, gyermekei. Ovszenyák Eerencz veje.

A német hadikőlcsön. Berlinből azt a hirt 
hozza a táviró, hogy a német birodalmi kormány 
által aláírásra bocsátott 10 milliárdos hadikölcsön- 
nél már az első órában tulhalladták a jegyzések 
az egy miliárdot. Ez a hir magában véve éles 
fényt vet a nép gondozására és izzó hazaszere
tetére. de arra is, hogy valóban nem üres szó
beszéd, midőn életét és javait ajánlja fel a közös 
érdekek szolgálátának. Igaz, hogy az első miliárd 
legnagyobb részt városok és hatalmas tőkecsopor
tok jegyzéseiből alakult ki, de ha az ember a né
met lapokat olvassa, akkor gyorsabban dobog a 
szive azon határtalan odaadás és túláradó lelkese
dés megfigyelésére, mely a német nép minden ré
tegében mutatkozik. Nem lehet tagadni, hiszen 
nem egyszer őszinte bámulattal adóztunk érte, hogy 
nálunk is alig sejtett mértékben lehetett a nemzet 
áldozatkészségét tapasztalni, de a mi most Német
országban történik, azt szeretnénk az egész ország 
elé tükrözni, hogy újabb lelkesedést és még he- 
vültebb odaadást fakaszszunk a lelkekben. Semmi 
kétségünk sincs arra nézve, hogy nem kell a jövő
ben sem példákat keressünk és utánoznunk, de jól 
esik megállapítani, hogy a most folyó háború 
borzalmai nem hogy lankasztották volna, hanem 
még csak jobban megerősítették hatalmas szövet
ségesünk elszántságát, amely mögött ha ráke
rül a sor bizonyára mi sem fogunk elmaradni.

Tudnivalók Orosz-Lengyelországgal való 
kereskedelmi forgalomban. Orosz-Lengyelország 
okkupáit részeivel magyar ipar és kereskedelem 
üzleti összeköttetésekre törekszik. Az erre vonat
kozó legfontossabb tudnivalókat a cs. ás kir. ka
tonai kormányzóság németnyelvű füzetben külön 
kiadta. A füzet, melynek „Bestimmungen für den 
dér ös|.-ung Monarchie und dem Mililár-Gouver- 
nement Kielc“ a cime, 1 K. 60 fill. előzetes be
küldése ellenében megkapható a következő helyen : 
Auskunftstelle des k. u. k. Mililar-guvernements 
Kielce für Waren-Ein- und Ausfuhr Krakau, Gert- 
rudygasse Nr 12.
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_  Hivatalban. Dr. Radu Romulus. 
a muraszombati kir. járásbíróság vezetője 
szabadságáról visszaérkezett és elfoglalta 
hivatalát. , .

Bellivas. Krancz József muraszombati 
káplán katonai szolgálatra hivatván be, helyette
sítésével Deli István bízatott meg.

A hírszolgálat katonai ellenőrzése érdeké
ben. A külföldre szoló levelezések az allábbi kor
látozásoknak vannak alávetve.

A levél szövege levélpapír (quart) két oldalát 
nehaladja meg A levelekhez nem csatolhatok oly 
mellékletek, a melyek híreket tartalmaznak. Az 
irás tiszta és jól olvasható legyen. Titkos vagy 
jel írások (gyotsirás) nem használhatók. A sorok
nak tulsürün alkalmazása, úgyszintén a sorok 
fölé keresztben más sorok átírása tilos.

Üzleti levelezéseknél ha azok egyébként a 
fenti feltételeknek megfelelnek hosszabb is lehel. 
Ezekhez számlák, árjegyzékek és hasonló üzleti 
mellékletek csatolása meg van engedve.

A levél burkolásához csak oly borítékol 
szabad hasznélni. a mely egy rétü papirosból vagy 
más burkoló anyagból áll, tehát selyem papira! 
vagy más anvaggal bélel borítékokat használni 
nem szabad.

Azok a feladók, akik a fenti szabályokhoz 
nem alkalmazkodnak, önmaguknak tulajdonítsák, 
ha az ellenőrzési teendők megnehezítése folytán 
levelezéseik lettemes késést szenvednek vagy egy
általában nem továbitatlnak.

A fenti szabályok a hadműveleti területeken 
lévő postahivataloknál feladott öszes magánlevele
zéseknél alkalmazást nyernek.

Köszönet nyilvánítás. Kardos József vas
kereskedő ur muraszombati lakos a közkorház 
javára 50 koronát volt szives adományozni, 
melyért háláját és köszönetét jelenti a Közkorház 
vezetősége.

— Meghoszabitutták a cséplő gépészek és 
fűtők szabadságát. A honvédelmi miniszter távira
tilag értesítette Vasvármegyét, hogy a hadköteles 
cséplő-gépészeknek és főtöknek a szabadságát 
szempteinber 30-ikáig meghoszabbitotta. A cséplés 
a rósz időjárás miat el fog tartani szeptember 
30-ikáig, a gözekénél és motorekénél alkalmazott 
gépészeknek pedig akad dolguk a szántóvetésnél 
egészen november végéig. Ezért történt a szabad
ság meghosszabbítása.

Járásunk vesztesége- Baller József Batyánv- 
falva, Bánfi János Pálmafa, Bedöke Péter Domon
kosfa, Bencsecz Mihály Sürüháza, Benczák Eerencz 
Korong, Eliszár Eerencz Vasnyires, Qraczer Józsei 
őrv. Szombatfa, Maitz Ágoston Ciedőudvar, Piv 
József Mártonhely, Török József Halmosfő, Tóth 
Eerenc Velemér, Wörös István Mezövár, Holsedl 
Eerenc Vizlendva, Czár Vince Jánosfa, Czelecz 
József Felsöcsalogány, Lovenyák József Vidorlak, 
Malasics János Urdomb, Podnevácz Antal Rétállás 
Szilwecz Alajos Czendlak, Zselezen Lajos Alsó- 
marácz, Makovec Eerencz Alsócsalogány, Nemec 
Mihály Vaskorpád, Pintarics István Birószék, Se- 
ruga József Csendlak, Skodnik Alajos Felsőcsaló- 
gány, Spilák János Felsőlendva, Szmodics József 
káplár Dombalja, Szvelics József Vashidegkut, 
Szmodics József Vaskorpád, Vinkó Lajos Vizlendva, 
Bankó István szakv. Alsómarácz, Bokán István 
Völgyköz, Erjavetz József Barkóc, Gaber József 
örv. Határfalva, Gombóc N. Görhegy, Gyergyek 
János Mottolyád, Hajdinyák Ferencz Vaskorpád, 
Dervarics Mihály Vaskorpád, Koszednák Antal c. 
szakv. Perestó, Mencigár (Dsubangó) Vince c. őrv. 
Mezővár, Pertóczi Péter Barkóc, Podleszek Ferencz 
Salamon, Siftár Vilmos Sürüháza, Sípos Sándor 
Buzahely, Szlavicz Iván Tóthmarácz, Szmodics 
Károly Tóth keresztit r, Szocsics József Falud, Der
varics Iván Zoltánháza, Gombóc József szakv. Ha
tárfalva Gombóc Péter Vidorlak, Goricsány Miklós 
Vaspolány, Kampl András Gedőudvar, Vorczy 
György Hegyszoros, Zsöks János Szentsebestyén, 
Sákovics Antal Bodóhegy, Benkö Perec c. örv. 
Károlyfa, Bohár Ádám örv. Szabadhegy, Cserp- 
nyák Antal Rétállás, Dündek Ferenc c. örv. Mu
raszentes, Fleglár János Várhely, Horváth Alajos 
Salamon, l.aintn János Radófa, Luczu Ferenc Pé
terhegy, Pápics István Mezővár, Proszics István 
Borháza, Rebricza Antal Korong, Sárközy Ferencz 
Dombalja, Szocsics József Falud, Vass Sándor Ve
lemér, Horváth József Kölesvölgy, Horváth Vince 
Murafüzes, Kalamárk József Urdomb, Kercsmár 
Sándor Pártosfalva. Kercsmár Károly Pártosfalva, 
Németh György Muraszombat Németh István Mu- 
ravárhely, Porsch Ferenc Muraszombat, Pózvég 
József Muraszombat, Sohár István Völgyköz, 

Vindisch Károly Muraszombat. Zakocs Károly 
Kerkaszabadhegy, Zrinszky Ádám Zsidahegy, Fleisch 
hauer Mihály Perestó, Forjanics János Mottyolád, 
Krenn Ferenc örv. Kismáriahavas, Lovenyák 
Ferenc Kölesvölgy, Matsek Mátyás Tiborfa. Re- 
miniczkv Henrik Gedőudvar, Sampl Ferenc Mész- 
völgy, ékaper Ferenc Völgyköz, Szukics Mátyás 
Radófa. Tömöri Lajos Ferencfalva, Vérén Miklós 
Bodóhegy.

A Vörös Kereszt a foglyokért. A mura
szombati Vörös Kereszt megbízásából értesítem a 
járás lakosságát, hogy az egyesület titkári hivatala 
mint eddig, ezentúl is teljesen dij- és portómente- 
sen végzi az eltűntek és hadifoglyok tartózkodási 
helyének felkutatását, a velük való minden leve
lezést. Alább közlöm a tudakozódási lap mintáját, 
amelynek adatait a lehetőség szerint velem kö
zölni kell:

A kérdezett neve, rendfokozata, csapat
teste (ezrede, százada), születési helye és éve, 
tábori postája, melyik harctéren volt legutóbb, 
mikor irt utoljára, milyen hir érkezett felőle ?

A kérdező neve, lakhelye, megye és 
utolsó postája.

A Vörös Kereszt ez által a járás lakossá
gának ilyen és ehhez hasonló ügyekben mindig a 
legnagyobb készséggel áll rendelkezésére. Dr. 
Vályi Sándor a Vörös Kereszt titkára.

Az Est és a héberu. Az újság hírszolgá
latát a háború állítja a legnehezebb, a legfárasz
tóbb és a legköltségesebb feladatok elé. Százszo
rosán nehéz a feladat, amikor a magunk háborúját 
vívjuk, amikor a mi tűzhelyünk nyugalmáért har
colnak a katonáink. Hisszük, hogy minden újság
olvasó megtanulta már és tudja, hogy a hírszol
gálat pontossága és gyorsasága előtt más, nagy 
érdekekre kell tekintettel lennünk, mert amikor a 
hadseregünk harcol és vérzik mindnyájunkért, m 
fáradunk és nélkülözünk velük együtt, de a nagy 
cél érdekében a mi munkánk is beilleszkedik a 
haditervbe és a katonai szempontokhoz simul. 
Az Est munkatársai, akik a magyar irodalom és 
újságírás legelőkelőbb képviselői, ott vannak min
den harctéren, s a tákorokból küldik lelkiismeretes, 
hű tudósításaikat és ismertető, színes cikkeiket, 
úgy, ahogyan ők maguk tapasztalják. S boldogan 
látjuk, hogy nemcsak itthoni közönségünk, hanem 
a velünk szövetséges és barátságos viszonyban 
lévő külföld sajtója is a legnagyobb elismeréssel 
sorozza Az Estet a világ első hírlapjai közé. Hogy 
pedig még szorosabb legyen a kapcsolat Az Est 
és a hadsereg között, a háború kitörése óta ezer
számra küldi ennek az újságnak a kiadója Az Estet 
a tábori postákon és a kórházakba, s örömmel 
gondoluak arra, hogy a hónapok óta meszi har
coló, vagy idegen kórházakban gyógyuló katonáink 
naponta hallhatják a mi szavunkat, a hazai hangolt 
Az Est kiadóhivatala Budapesten, VII., Erzsébet- 
körut 20. szám alatt van.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

Nyíl ttér.*)

Köszönet nyilvánítás.
Mindazoknak, kik forrón szeretett nőm el

hunyta alkalmával a részvétnek és szives jó
indulatnak oly jól eső példáját tanúsították, ez 
utón is hálás köszönetét mondok.

Willmann Nándor.

Köszönet nyilvánítás.
Mindazok, kik boldogult férjem, illetve édes 

atyánk temetésén részt vettek, avagy más utón 
részvétüket kifejezték s ez által fájdalmunkat 
némileg enyhíteni iparkodtak, fogadják ez utón 
hálás szívből eredő köszönetünket.

özv. Halbarth Henrikné 
és családja.

*) E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősséget 
nem vállal.
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Adomány Klekl József egy kosár zöld
it adóit a hadikőrház betegjeinek, melyért 
k nelet mond a kórház vezetősége.

A világháború. Minden mozzanatáról a 
• rsabban, a legpontosabban, a legkimeritőb- 

k rkép magyarázatokkal Az Újság politikai na- 
értesli az olvasóit. Előfizetési árak: I hó- 

K 2 80 negyed évre K- 8 fél évre K 16 
re K 32. Megrendelő czim : AZ ÚJSÁG 
atala, Budapest, Rákóczi-ut 54.
Hadi beszédek A honvédelmi minisztérium 
vző Hivatala népszerű füzetekben kiadja 

inulságos és léleknemesitö beszédeket, 
i háboru óta legkiválóbb államférfiatok, 
tudósaink, íróink és politikusaink tar- 
ilvánosság előtt, az Országos Hadse- 

■ttság felolvasási sorozatán. A hazafias, 
var szellemtől áthatott beszédek retorikai 
bői is rendkívül becsesek. Gondolatokban 
gvónyörii munka valamennyi ; a közönség 

c'/i, ha a tizfilléres füzeteket megvásárolja 
'szegvüjti. Nagyszerű és maradandó emlékei 

e füzetek annak a hazafias föllángolásnak 
uttérzésnek. amely a nemzet minden rétegét 
.•gható módon egyetlen táborba terelte a 

ma. nemzeti becsület és a magyar nagyság 
véik e Eddig gróf Apponyi Albert, Csernoch 
|.in.-. báró Hazai Samu, gróf Tisza István, gróf 
Andra Gyula. Prohászka Ottokár és Rákosi 
Jenő hadibeszédei jelentek meg. A füzetek Az 
Általános Beszerzési és Szállítási R. T. utján 
(Budapest. V., Kádár-utca 4.) rendelhetők meg, 
de kaphatók a dohánytözsdékben is. A befolyó 
tiszta i< védelmét a háborúban elesett vagy a ka
pott sebek következtében elhalt katonák özvegyei 
és árvái javára fordítják.

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

Rezet vasért. Tekintetiel azon körül
ményre. hogy fenti fémekből levő háztartási czik- 
le'< rekvirálása küszöbön áll, s ma még mindenki
nek módidban van tárgyait becserélni az Uránia 
Nővédő Eegyesület mozgalma mind nagyobb mér
tekben fokozódik Minden 3 kgr. súlyt kitevő réz
hulladékért vagy bármely rézmozsárért 1 mozsa
rat. másfél kgr.-ot kitevő rézgyertyatartóért vagy 
r /hulladékért I darab gyertyatartól fél kgr.-on 
felüli merlegsulvért megfelelő hiteles vassulyt ad 

egwsület cserében. A cseretárgyak Ízlésesen 
m/. '.-/ve vagy bronzirozva vannak, s ez a felírás 
ál uk: Pro Victoria 1914— 15« Az egyesület 
a ne:..: a hadvezetőség részére gyűjti, átvételi 

'edig a háborúban elesettek özvegyei és 
/dinára otthont óhajt nyitni. Az adómányó- 

/ok lelek -meló áldozatkészségét a harangok, vörös 
és sárg . z, ólom, ón és czink tárgyak tömeges 
bekül vagy sokan, kik ezzel nem rendelkez- 

s zadómánynyal segítik az egyesületet ahoz 
1 / emesczélu olhonát mielőbb megnyithassa. 
1 rézadományokat, valamint az otthon-alap 

ozzájárulás az Uránia Országos Nővédő 
et IV. Szervita-tér 5. kéri az egyesület 

eln ;e. Teleifon : 123 63.
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Bántornya (előbb Turnischa) község tulajdonát képező

alsó és felső korcsma
1915. szeptember hó 26-án délután 3 órakor a községházánál nyilvános 
árverésen bérbe fog adatni.

A bérlet tartama 3 év, 1916. január 1-étöl 1918. december 31-ig.
Felső korcsma udvarában minden csütörtökön igen forgalmas serlésvásár 

és évenkint 7 forgalmas országos vásár tartatik.
Alsó-korcsma 7000 lélekből álló fára temploma közelében van.
Mindkét épület teljesen uj.
Bántornya, 1915. évi szeptember hó 2-án.

Csizmadia Iván, Mráz Kálmán,
bíró. körjegyző.

Egy jobb házból való fiú 
ruházattal és teljes ellátással 

tanulónak 
felvétetik

Mayercsák Béla vegyeskeres
kedésében Csáktornyán.

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.

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.

Aktuális életbiztosítás.
Az Első Magyar Általános Biztositó

Társaságnál 43—50 éves népfölkelök 

pótdij
nélkül háboru esetére életbiztosítást köt
hetnek. Bővebb felvilágosítással szolgál 

Aseher B. és Fia
az Első Magyar Általános Biztositó Társaság 

járási ügynöksége.

Köhögés
rekedtség, 

elnyálkásodás,
hurut és görcsös

köhögés ellen.

MILLIÓK

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

használják a Kaiser-féle Mell-Karamel

lák három fenyővel. 6100 közj. hit. 
bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 

igazolja biztos hatásukat.
Kellemes izit ezukorkák csomagonként 20 
és 40 fillér, dobozban 60 fillérért

névjegyzéke ==

kapható Muraszombatban Dr. Bölcs Gyula 
gyógyszertárában.

/I 1

■ )lt bérbeadás.
16 18 éve fennálló fűszer

es vegyes kereskedés helyi
sége kiköltözés miatt Mura

szombaton, Szápáry-utcza,
Turk József házában

'916. év január hó l-étöl 
bérbe adó. Értekezhetni a 

tulajdonossal

‘URK JÓZSEF vendéglős
Muraszombat.

Feltüntetve: 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 kilométercnkint.

Kapható: Balkányi Ernő könyv 
és papirkereskedésében Muraszombat

Büntető eljárás 200 korcsmáros ellen A 
>Fogadót czimü lapból vesszük át az alábbi köz
leményt : Aradon és környéken 200 korcsmáros 
ellen indítottak eljárást azért mert az illetők rész
ben gondatlanságból, részben tudatlanságból nem 
függesztették ki italmérési helyiségükben a törvény 
által előirt ..Bortörvény fontosabb rendeletéi" fali
táblát és ezért a legkisebb büntetés 100 korona.

A vasúthoz járó 
ut világítási 

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

jól világitó villamos 

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

Balkányi Ernőnél Muraszombat.
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Mezőgazdasági Bank R.-T

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

földszinti sarok helyiségébe

helyeztettek á t.
Ipar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata.
Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata.

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

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedő, szecskavágó 
gépek árusítása

KALCHBRENNER és NÁDAI
bornagykereskedése, Gróf Szápáry-utca.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

GOLOUB ISTVÁN kereskedő Alsómaráu.

ANTAUER J( >ZSEF bábsütő és mézeskalácsos 
BENKŐ JÓZSEF Szállódája az „Elefántéhoz. 

B1TIEKMANN TIVADAR borbély és fodrász.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész. 

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

GROSZ SAMU vendéglős Urdomb.
GROSZ MÓR vegyeskereskedő Felsölendv. 

GENUR KÁROLY vendéglős Felsölendv. 
HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhe 

HIRSCHL LIPOT vegyeskereskedő Kőhíd.

BOROS BENŐ kávéháza. 

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész.

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

sági gépekben.
DITTRICH GUSZTÁV bádgos. vizsgázóit 

acetylen gázszerélő. POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.
KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Ballyá1

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpest VII. Sip-u. 5 

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezövár.
DICK SÁNDOR sajtgyáros. PÉTERKA FERENCZ vendéglős.

ERNST SÁNDOR kalapos-mester. PÁLÉI ISTVÁN kovácsmesler Lendva-ulcza. KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.
FÜRST A. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, • 
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén üveg 

és porcellánkereskedése.
RATKOL TIVADAR göztéglagyára.

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

Kerékpár raktár.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházái 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.

FLIbZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 
Motoreröre berendezett műhely.

KB. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fő ulcza.

SAVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida.

SIFTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos. SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

HEIMER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-utca.

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza. SOMMÉti JÓZSEF vendéglős Felsölendv 

TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg. 

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Márton hely.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.


