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Muraszombatés Vidéke
Laptulajdonos a Muraszombatjárási Gazdaszövetség
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. KÁNYI ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

Feldúlt tűzhelyeinkért.
Magyarország vármegyéihez, városai

hoz és tehetős társadalmához szólunk. 
Mindazokhoz, akiket megkímélt a világhá
ború pusztító forgataga, akik bár megfe
szült idegzettel, de dolgozhattak önmaguk- 

kedveseiknek.
A nagy magyar alföld, a dunántul már 

cl volt vetve, a gyárakban folyt a hasznot 
munka, üzletember megkötötte az 

íi letét, inig a kárpátokban élethalálharc 
dúlt, hogy minden élet, minden munka, 
minden üzlet, minden család minden othona 
a mienk marad-e?

A magyar katona és nagy szövetsé
gesünk világraszóló ereje visszavették az 
ellenséget. Lengyelországot felszabadítottuk, 
bent Oroszország szivében kergetjük már 
az oroszt és a fenyők újra szabad nap
fényben fürödve állanak a vérlepett szabad 
Kárpátokon. De a győzelemnek ára is volt! 

temetője lett a Kárpátok hegye 
a kegyelet örök földje, ahova el

zarándokol majd az utód, hogy a névtelen 
sírokra letehesse a hála hervadhatatlan 
koszorúját.

Az erő, mely „őseinket felhozá Kár
pát szent bércére", meg is tartotta halál
megvető hősiességgel a Kárpátokat és vele

Edelós oerknzló Dr. CZIFRÁK JÁNOS. 
I omunkanlrs : STERN HUGÓ.

Kiad >:
A Vendvidék! Magyar Közművelődési Egyesület. 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Magyarországot: az alföldet, a kincses Er
délyt, a televény Bánátot és gyümölcsös 
Dunántúlt.

Mienk a győzelem; — óh, de milyen 
lehetett volna a pusztulás, ha a győzelem 
is ennyibe került. Községek, falvak mentek 
tönkre százszámra a Kárpátokban, a kis 
helységek lakóinak nincs lakóhelye, a tűz
helye, a tűzhely üszkös tönkre téglahalom 
és hamu lett Gránátok fúrták át az ereszt, 
ahol máskor a fecske fészkel, tűz égette 
fel a gerendát, ahol aranyfényben csillogó 
kukoricasor mesélte eddig, hogy élet, béke, 
nyugalom volt.

A Kárpátok népe egész Magyarorszá- 
ért szenvedet ; a Kárpátok falvai azért 
pusztultak el, hogy Magyarország megma
radjon.

Sáros vármegyében 20, Zemplénben 
20. Ung vármegyében 5 község és falu 
pusztult el teljesen, töméntelen ezenkívül 
a községek és falvak száma, amelyekek 
részben szenvedtek. Több mint 5000 ház 
semmisült meg.

Nincs igavonó áiiaí, nincs marha, nincs 
baromfi, mindent elhajtott, elpusztított az 
orosz. A mezőt nem lehet felszántani, a 
földet bevetni, a gyermeket iskolázni

Siessünk az érettünk szenvedő Kár
pátok segítségére.

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

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

Nyilttér sora 50 fillér.

Az állam megtette, amit tehetett, gon
doskodott az első segítségről gondoskodott 
arról is, hogy a feldúlt tűzhelyek felépül
jenek.

De Magyarországnak, a magyar vár
megyéknek, városoknak és társadalomnak 
nem lehet közömbös, hogy miként épülnek 
újra a Kárpátok elpusztult falvai.

Szegény elhagyatott volt eddig ez a 
vidék, kultúrája elmaradt; a hála érzet, a 
magyarság szeretete és kegyelete köteles
séggé teszi, hogy gondoskodjunk róla, hogy 
többé ne legyen szegény, elhagyatott és 
kulturátlan.

Ujja, szebbé, jobbá, egészségesebbé 
és magyarrá építjük az- elpusztult falvakat, 
hogy gyermekei még az unokákban is arról 
meséljenek, hogy milyen csodát tett a ma
gyar hála és szeretet.

Magyar óvodák és iskolák támadnak 
a ruthén és tót falvakban és magyar imá
val fogja megköszöni a föld szegény népe 
a Kegyelmes Istennek, hogy a magyarság 
szivét feléje fordította és hogy őt a magyar
ság szivére zárta.

Mindnyájunk közös, szent munkája az 
hogy igy történjék.

Ezért alakult meg a Háborúban Fel
dúlt Tűzhelyeket Ujrafelépitő Országos 
Bizottság (Budapest-Képviselöház), amely

tAroa.

Ha törik-szakad . . .
Marié Madeleine. —

A komorna félrehúzta a hálószoba ablaká
nak üggönvét s a novemberi nap fáradt sugarai 
h >nlöttek az előkelő ízléssel bútorozott helyiség- 
b melyeknek közepét egyhatalmas empiré-ágy 
i . lila el.

Egy viruló húsz éves, fiatal asszony barna 
feje pihent a csipkés párnákon, Szelíd, me

'emeinek tekintete egy Greuze-képre em- 
etett. Szóalakban kivágott éjjeli ingét olyan 

csipkék díszítették, melyeknek csupán ő 
lel tulajdonosa, a ki Erancziaorszég egyik 
lei? h grófi családból származott és Paris leg- 
kóvv n bankárához : a dúsgazdag Gazon Louis- 
l'üz ’ ni nőül.

>s, a szép Marié érzelmeit illetőleg a kövér 
ur ai áltathatta magát, fis mégsem kételkedett 
*’ ió kerben, mikor kérőként lépett föl nála. 
Mert, lenem, nagyon szép, havalaki ezeréves 
Rfóti vet vjsei. manapság az ősi leszármazás 

■n nyújt az embernek hitelt. Igy daczára 
-tel kellő nevének. Marié grófnő nem vásá- 

atott volna meg magának sem azt a két pom- 
; is amtomobilt, sem azokat a tüzes, telivér lova
kat. melyeket eljegyzésük alkalmával Gazon aján
dékozott neki.

Szóval, a bankár mindkét részre jó üzletnek 
tekintette ezt a házaságot. Neki szép felesége 
lesz, a ki kifogástalan, nagyvilági modorával majd 
kiköszörüli azokat a csorbákat, melyeket ö, mint 
a nép gyermeke, olyan gyakran elkövet; a fiatal 
grófnő pedig ezek ellenében értékes ékszereket 
kap, melyeknek méltó keretül fognak szolgálni 
bájos egyéniségének

És Marié férhezmenetelének első kél évében 
igazán nem óhajtott mást, mint azt, hogy mindez 
örökké igy maradjon. A bálok, ebédek, lovasva
dászatok és a sok más hasonló alkalom, a hol 
mutogatni lehet a pompás öltözékeket és drága 
ékszereket. Tehát kitünően ment volna minden, ha 
szivét föl nem fedezi egy estélyen.

Ah. milyen kitünően is tánczolt az a szőke 
poros attasé! Es milyen karczu volt, milyen kar
csú! Az előszeretet, melyet a fiatal asszony külö
nösen házasága óta érzett a karcsu férfiak iránt, 
még magasabbra lobbant. De hát senki sem lehe
tett karcsúbb Hartschwert Bodó grófnál!

Marié azt hitte, hogy semmit sem koczkáztat 
ha bele is szeret a deli, grófba, mert addig úgy 
tudta, hogy a németek a legerkölcsösebb emberek 
a világon, a kik még hírből sem ismerik Paris 
izgató sportját: a férjes asszonyokkal fűzött vi
szonyt. A németek nem olyanok, mint mi! Nálunk 
inás a divat! mondogatta magában.

De mennyire csalódott elhnologiai ismeretei
ben ! A szép asszony sokat Ígérő pillantásaitól 
felbátorított Bodó gróf ugyanis már találkát kért 

tőle a harmadik keringő után. És nem is nyilvá
nos képtárban, vagy ezukrázdában. hanem mind
járt az ö legénylakásában, egy ötórai tea ürügye 
alatt.

A felháborodást, mely szavait kisérte a szőke 
attaché nem tartotta olyan komolynak, hogy kellő 
alkalommal ne ismételte volna meg ajánlatát, 
még pedig olyan gyakran és behízelgő hangon, 
hogy Marié ellenállása mindinka'bb megtört, mig 
vonzalma a karcsu férfiak iránt tetemesen növe
kedett.

Es a szép asszony végre igent mondott 
midőn rózsaszín kárpitos boudoirjában a fiatal gróf 
nemcsak szavakkal, de forró csókjaival is bebizo
nyította neki, hogy milyen édes, kedves volna az 
ha meglátogatná öt.

De a döntő pillanatban, midőn már Bodo 
gróf-hoz kellett volna indulnia, a bátorság elhagyta 
Mariét. Othon maradt, sirt, zokogott, mert tulaj 
donképpen keservesen megbánta ezt az elhatáro
zását.

... Az attaché haragos arczczal állt eléje, 
mikort legközelebb ismét találkoztak egy társaság
ban. Az már mégis sok, hogy bolondá tartotta őt 
Ha nem érez iránta vonzalmat, úgy legjobb ha 
nem látják többe egymást, hogy mielőbb megnyug
tathassa felkorbácsolt érzelmeit !

Es a szép Marié csak az imént felfedezett 
szive nagyon megrendült a szemrehányások hal
latára. Mélységes megbánással és szent esküvel 
fogadta meg, hogy karcsu barátját csütörtökön 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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Magyarország gazdasági technikai és mű
vészi legjobb erőinek bevonásával, a ha
talmas magyar sajtó támogatásával akkarja 
célját megoldani.

Ezért fordulunk Magyarország vár
megyéihez, városaihoz és tehetős társadal
mához. hogy segítsenek munkánkban, lás
sanak el termékenyítő gondolatokkal és 
pénzzel, hogy leróhassuk hálánkat a Kár
pátok népe iránt és vigyük egy fokkal előb
bre a kultúra utján.

A szív szeretetével, a gondolkodás 
bölcsességével lehet ezt elérni.

A szeretet és gondolkodás vezet ahhoz, 
hogy pénz, pénz és pénz szükséges ehhez 
a munkához.

A Kárpátokban elveszett kedveseinek 
és szivének épit emléket, aki a Kárpátok 
népét segíti.

Ha azok a vármegyék, azok a városok 
és az a társadalom, amelyet megkímélt, sőt 
üzlethez juttatott a háború, engedelmesked
nek a szív és ész szavának, a Kárpátok 
elpusztult idéke szebb, jobb és magyar lesz.

Budapcst-Képviselöház, 1915. Szent 
István király napján.
.1 Háborúban Feldúlt Tűzhelyeket Újra

telepítő Országos Fizott ság!
Gróf Khuen-Héderváry Károly v. b. t. t. 

elnök.
Gróf Andrássv Gyula v. b. t. t.
Gróf Apponyi Albert v. b. t. t.
Ferzeviczy Albert v. b. t. t.
Gróf Zichy Aladár v. b. t. t.

Pékár Gyula orsz. képv. 
alel nők.

A lelkes felhívás Vasvármegye törvény ha
tóságát is fenkölt elhatározásra bírta s a várme
gye ügyeinek intézői Békássy István főispánnal 
az élükön lelkes elhatározással siettek a megindult 
mozgalom támogatására.

.MURASZOMBAT ÉS VIDÉ

Vasvármegye törvényhatóságának legutóbb 
magtartott rendkívüli közgyűlése közel félszáztagu 
bizottságot választott és küldött ki, amelyeknek 
feladatául tette: terjeszen javaslatot a törvényha
tóság elé, miként óhajtja Vasvármegye leróni ha
zafias kötelességét az oroszok dúlta Kákpátok 
tűzhelyeinek helyreállítási munkájában.

A törvényhatóságnak ez a nagybizottsága 
két órát meghaladó vita után a mintavármegye- 
hez méltó határozatot hozott. A lényege az egy
hangú lelkesedéssel hozott hazafias és gyönyörű 
határozati javaslatnak: Vasvármegye az orosz- 
duta Kárpátokban felépít 100 tűzhelyet, mindenikét 
a központi országos bizottság számítása szerint 
600 koronára kontemplálva, saját költségén felépít 
egy községházát, egy iskolát és egy óvodát, utób
biakat azzal a kikötéssel, hogy annak fentartását 
az állam garantálja és hogy azokban az időtlen 
időig magvar nyelven tanítsanak. Az ezen célra 
szükséges összeget, mint egy 100 120 ezer koro
nát társadalmi gyűjtés utján hozza öszsze, amen
nyiben pedig a társadami akció nem biztosítaná a 
vármegye méltóságához illő összeget, 3 százalékos 
pótadót javasol kivetni. Ezenkívül a felvidék jövő 
gazdasági alapiát megvetendő, akciót indít n int- 
egy száz darab fajszarvasmarha importálásra a 
háborusujtotta felvidéki lakosság részére.

E gyönyörű akció nem szorul dicséretre de 
annál nagyobb elismeréssel kell szótanunk arról 
a lelkes áldozatkészségről, arról a nemes gesztus
ról, amellyel a vármegye urai készségüket felajánl- 
ták. És hisszük, hogy a nagybizottság lelkesedése 
méltó visszhangra tog találni a vármegye minden 
polgáránál az önkéntes adakozás során.

JÁ7 Fudapestre utazik, nézze meg 
a Pasaréti lövészárkot! — Az ország 
egyetlen hadi látványossága.

Tél közeledik gondoskodjunk 
katonáinkról!

Még csak szeptemberben vagyunk, de ez a 
nyár olyan kevéssé volt nyár, hogy nem csoda, 
ha mindsürübben jön katonáinktól, kivált a hegyek 
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között harcolóktól panasz, hogy hűvösek az éjsza
kák. fáznak, sok a hülés, reuma, jő lenne már 
készenlétben valami meleg gyapoting, harisnya. 
Pedig ezentúl már minden nappal jobban kime
gyünk a nyárból és ha már most fáznak iitott a 
fiaink, mi lesz később ?

Gondosság minden jónak anyja, mondják a 
falu vénei. Hát mért ne legyünk már mi is ilyen 
gondosan okosak ? A fronton verekedők egészsége 
nem csak ma drága, a holnapokra is gondolni 
kell és meg kell tudni óvnunk őket a hűvös esős 
zseles, nyikorgos őszi hetek viszontagságai ellen. 
Ne akkor kezdjünk munkához, mikor már kör
münkre ég a sürgetés Jobb mindenhez idejeko
rán ugv hozzá készülni, hogy az embert semmi 
meglepedés ne érhesse.

Moltka 71-ben azért nyerte meg a háborút, 
mert ott is előkészítette a visszavonulás útját, a 
hol erről szó sem lehetett, ül. Napóleon katonáit 
pedig éppen az vitte a kátyúba, hogy minden vis- 
szatorlódásba előkészületlenül estek.

Nekünk úgy kell szervezkednünk, mintha 
biztosan eljönne a második téli háború is. Akkor 
nem érhet se baj. se meglepetés, és a mi nem 
kellett, ellehetjük a nagy idők emlékéül vagy had- 
gyakorlatok idejere. Németország és Ausztria már 
is megelőzött ebben a minket Annyira fölkészültek 
a nyáron, hogy bajos lesz ugyan utói érnünk 
őket, ha a magyar hölgyek akarják, még van idő 
rá, hogy akár el is hagyjuk.

Elő hát a tavalyi csontiükkel, vadászatot 
kérünk a pamut után és szorgalmat az eredmények 
körül. Minden frissen dolgozó pár kéz olyan Molt- 
ke-féle visszavonuló utat épit meg, a melyre el
lenségeinket fogjuk rászorítani.

A rokkant katonák ellátása.
A háborúban munkaképtelenekké, rokkantakká 

lett katonák állandó nyugdijat, sebesülési pőtdijat, 
évi segélyt kaphatnak s rokkanlak házába való 
felvételüket kérhetik. Idéiglenes nyugdijat kapnak 
azok, kik rokkantak ugyan, de polgári foglalkozá
sukat folytathatják.

A rokkantsági nyugdíj mellett a munkakép
telenek ideiglenes évi segélyt is kapnak, nemcsak

egész biztosan felkeresi. Egész biztosan, okvetle
nül, ha törik-szakad, de ott lesz!

— Ha törik-szakad! mormogta másnap reg
gel, mikor komornája: Lison jelentette, hogy 
fürdője elkészült.

Ha törik-szakad: — ismételte többször a 
forró és hideg zuhany alatt is.

Csak Lison rémült kiáltása ébresztette fel 
megrengéséböl.

— Asszonyom, megfázik! . . . Bocsánatot 
kérek, amiért nyitva feledtem az ablakot!: . . Ah, 
mennyi hideg tódul be rajta ! . . .

— Észre sem vettem! válaszolta mosolyog
va Marié.

A fürdő után, mint minden reggel, ismét 
ágyba feküdt és reggelijét is ott költötte el. De 
ma egyetlen falatot sem bir enni, annyira izgatott 
volt. Még csak tizenegy óra és háromkor akart 
hozzá menni. Ezzuttal semmi sem akadályozhatja 
meg! Eérje egyik falusi birtokára készült, s már 
biztosan el is utazott.

De mi az?. . . Az ajtó csendesen kinyílt és 
. . . Gazon ur jól táplált alagia gurult be küszöbön.

— Ah, azt hittem, már rég elutaztál . . .
Nem édes gyermekem, másképp határoz

tam. Holnap Girard is elkísérhet, s ez igy nekem 
sokkal kellemessebb lesz. Ma neked szentelhetem 
egész délutánomat! Nos. nem is örülsz, mókuskám.

— De . . . i . . . gén természetesen !
— Tehát három órakor kikocsizunk, s azu

tán betérünk néhány ékszerészhez.

— Sajnálom, de ma nem mehetek!
— Ejh, no! . . . Pedig azt hitlem, hogy a 

terv kedvedre lesz.
— Egy uj öltözék végett kell a szabóval 

értekeznem.
Hiszen oda is együtt elmehetünk, s majd 

megvárlak a kocsiban.
Azonkívül egy jótékonysági ülésen is részt 

kell vennem.
— Melyiken ?

A szent Barbara egylet gyűlésén ... Tu
dod, a mellbeteg gyermekek érdekében !

— Ah, úgy ! . . . Nos, ha az ott levő höl
gyek csak félig olyan csinosak, mint a milyen te 
vagy, úgy magam is szeretnék köztelek lenni !

Ott azonban nem lehetnek jelen férfiak.
Akkor hát menj magad! mondta ha

ragosan Gazon ur és dörmögve hagyta el a szobái 
— Ah, te ugyan nem gátolhatsz meg elha- 

rozásomban ! gondolta ezalatt Marié. Ha 
törik-szakad. elmegyek hozzá ! . . .

Félórával később édesanya: St. Arnaud gróf
né kereste fel és igy szólt:

Hogyan még most is ágyban lustálkodsz? 
Gyorsan, öltözz fel. Aurélia néni vár reggelire 
bennünket,!

Bocsáss, meg, anyám, ma nem mehetek.
— Nem jöhetsz ? — kérdezte a grőiné olyan 

tekintettel, mint a minővel a felsegitöt szokás 
sújtani.

Nem mehet Aurélia nénihez, a ki bár férje 
révén joggal birt a herczegi koronához, a ki a 
póriason hangzó Gazon név ellenére néha-néha 
mégis meghívta magához Mariét? . . .

Keserű szóváltás fejlődött ki az anya és 
leánya között. Marié, aki eddig retteggett anyjának 
hajthatatlan erélyétöl, most szembe mert vele száll
ni. De azért mégis kellemetlen érzés vett rajta 
erőt, mikor a grófné egy utolsó »te hálátlan gyer
mek felkiáltással elrohant.

Ezalatt a kövér esőcseppek kezdtek verődni 
az ablakhoz. De Mariét, bármenyire is iszonyodat 
a nedves időtői. most már semmi sem tarthatta 
vissza. Lizonért csengetett s közben diadalmasan 
suttogta :

— Ha törik-szakad, elmegyek ! . . .
Midőn a komorna belépett, rémülten felkiál

tott :
Ah, a nyitott abiak . . .

Mit beszél ?
Válasz helyett Lizon tükrölt tartott úrnője 

elé. A kép borzalmas volt! Arcza feldagadt! Fáj- 
dálom nélkül, alattomosan, gyorsan jött a baj és 
eltorzította a szép arezot,

— Melyi; ruhát parancsolja, asszonyom ? 
Itthon maradok. . . ! Elmehet!

A hang gyors távozást tanácsolt a komor- 
nának.

És Gazon ur férji becsülete ezúttal még 
mocsok tálán maradt! . . . 
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ír <uk. hanem törvényes felesége, gyermekei, apja 
.t. nagyanyja, nagyapja, ha ezeknek a rokkant 

:t eltartója s ha e segélyre tényleg rászorultak.
i gyermekek 16, a leánygyermekek 14 éves 

tikig kapnak segélyt.
\ rokkant tehát külön kap nyugdijat, sebe- 
póidijat, évi segélyt egymástól függetlenül 

esi összege azonban nem haladhatja meg 
lietó előbbi polgári foglalkozásának kereseti

. , Ila pedig e járandóságok összege nem 
v havi 30 korona, akkor kérheti, hogy járan
dó.. ■ 50 koronára emeljék fel.

Az igényjogosultságot városokban a polgár- 
mi-ui. kis- és nagyközségekben a főszolgabíró 

neg, melyhez az illető rokkant tartozott.
\ járandóságok a következők:

A rokkantsági nyugdíj.
Közlegénynek havi 6 K
Őrvezető „ s
Tizedes ,, 10 .,
Szakaszvezető „ 12 .,
Őrmester ,. 14 „
Törzsőrmester ., 16 „

Sebesülési pótdij.
Tekintet nélkül a rang;okozatra, háromféle 

sebesüiesi pótdij van.
1. Ha ellenséges fegyvertől vagy hadiszer- 

lői ... képtelenné lett, akkor havi 8 koronát kap.
2. Ha egyik kezét, vagy lábát vesztette, 

havi 16 koronát kap.
3. Ha testenek mindkét tagját vesztette, vagy 

megvakult, havi 23 kor. 33 f-t kap.
A rokkantak ideiglenes segélye.

A rokkantak évi segélyét, tekintet nélkül a 
rangra, három kulcs szerint állapítják meg.

1. Ha a keresőképesség 20 — 50® u-ka! csök
kent, akkor havi 5 koronát kap.

2. Ha a keresőképesség 50 100'o-kal csök
kent. akkor havi 10 koronát kap.

3. Ha minden munkához kereselképtclen, 
akkor havi 15 koronái kap.

A rokkant hozzátartozóinuk segélye.
1. A rokkant felesége havi 3 koronát kap.
2. A nem teljesen munkaképtelen rokkant, 

gyermeke egyenként havi 3 koronát kap.
3. A keresetkeplelen rokkant minden gyer

meke havi 5 koronát kap.
4. A rokkant apja, anyja, nagyapja, nagy- 

ar. i,i havi 5 koronái, legfeljebb azonban összesen 
10 koronát kap.

A rokkant tisztek ellátása.
Nyugdíj.

1. Dij-osztdlvba be nem osztott havi díjas 
hadaprőd, zászlós, segédorvos, valamint a Xlf. ■ 
és XI. rangosztályba sorozottak (katonai szám
gyakornok, állatorvos, hadnagy stb.) havi 50 
koronát kapnak.

2. A X. rangosztályt eliek (főhadnagy, fóor- ' 
VOs b ) havi 61 koronát kapnak.

3. A IX. rangosztályban levők (százados, 
ezre >rvos stb.) havi 83 korona 33 fillére jo
gosultak.

A díjszabályba be nem osztott 
tisztek sebesülési pótdija.

1. A harcképtelenek havi 8 K-át kapnak.
2. Aki egyik kezét vagy lábát vesztette, havi 1 

16 koronát kap.
3. Aki mindkét végtagját, vagy szeme vilá- 

g i vesztette, az havi 23 K 33 fillért kap.
Ilangosztáh bn sorozott tisztek 

sebesülési pótléka
A hadképtelenek havi 33 kor. 30 fillért 

kapnak.
Aki kezét vagy lábát veszhette, havi 66 

k° 6< fillérre jogosult.
Aki kel végtagját vagy szeme világát 

vesztette, havi 150 koronát kap.

ADAKOZZUNK
a „VÖRÖS KERESZT“-nek!

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

MfR.ASZ0y.BAT ES VIDÉKE.

HÍREK
— Hősi halál. Lapunk legutóbbi szá

mában adtunk hirt gróf Szápáry László 
vbtt., muraszombati nagybirtokos sógorá
nak, tinim Taxis hercegnek haláláról. 
Eudósitásunk kiegészítéséül még a követ
kezőket jelenthetjük: A herceg a Dnyesz- 
tér és Szereth közti harcvonalon volt, ahol 
a legutóbbi küzdelmekben vett részt Hétfőn 
reggel a felváltás után a fedezékből el
távozva, Rótner gróf hadnagy társaságában 
a terepet szemlélte. E pillanatban a herce
get ellenséges golyó érté, amely a testébe 
hatolt. A golyó átfúrta mellét és befuró 
dott a mellette álló Romer gróf testébe. 
A herceg nehány perc múlva meghalt 
Romer gróf sebesülése könnyű természetű. 
A herceg holttestét Gewitschbe szállították 

Dr. Czifrák János honvéd hu
szár főhadnagy. Dr. Czifrák János la
punk felelős szerkesztője, ki ez ideig a 
kőszegi kórházi fogolytábor parancsnoka 
volt, a pápai 7. huszárezredhez csapat
szolgálatra bevonult.

Gróf Batthyány Zsigmond 
csendlaki nagybirtokost a Magyar Általános 
Gépgyár r-t. folyó évi szeptember 11-én 
megtartott közgyűlésén elnökké választotta.

— Ezüst lakodalom E héten ülte 
házasságának 25 éves jubileumát szűk csa
ládi körben Saáry József ny. kir. táblabiró. 
Ismerősei, jó barátai őszinte jó kívánság
gal keresik fel csendes ünnepükben a derék 
házaspárt, akiknek boldog családi örömét 
csak fokozza az a felemelő tudat, hogy 
immár 3 gyermekük szolgálja harctéren a 
hazát s egymással vetélkedve szereznek 
dicsőséget maguknak s büszke örömet a 
fiaikért aggódó nemes szülőknek.

Eskütétel Szentkirályi Sándor, a 
muraszombati járásbíróság most kinevezett 
járásbirója a szombathelyi törvényszék előtt 
kedden tette le a hivatali esküt.

Kitüntetés A hadsereg főparancs
noksága az ellenség előtt tanúsított vitéz 
magatartása elismeréséül Rengyeo Iván 
önkéntest, volt muraszombati jegyzőségi 
gyakornokot bronz vitézségi éremmel tün
tette ki.

Hivatal vizsgálat. Dr. Mezibradszky Kál
mán vármegyei főorvos szerdán tartotta meg a 
muraszombati járásban az egészségügyi vizsgálatot.

Kitüntetett hős. Lázár Miklós 
dr. vármegyei t. aljegyző, mint a 7. ulánus- 
ezred zászlósa tett tanúságot róla, hogy a 
magyar katona nem ijed meg a maga ár
nyékától. A mostani offenzivában történt, 
hogy az oroszok elvágták a századát. A 
derék zászlós ebben a kritikus helyzetben 
is feltalálta magát, vakmerő támadással, 
élete koczkáztatásával áttörte a muszka 
embergyürüt és megmentette legénységet 
Vakmerőségéért a nagy ezüst vitézségi 
éremmel tüntették ki és hadnaggyá lép
tettek elő A kiváló hős csiktaplőczai Lázár 
Zoltánnak, a rimamurányi vasművek mű 
szaki igazgatójának a fia. Lázár Miklós dr. 
a Muraszombatban állomásozott 7. ulánus 
ezrednek volt zászlósa, aki körünkben való 
időzése alatt előzékeny modorával minde
nütt szimpátiával találkozott.

Levet a harctérről. Saáry Bandi 83-ik 
gyalogezredbeli kadét szüleihez írott levelében 
örömmel jelenti, hogy a zuleki rémes éjszaka 
után, mikor az orosz drótakadályok ellen csapa
tával kettős támadást és rohamot vezetett és az 
immár harmadik álmatlan hideg éjszakán a mene
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külő muszkákat golyózáporban üldözte, szerencsé
sen éleiben maradt. Boldogan és büszkén jelenti, 
hogy kitüntetésre is fel lett terjesztve, méltóan 
vitéz Jenő bátyjához, ki orosz fogságban várja 
már nehezen a szabadulást.

A polgári iskola ügye. Mura
szombat község képviselőtestülete a pol
gári iskola építési ügyében megtartott gyű
lésére meghívta az épület tervezőjét, Hoch- 
holtzer Ödön építészt is s meghallgatta 
véleményét. Az építész ur véleménye is az, 
amit lapunkban már számtalanszor han
goztattunk. hogy az építést minden áldozat 
árán be kell fejezni, mert az építési mun
kálatok felfüggesztése sok káros befolyás
sal van magára az épületre is. Bizton re
méljük ezek után, hogy a község elöl
járósága ismét elkezdi az építést s be is 
fejezi azt

Kitüntetés. A hadsereg főparancsnoksága 
.Meixner .Mátyás 18. honvéd gyalogezredbeli tar- 
talákos zászlóst, .Meixner Mátyás volt muraszom
bati takarékpénztárnok vitéz fiát az ellenséggel 
seggel szemben tauusitott vitézsége elismeréséül 
bronz vitézségi éremmel tüntette ki.

Köszönet. Bőtisztelendő Klek! József ny. 
plébános Cserföldről, a Novine gyűjtéséből is
mételten 50 koronái küldött a muraszombati 
katonai tartalék kórház céljaira, f ogadja ezért 
betegeim nevében hálás köszönelemát. Dr. Czipott 
Zoltán, a kórház vezetője.

Gyermekgyilkos anya. Skalics Péter nagy- 
tótlakt lakos telkén lévő lóban szeptember 16-án 
egy oszlásnak indult gyermek hullát találtak. 
A megtett jelentés folytán dr. Grandpierre Jenő 
vizsgálóbíró, dr. Geiger Vilmos és dr. Brandieu 
Sylvius orvosokkal kiszállt a helyszínére s meg
ejtették a hulla boncolást. .Megállapittatotl. hogy a 
megölt csecsemőt Kolossá Rozália szülte, aki úgy 
védekezett, hogy ö a gyermeket halva szülte, 
estig a gyermeket nénjénél tartotta s akkor egy 
rongyba csavarva, az ut melletti lókába dobta. 
A gyermek születéséi szégyenében nem jelentette 
be a hatóságnak, mert félt a falu gunyjától." A 
bíróság Kolossá Rozáliát a fenforgó gyanú okok 
alapján letartóztatta.

Gubacsgyiijtés az iskolában. Bőriparunk 
a külföldi cserzőanyagok behozatlának megszün
tetése kizárólag a haza cserzőanyagokra van utat 
va. Tekintettel a bőriparnak a hadsereg harckész
sége .szempontjából való jelentőségére, továbbá 
arra, hogy a rendkívüli viszonyok következtében 
nem all mindenütt kellő számú munka erő ren
delkezésére, a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az elemi iskolák és a középfokú tanintézetek ta
nuló ifjúságához felhívást intézett, hogy az iiiuság 
ott, személlyel létesítendő megállapodás alapján 
közreműködjék.

Járásunk veszteségei. Ziífer Péter Pártos
falva, Eiczkő Alajos Vikorlak, Grabar János l r- 
domb, Novák Lajos Gesztenyés, Bédek István Bor
háza. Breszkócs Sándor c. orv. Petőfa. Hajdinvák 
György Vizlendva, Lippai Venczel Kistotlak. Lo- 
venyák .Mihály őrv. Vidorlak. .Makári Lajos Bodö- 
hegy. Matai János Korong. .Micholics Perenc c. tíz 
Károly fa. Mikola János Halmosíö, .Morsics István 
Véghely, Pazak József Gödörháza

Tagdíj befizetés A magyarországi mun
kások rokkant es nyugdijegyesülete muraszombati 
fiókjának vezetősége ez utón is figyelmezteti 
tagjait, hogy nyugdíj iárulékiaikat minden hónap 
első vasárnapján délután 2 és 3 óra között a 
link József Magyar király vendéglő e célra 
fentartotl 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.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándort
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Bolt bérbeadás.

1
16—18 éve fennálló fűszer- || 
és vegyes kereskedés helyi- 
ségc kiköltözés miatt Mura- 
szombaton, Szápáry-utcza, 

Turk József házában

1916. ev január hó l-étöl jaj 
bérbe adó. Értekezhetni a O

TURK JÓZSEF vendéglős
Muraszombat.

HIRDETMÉNY.
Lendvaerdö (előbb Renkóc) tulajdonát képező 

KORCSMAEPÜLET
1915. október hó 3-án délután 3 órakor a községi bírónál 
nyilvános árverésen bérbe fog adatni.

f\ bérlet tartama 3 év, az 1916.. 1917. és 1918. évek.
Feltételek a körjegyzőségnél Bántornyán megtekinthetők.
Lendvaerdö, 1915. augusztus hó 29-én.

Az Elöljáróság.

Pergamentpapir 
befőtt bekötéséhez, igen erős, elsőrendű 

minőségű, kapható 
BALKÁNYI ERNŐNÉL Muraszombatban.

= VASVÁRMEGYE =
= LEÍRÁSA =
népszerű füzetecske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola 111. osztályába 
bevezetett tantárgya. Ara 20 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir

kereskedésében, Muraszombatban.

FITRHPA háborús
LUIW1 /A TÉRKÉPE
kapható BALKÁNYI ERNŐ üzletében.

Bútorosom agolásra 
vegyes papír igen jutányos áron kapható 

Balkányi Ernő papirkereskedésében 
MURASZOMBAT.

VIGYÁZZON 
= egészségére I = 
Megbízható és jóminőségü nikotinmentes 

c igaretta-hüvely eket
csakis BALKANYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé

sében Muraszombatban szerezhet be.
__________ ________________ _ • 

Egy jobb házból való fiú 

tanulónak 
hetifizetésre

Balkányi Ernő üzle
tében Muraszombat.
— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 

annak szives megújítását

Egy jobb házból való fiú 
ruházattal és teljes ellátással 

tanulónak
felvétetik

Mayercsák Béla vegyeskeres
kedésében Csáktornyán.

A t. Vendéglős uraknak 
figyelműkbe ajánlóin, hogy a 
legjobb minőségű s legszebb 

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

Balkányi Ernő Muraszombat.

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

== névjegyzéke
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 kilometerenkint.

Kapható: Balkányi Ernökönyv- 
és papirkereskedésében Muraszombat.

— Büntető eljárás 200 korcsmáros ellen A 
>Eogadó< czimü lapból vesszük ál 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. 

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

Jó akaratulag hívjuk a fentiekre fel vendéglőseink 
szives figyelmét és egvuttal 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 népfölkelők

pótdij
nélkül háboru esetére életbiztosítást köt
hetnek. Bővebb felvilágosítással szolgál

Ascher Bt, és Fia
az Első Magyar Általános Biztositő Társaság 

járási ügynöksége.

Köhögés’ rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés elten.

MILLIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel

lák három fenyővel. 6100 közi. hit. 
bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól, 

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

gyógyszertárában.

A vasúthoz járó 
ut világítási 

ügye - sajnos még 
máig sincs megoldva, 
de azért Ön pompásan 
világíthat, ha vesz egy 
.Heliophor Gold-Exporf 
jól világiló villamos

zseblámpát!
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.


