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HuRASZOMBATésViDÉKE
Laptulajdonos a Muraszombatjárási Gazdaszövetség

ELŐFIZETÉSI ÁR:

> kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér, 
lési és hirdetési pénzek és reklamácziók :
• VI ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

éket a muraszombati 
járás hőseinek.

nagy lelkesedéssel megindult inoz- 
gai .. újabb lendületet vett. A bizottság 
ken- : délután a Casino helyiségében meg- 
taiti t ülésében behatóan foglakozott a 
gyiijtis ügyével s a járás hazafias közön
ségének áldozatkészségére alapított követ 
keztetései a bizottságnak valóra válnak. Be
ható eszmecsere után elfogadta Dr. Vályi 
Sándor által készített alábbi felhívást s 
annak a legközelebbi napokban való szét
küldése irántintézkedett.

Egy esztendő vérzivataros küzdelme 
után: él a magyar, áll Buda még. Az orosz 
koloszus nagy mérfödes csizmájával rá 
akart taposni, ami ezeréves hazánk meg

mentéit földjére, meg is indult, s lába
■ :: a pusztulás, a nyomor, a gyujtoga-

' ne fakadt, s inár már kétségbe 
estünk hazánk sorsa fölött, már azt hittük, 
ii >gy a magyar ugar acélos búzáját orosz 
kezek fogják pusztítani, amikor egyszerre 
erős magyar karok izmos csapása rést üt 
az ellenség sorain, futva menekül az orosz 
a magyar földről s bedőlnek Varsó, Iván- 
gurud kemény falai, orosz földön fut az 
ellenség s a magyar búzáját is orosz aratja 
di nekünk I Csodákkal teljes esztendő I 
Dicső szövetségesünk hűsége, a magyar 
hadsereg vitézsége nemcsak az ország ha
tár : tisztította meg az ellenségtől, hanem 
di énas csatákban saját földjükön veri 
c . egeinket. A nagy győzelmeknek, nagy 
a.: ra! Bizony sok magyar vér öntözte 
haza ik rögét, sok emberünk pusztult el 
nek. ,k is e nehéz harcban, de az egyes 
Cin: fájdalmát elnémítja, lecsilapitja az a
tu. hogy a hazáért estek el azok vitéz

kiket a kötelesség, a hazaszeretet 
v redestinált

A muraszombati járás hazafias lakos- 
lazafias lelkesedéssel, harci kedvvel 

in a háborúba, Felhangzott a harci dal 
s ivében magyar, csak nyelvben itt, 
ott nd nép fiai magyar dallal ajkukon 
ind rk el falujukból s harcos kedvvel 
vivt. meg dicső hadseregünk diadalmas 
csat; A történelem a vend nép hőseinek 
•cülö. lapot fog szentelni okos tanulságául 
a jö nek. hogy hogy kell a hazáért élni 
s mi halni.

diitatos zivvel gondolunk a járás el
esett íré, azokra a hősökre, akik vérüket on- 
totta,< a hazáért. Kitudja hol pihennek? A 
Sebesvizü Búg. a száguldó Dnjester, a ro

mé Száva kitudja hány becsületes magyar 
Harcost takar s hánynak lett temetője az 
idegen erdő vadona, a véráztatta ellen
séges föld ? I

Eclelős szerkesztő: Dr. CZIFRÁK JÁNOS. 
Eőmunkatárs STERN HUGÓ.

Kiadó:
A Vendvidék! Magyar Közművelődési Egyesület. 

.MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

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 állitotiák már magunknak. 
Azt szeretnök, 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 megöröki 
teni annak, aki a becsület mezején elesett.

Itt a szlávság szomszédságában, a ma
gyar határon, Muraszombatban állítunk 
méltó és maradandó emléket, hogy ez bu- 
csuiáróhelye 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 !

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!

Úgy tervezzük az emlékművet, hogy 
abban arany betűkkel be lesz vésve mind
azoknak a neve, életkora, községe, akik a 
mi járásunkból a háborúban elestek vagy 
a harctéren szerzett betegségük következ
tében esetleg idehaza a hazáért hősi ha
lált haltak. Oda iesz Írva arra az emlékre 
olvashatóan örök időkre az illető hős neve, 
úgy hogy erre az emlékre, mint egy csa- l 
ládi ereklyére kegyelettel fog nézni min
denki. Ott olvashatja majd az anya hős 
fia nevét, az árva megdicsöült atyja nevét, j 
a hitves vitéz férje nevét, a rokonság sze
retettéi nevét s a késő unokák büszkén 
viszik majd ehhez az emlékhez serdülő 
gyermeküket, rámutatva az emlékre: Nézd 
gyermekem, a te apád, a te testvéred, a 
te eiődöd igaz ember volt, a hazáért halt 
meg, azért Írták ide az emlékre arany 
betűkkel a hálás utódok kegyeletes szívvel 
hősi nevét.

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.

Milyen szép lesz például ha a járás 
bármelyik községéből valaki bejön Mura
szombatba s dolga végeztével oda megy 
az emlékhez s ott látja, hogy községéből 
kik e-tek el a hazáért. Egy járás népe 
tekint majd kegyelettel e dicső nevekre, a 
járás egész lakosságának kell tehát az 
emlékmű felállítása érdekében megmoz
dulnia!

Már most kéri az emlékmű bizottság 
a járás lakosságát, hogy mindenki, akinek 
járásbeli családtagja elesett a harctéren, 
vagy biztos tudomása van valakinek járás
beli katona elestéről, vagy a harctéren szerzett 
betegségében való elhaltéról, úgy szíves
kedjék az illető hősi halott vezeték- és 
keresztnevét, születési évét, elhalálozási 
idejét és községét, ahol az illető lakott, az 
emlékmű bizottság jegyzőjével : dr. Vályi 
Sándor ügyvéd úrral közölni

Ez a névsor azután községenkint a 
háború befejeztével összeállítva, az emlék
műre arany betűkkel bevésve lesz.

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.

ADAKOZZUNK
a „VÖRÖS KERESZT“-nek!

Adakozzunk a Kárpátok föl
segélyezésére.

Dr. Békássy István főispán fölhívása a vármegye 
közönségéhez.

A vármegye közönsége elölt ismeretes ez a 
lelkes szép hazafias akció, amelyet a törvényható
ság egyik legutóbbi közgyűlése által kikülkötl 
nagy bizottság indított meg az oroszdulta kárpáti 
falvak tűzhelyeinek fölépítése érdekében. Mint tud
valevő, a bizottság társadalmi gyűjtés megindítását 
rendelte el és amennyiben a társadalmi akció 
nem vezet ne eredményre, kontemplált mintegy 
120—150 ezer korona szükséges összeget vetné
nek ki maximálás három százalékos pőtadót.

A kárpáti segélyakciót intéző nagybizottság 
fenti határozata értelmében dr. Békássy István fő
ispán tegnap bocsátotta ki a vármegye közönségé
hez a gyűjtésre vonatkozó felhívást, melyet alább 
teljes szövegében közlünk. Fölöslegesnek tartjuk 
vármegyénk hazafias közönségének fláldozatkész- 
ségére apellálni, mert erős a hitünk, hogy a háború 
borzalmaitól megkímélt vármegyének minden egyes 
polgára nemes vetélkedéssel fog sietni leróni ál
dozatkészségét ki-ki tehetsége, szerint.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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A főispán lelkes hangú fölhívása különben 
igy hangzik :

»A háború borzalmaiban huszonöt község — 
több, mint 5000 ház — pusztult el teljesen a íel- 
vidéken. Porrá égtek azok a szerény tűzhelyek és 
elpusztult az a vagyon, a mely a kárpáti népnek 
mindene volt s velük összeomlott 5000 család 
boldogsága, reménye.

Mi, akiknek otthona messze van a háboru 
színterétől, akik az ágyuszöt, a pusztító lángok 
vörös fényét, a halálhörgést csak az újságok tár
cáiból ismerjük, mindnyájan érezzük azt a szent 
kötelességet, hogy ezen szerencsétlen nép sorsán 
minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítsünk: 
lelkiismeretünk nem engedi, hogy tétlenül nézzük 
szegény felvidéki honfitársaink szenvedéseit, amikor 
magunk idehaza gondtalan életet élünk, sőt még 
egyikünk vagy másikunk a háborúból hasznot is 
húz.

Országos mozgalom indult meg, mely a fel
vidéki falvak újra felépítését és az ottani nép fel
segélyezését tűzte ki magasztos céljául. Az orszá
gos bizottság felhívására Vasvármegye is öröm
mel és teljes odaadással karolja fel ezt a nemes 
akciót és erre a célra bizottságot küldött ki, mely 
folyó évi szeptember hő 9-én tartotta első ülését 
és elhatározta, hogy a mozgalmat vármegy eszerte 
a legkiterjedtebb módon megindítja.

Ezen határozatból kifolyólag fordulok a vár
megye közönségéhez, teljes bizzaloinmal várva, 
hogy sokszor tapasztalt áldozatkészsége ezen nagv- 
fontosságu hazafias segélyakció támogatásában a 
vármegye hírnevéhez és tradícióihoz méltó módon 
fog megnyilvánulni. Reméljük, hogy legalább 100 
elpusztított ház felépítését tesszük lehetővé, továbbá 
egy iskolát, egy óvodát építhetünk fel. Ez a vidék 
ne legyen többé szegény, elhagyott és kulturátlan 
újjá, szebbé, jobbá és egészségesebbé épitsük a 
a házakat: az iskola, az óvoda legyen a modern 
követelményeknek megfelelően berendezve és legyen 
magyar hogy úgy a magyarságnak, a magyar 
kultúrának a felvidéken uj alapot vessünk. De 
hogy a népnek legyen is miből éljen, a marhaál
lomány helyreállításáról is gondoskodnunk kell.

Mindazok, kik eddig a háboru lehelletét nem 
érezték, mindazok, kiknek háza, birtoka, vagyona 
érintetlenül maradt, elsősorban pedig azok, kiknek 
bevélei a háboru folytán megnövekedtek : adakoz
zanak szengény felvidéki honfitársaink felsegélye
zésére !

Vármegyei bizottság elhatározta, hogy az 
esetben ha az adományokból összegyűjtött összeg 
a kitűzött cél elérésére elegendő nem lenne, a tör
vényhatósági bizottságnak pótadó megszavazását 
fogja javasolni. Azt hiszem nem lesz szükség pót
adóra, Mindegyikünk annyira érzi kötelességét 
a háborúban sújtott kárpáti néppel szemben, hogy 
pőtadó nélkül is oly összeg fog öszegyülni, mely 
Vasvármegyéhez. - az ország legelső megyéinek 
egyikéhez — és nemeslelkü lakosaihoz méltó lesz 

Az adományokat szíveskedjék a mellékelt 
postautalvány felhasználásával a Szombathelyi 
Takarékpénztár-hoz Szombathelyre közvetlenül be
küldeni, mely szives volt ezen összegek kezelését 
elvállalni, honnan azokat rendeltetésük helyére 
fogom jutattni.

Az egyes adományok hirlapilag fognak nyug
táztatni.

Midőn ezen segélyzési akciót hazafias támo
gatásába ajánlom, vagyok.

Szombathelyen, 1915. évi szeptember 15-én.
Békássy István s. k.,

Vasvármegye főispánja 
mint a kiküldött biz. elnöke.

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

.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE* 

Meleg óvóruhát a katonáknak! 
Az Országos Hadsegélyző Bizottság II. (ru

házat) albizottsága Serényi Béla gróf elnöklete 
alatt a honvédelmi minisztérium Hadsegélyző Hi
vatalának kiküldötte jelenlétében tartotta első őszi 
ülését és elsősorban, hogy megköszöni a hazafias 
közönség messzemenő áldozatkészségét, melylyel 
a mull télen hössiesen küzdő katonáinkat meleg 
fölszereléssel ellátta. Egyben a közönség tájékoz
tatására az albizottság a következőket teszi közzé: 

A hadjárat múlt téli tapasztalatai alapján 
megállapitottatott, hogy hősiesen küzdő katonáink 
a hadvezetőség részéről mindennemű szükséges 
meleg ruházattal el vannak látva, de mindazon
által a közönség áldozatkészsége részéről a követ- ■ 
kező adományok ismételten kivánatossak még a 
hadvezetöség által nyújtott kincstári fölszerelési 
kiegészítésére.

I. Gyapjufonálből készitendő volna: a) Sál, 
circa 250 cm. hosszú, 25 cm. széles legyen, a fül 
és nyak betakarására; b) érmelegitő, 30 cm. hosz. 
oldalnyilással a hüvelykujj számára: c) kötött térd
védő, 45 cm. hosszú, középen megfelelő kidudoro- 
dással a térdkalács számára.

Vidéken a gyapjufonál a főispánok, illetőleg 
a járási főszolgabíróknál lesz megrendelhető.

II. Selymet vagy puha gyapjúból készített 
szövetett (ruhadarab, bélés stb.) akár uj akár hasz
nált állapotban, küldje az áldozatkész közönség 
az Országos Hadsegélyző Bizottság II. számú al
bizottsága címére (Budapest képviselőház).

Ezen selyem- vagy szövetdarabokat a II. 
számú albizottság a jótékony nőegyletek foglalkoz
tatói utján fogja a hadvezetöség által esetről-esetre 
szükségesnek jelzett cikkekre a katonaság részére 
feldolgoztatni.

A közönség felkéretik, hogy a lehetőségig 
az itt jelzett cikkek készítésére szorítkozzék, mert 
ezen cikkek előírása tapasztalatok alapján történt.

A múlt évben szállított hósapkákból még 
elegendő készlet van, a hósapkák a jövőben inkább 
a selyem- és gyapjusállal lesznek helyettesíthetők 

A gyapjufonálből kötött kész cikkek a hon
védelmi minisztérium Hadsegélyző Hivatalának 
címére (Budapest, IV., Váci-utca 38.), inig a selyem 
és gyapjúszövetek, mint előbb említettük, az Or
szágos Hadsegélyző Bizottság II. számú albizott
sága címére (Budapest, Képviselőház) küldendők 

Mindezeknek szállítása a honvédelmi minisz
térium Hadsegélyző Hivatalához postán 20 kilo
grammig és vasúton bármily súlyban, az Orszá
gos Hadsegélyző Bizottsághoz pedig postán kilo
grammig díjmentesen történik, ha a szállító- vagy 
fuvarlevélen fel van tüntetve, hogy: Táborba szállt 
katonák részére szeretettadőmány.

A közönség részletesebb útmutatása végett 
rajzokkal ellátott tájékoztatók lesznek a honvédel
mi minisztérium Hadsegélyző Hivatala által a köz- • 
ségi elöljárósághoz küldve.

HASZNÁLJUNK

HADIPOSTABÉLYEGET!
HÍREK.

A járási elesett hősök emléke es az 
Erzsébet-szobor alap.

Lapunk előző számában hirt adtunk 
arról, hogy a járási elesett hősök emlékét 
megörökítő bizottság alakuló ülésén szóba 
került, hogy a bizottság megkeresi az 
Erzsébet-szobor alap gyűjtőit, hogy a szo
borra gyűjtött pár száz koronát bocsássa 
az emlékmű bizottság rendelkezésére, mert 
az Erzsébet szoborra eddig gyűjtött összeg

korántsem elég egy, a dicső királyné em
lékét méltóan megörökítő szobor felállítá
sára s a mái háboru által előállott gazda
sági viszonyok folytán alig remélhető, hogy 
valami jelentékeny s a magasztos célnak 
megfelelő és elégséges összeg legyen 
összegyűjthető. De meg úgy gondolta a 
bizottság, hogy a dicső királyné emléke 
méltóan kapcsolható bele azon dicső hő
sök emlékébe, akik e véres háborúban a 
hazáért meghaltak. A bizottság ezen állás
pontja a nagy közönség körében is tet
szésre taláit. Az Erzsébet szoborra gyűj
tött összeg Junkuncz Sándorné úrnő és 
Pósfay Ida urhölgy őrizetére bízva a taka
rékpénztárban van elhelyezve. A lelkes 
gyűjtők természetesen, ha osztják is az 
emlékmű bizottság helyes álláspontját fele
lősségük tudatában nem rendelkezhetnek a 
gondjaikra bízott összeg felől, s igy annak 
a szüksége állott elő, hogy azok szólitas- 
sannak fel nyilatkozatra, akik az Erzsébet 
szoborra adományokat adtak.

A járási emlékmű bizottság vezetősége 
felkéri tehát mindazokat, akik az Erzsébet 
szobor alaphoz pénzbeli adománynyal já
rultak, szíveskedjenek hozájárulni ahhoz, 
hogy az Erzsébet szoborra összegyűlt pénz 
a muraszombati járás háborúban elesett 
hőseink emlékét méltóan megörökítő em
lékműre fordítható legyen. Felkérünk tehát 
minden adakozót, szíveskedjék az esetben 
ha a pénznek az elesett hősök emlékmű
vére való felhasználása ellen kifogása van, 
azt ifj. Horváth Pál főszolgabíróval Írásban 
közölni, mert ha ez ellen kifogás be nem 
érkeznék, akkor természetszerűleg az Er
zsébet szobor gyüjtöbizottság is feljogosított
nak fogja magát érezni, hogy az egybe
gyűlt pénzt az emlékmű bizottság rendel
kezésére bocsáthassa.

Bízunk a járás hazafias lakosságában, 
hogy teljesiti a bizottság kérését, mert a 
dicső királyné emléke a legméltóbban és 
legszebben akkor van megörökítve, ha azok 
az özvegyek és árvák, akik majdan a hő
sök emlékébe foglalják a dicső királyné 
nevét, aki Íme még halálában is egy nemes 
gesztussal a nagyigazságért hősi halált halt 
hősök emlékezetét szolgálta.

— Kitüntetés. Ö felsége a király a 
I 20. népfelkelő hadtápzászlóaljnál Oillyen 
Sándor népfelkelő főhadnagyot Signum 
Laudissal tüntetteki. Érdemes férfit ért a 
legfelsőbb kitüntetés, aki polgári alkalmaz
tatásában mint Mura szabályozási főmér
nök ép oly komoly hozzáértéssel teljesítette 
kötelességét, mint a harctéren, hová immár 
egy esztendő óta köti hivatása.

— Adó kivetés. A szombathelyi pénzügy 
igazgatóság a muraszombati járásban szeptember 
hó 24 és 25 napjára tűzte ki a Ili. osztályú kere
seti adó tárgyalást: A tárgyalás a muraszombati 
községháza tanácstermében tartatik meg.

Adomány a hösök emlékére. 
A muraszombati járás hőseinek emlékére 
Árvái Henrik kereskedő 300 koronát, Hart- 
ner Géza orsz. képviselő 100 koronát Ta
kács R István 10 koronát, Kovács István 
Barkóé község bírája a községbeliek ada
kozásából 27 koronát.

— A harmadik hadikölcsön. Félhivatalos for
rásból közlik, hogy Ausztriában már folynak a 
harmadik hadikölcsön előkészületei Értesülésünk 
szerint nálunk is aktuális ez a nagyfontosságu kér 
dés, minélfogva természetes, hogy a szükséges 
munkálatok szintén folyamatban vannak. A mos
tani helyzetet rendkívül kedvezőnek Ítélik a kor-
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ínyok újabb hadiköcsötl kibocsátására nemcsak 
rl. mert a harctéri helyzet minden várakozást 

iilmuló eredményeket töntet fel napról-napra. 
ment hanem azért is, mert a pénzviszonyok a 
yyarányu őszi gabonaforglotn dacára igen kie- 

,.en alakultak, pénzintézeteink betétei állandóan 
ednek s továbbá különösen a mezőgazdasági 

.elés jórészt túl van az áru értékesítésen, ugv 
jelentékeny pénzfölösleggel rendelkezik. Pénz 
körökben elterjedt hirek szerint a nálunk fo- 
ömunkálatok e hó végéig, esetleg előbb is, 

b, znek fejezve, mely után a kormáoy azonnal 
... -zi a hivatalos hirdetményeket.

Segédjeyyzö választás. A szarvaslaki jegy- 
/osegr.'l megüresedett segédjegyzői állást október I 
7-én Ilik be választás utján.

Meleg ruhát a katonáknak. 
A i szagos hadsegélyzö bizottság gon- 
il. odott arról, hogy a közönség a tren- 
c i és temesvári gyár utján kilogrammon- 

15 koronáért jóniinöségil gyapjúfoná
st kapjon. Azok akik e nemes hazafias ; 
munkában részt akarnak venni jelentsék be 
szükségletüket ifj. Horváth Pál főszolgabí
rónál október hó 5-ig. Az -első jelentkező 
gróf Széchenyi Tivadarné volt.

Gyermeknap Vasvármegyébn. A háború lár
mája, viaskodó, fojtó lihegése egészen elterelte a 
közfigyelmet azokról a régi akciókról, melyek a 
társadalomra támaszkodnak. így maradt el tavaly 
h. az idén is a gyermeknap, dacára, hogy a gyer
mekvédő intézményeiknek a háború folytán a 
gondjaik nagyon megsokasodtak, mert a harcban 
elesett hősök árváit is védelmükbe kell venniök. 
Amig a múlt évek tartalékából telt, halgattak ez 
intézmények a kérő szóval, s nem akarták a tár- 
sadalmat, mely amúgy is nagyon igénybe van 

minden oldalról, zaklatni de tovább ez áldo- 
eppen a hadiárvák érdekében — nem 

lehet lemondani mert amit a tengernyi vérben 
'fik kell a gvermekek meg

védése-. felnevelése-, gyógyítása-, és a jövő nagy 
feladataira való előkészítése által Ami az egyik 
részen elpusztult, azt a másik oldalról kell szere
tettel helyreállítanunk. Ebben a szokatlan idő
ben tehát a jövőért, a jövő nemzedékért, a nem- 
ze' eleven tőkéiének megmentéséért áll síkra 
a I ehérkereszt, hogy részben a „T. E. V. V. E“ 
s le'/ben az Országos Gyermekvédő Liga gyér- 1 
inekmentés céljaira folyó évi október hó 10-én 
széretettadoinányokat gyűjtsön. Adjon tehát kiki I 
tehetsége szerint a nemzetvédő nagy célra, mely 
a mo- ;n dúló világháborúban nagyonis időszerű, 
mint i a magyar nemzet vérveszteségét az elpusz
tult k-sok munkaerőt nekünk egyedül a jövő 
neu dék — a gyermek fogja pótolni. A szív 
lr i és a hazaszeretet nagy ereje fogja az idei 

zi gyermeknapot a szeretet dicső ünnep
avatni.
A hadi munkára berendelt népfelkelő csa- 

’iadisegélye Rendkívüli érdekes átirat 
gnap a vármegyéhez a pozsoni csász. 
katonai parancsnokságtól. Az átirat je- 

hogy a tábori lóvasutaknál levő népfelkelő 
ók közül nagyon sokan jelentették, miszerint 
diáik a községeiktől családi pótlékaikat nem 

, ik meg azon indokolással, hogy naponkint 3 
• ona napszámot kapnak, tehát nevezetteknek csa
li segély nem jár, kéri a közigazgatási hatosá

ét hogy a családi segélyt minden esetben álla
pítsák meg. A katonai parancsnokság közli ugya
nis, hogy a hadügyminiszter rendelete szerint az 
öszes népfelkelő kötelezetteknek csak a legénységi 
állományhoz tartozó személyek járulékai állapíttat 
lak meg. Eszerint tehát folyó évi augusztus 10-iké- 
től kezdve a kocsisok, kovácsok kocsivezetők csa
ládjainak igényük van hadisegélyre és a katonai 
parancsnokság kéri ezen családi segélyeknek 10- 
től visszamenőleg való sürgős kiutalását.

A tizennyolcévesek oktobor 15 én vonul
nak be. A hivatalos lap mai száma közli, hogy 
az 1897. évben született és a bemutató szemlé
ken fegyveres szolgálatra alkalmasnak talált nép- 
fölkelők — a mennyiben névszerint felmentve 
nincsenek — 1915. évi október hó 15-én tartoz
nak bevonulni az igazolványi lapjukon teltüntetett 
kiegészitési kerületi parancsnokság székhelyére.

Ugyancsak október 15-én tartoznak bevonul
ni azok a hadiszolgáltatást teljesített hadimunká
sok, a kiket időközben a hadimunkától elbocsá
tottak, de mint népfölkelőket a nemrég megtartott 
bemutató szemléken alkalmasnak találtak ; úgy
szintén október 15-én tartoznak bevonulni mind
azok az egyének, a kik önkéntes belépés folytán 
— akár mint egyévi önkéntesek is már előbb be
soroztalak, tekintet nékül arra, hogy mikor szü
lettek. Azok a népfölkelők, a kiknek Újvidékre 
kellene bevonulniok, figyelmeztetnek, hogy ha a 
közös hadseregéhez osztattak be, akkor Pécsre kell 
bevonulniok, ha pedig a honvédséghez osztattak 
be, akkor Újvidék helyett Szabadkán kell jelent
kezniük, A gőz- vagy motorekegépészek és fűtők 
bevonulásuk elhalasztására november 30-ig enge
délyt kaphatnak. A bevonulási hirdetmény ezeken 
kivül figyelmezteti a bevonulokat meleg ruhával 
való ellátásra, a délelőtt 11 óráig való jelentke
zésre és arra, hogy a katoni behívás iránt tanú
sított engedetlenség két évig terjedhető börtönnel 
büntettetik.

— Hadiönkéntesek és népfelkelőkötelesek az 
az élelmezési szolgálatban. A Külügy-Hadügy irja: 
A különböző bel- és hadtápterületeken fenálló, 
valamint újonnan fellálitott élelmezési raktárakban 
szükséges élelmezési hivatalnokok létszámának 
kiegészitése céljából a hadügyminisztérium azt 
tervezi, hogy idősebb, fegveres harcvonalszolgá- 
latra kevésbé alkalmas önkénteseket, népfölkelő- 
kötelesekel korlátolt számban az egyes élelmezési 
raktáraknál élelmezési szolgálatra képeztet ki. A 
kiképzés befejezése után a megfelelőknek minősí
tetteket a háború tartamára élelmezési hivatalnok 
jelöltekké, illetőleg népfölkelő élelmezési hivatalnok 
jelöltekké, később a háború tartamára élelmezési 
iárulnokokká, illetőleg népfelkelő élelmezési járui- 
nokokká nevezik ki. A rövid ideig tartó kiképzés 
miatt csak szakismeretekkel biró olyan folyamo
dóira tartanak számot, akik polgári életükben az 
élelmezési szolgálathoz hasonló foglalkozást űznek. 
Például: kereskedők, szállítók, raktárházakban, 
gabonacégeknél bankokban alkalmazottak, gazdál
kodók, bizományosok stb. A folyamodóknak a 
német nyelvet szóban és Írásban teljesen birniok 
kell. A kérvénynek sajátkezüleg írva és a hadügy 
miniszterimhoz intézve, a pőttestnél nyújtandók be 
s onnan október hő i-éig terjesztendők fel köz- | 
vétlenül a hadügyminisztériumhoz. Ez a rendel
kezés egyelőre a cs. és kir. hadseregnél lép ér
vénybe és a honvédséget nem érinti.

— Főszolgabirák értekezlete. A vármegyének 
liszttel való ellátása dolgában tegnap délután ér
tekezletet tartottak a vérmegye föszolgabirái. 
Herbst Géza alispán eínöklésével a vármegyeháza 
kistermében. Az ülésen az a kérdés került szóba, 
miképen oszthatja szét a vármegye azt a lisztet, 
amit a szükséges gabona megörlése miképen volna 
legcélszerűbben keresztül vihető. Az értekezleten 
az a nézet alakult ki, hogy leghelyesebb, ha az 
alispán maga megvásárolja a szükségletek kielégí
tése céljából a gabonát, azt olosztják és mindenütt 
eí?y'e&y járási malomban őröltetik meg. Az érte
kezleten igy határoztak. Az egyes járásokban a 
kiválasztandó malmokkal a főszolgabirák fognak 
tárgyalni.

Utazzunk arcképes igazolványnyal. A 
szentgotthárdi határrendőrség figyelmezteti a kö
zönséget, hogy azok, kik Stájerba' utaznak lássák 
el magukat arcképes igazolványnyal, hogy igy az 
esetleges kellemetlenségeknek elejét vegyék,

— Megvannak a szerb foglyok. Dr. Lamm 
Antal uradalmában dolgozott szerb foglyok közül 
kettő megszökött. Hosszas bujdosás után a Mura 
párján egy polgárista fiúra akadtak, akit megkér
deztek, hogy merre van Bessarábia, a fiú a szerb 
foglyokat felismervén válalkozott, hogy őket Bes- 
sarábiába vezeti s el is vezette őket a legköze
lebbi csendörörsre, ahol a két foglyot latartóztatták.

— Betörés Az elmúlt éjjel betörök jártak 
Vértes Sándor urdombi pincéjében s az ott lévő 
zsírt, bort s egyéb élelmiszereket ellopták. A tet
teseket a csendörség nyomozza.

Harctéren elesett ismeretlenek arcképei 
Vasban. Az első fényképtáblázat megtekinthető az 
alispáni és járási főszolgabírói hivatalokban. Az 
I9J4 - 1915. világháborúban számosán estek el a 
becsület mezején, akiknek személyazonossága a 
holttest föltalálása alkalmával nem volt fölismer
hető és igy a névtelen hősök, katonák és hadi 
szolgálatod teljesítő polgári egyének, vagy az el
lenség által legyilkolt polgári lakosok neve mind- 
ezideig nem kerülhetett bele a hadügyminiszter ál
tal kiadott veszteségi kimutatásokba. A háború 
névtelen hőseiről természetesen legkevesebbet tud 
az elhunyt családja, vagy hozzátartozója, akiknek 
a személyazonnosság megállapítása előtt felvilá
gosítással nem tud szolgálni sem a hadvezetöség 
sem pedig a katonai tudósitó irodák. A bizonyta
lanságot eloszlatandó, a bécsi közös központi tu
dósító iroda személyazonossági osztálya az isme
retlen katonai holttestek és a hadsereg kíséretében 
elhalt ismeretlen polgári személyekről fényképcso
portokat készitittet és ezek mindenikéhez a lehelő 
legteljesebb szeinélyleirást tartalmazó kimutatáso
kat. Az első ilyen fénykép csoport, mely 30 isme
retlen katona és polgári egyén arcképét közli a 
személyleirással, most készült el és azt megfelelő 
példányszámban a magyar királyi belügyminiszter 
azzal a leirattal küldötte meg Vasvármegye alis
pánjának, hogy a bécsi tudósftó iroda a további 
fényképcsoportokat közszemlére való tétel végett 
időközönkint meg fogja küldeni. A vármegye al
ispánja a fényképcsoport egy-egy példányát, vala
mit a magyar és német nyelven kiadott személy
leírásokat megküldi a járási főszolgabíróknak va
lamint Szombathely és Kőszeg város rendőrkapi
tányi hivatalának, ahol, valamint az alispáni hi
vatalban azok bárki áltat betekinthetök.

Tavirófárgaiom Délstájerorszaggal. Délstá- 
ierországának alabbi helyeivel a magántáviratfor
galom ideglenesen szünetel : Brundorf bei Marburg 
Cilii. Dobova, Drachenburg Erancz, Erasslau, üe- 
nebitz, Grobelnó, Hohenagg, Hohenmauthen, Hrast 
nigg, Ivankofzen, Kötch, Kranichsfeld, Laak bei 
Stainbrück, Laufen i Stmk, Kichtenwald, Mahren- 
burg, Marburg an dér Drau, Markt Tüffer, Maria 
Platrowitsch, Miss a. d. Drau, Missling, Neuhaus 
Oeerburg, Ober-St,-Kunigund, Oplotnitz, Petlau, 
Pischátz, Pöltschach, Reichenbug, Riez i. Strk. 
Römerbad, Rohitsch, Rohitsch-Sauerbrunn, Sach- 
senfeld, Sauritsch, Schleinitz bei Marburg, Schön- 
stein Steinbrück, Sternhal bei Pettau, Stere, St- 
Georgen am Taber, St.-Kuniguuk, St.-Leonhard i. 
Stmk, St.-Lorenzen ob Marburg, St.-Marien bei 
Erlachstein, St.-Paul b. Pragwald, St.-Peter bei 
Königsberg St.-Peter i. Santhal, Triafil, Windisch- 
graz, Windisch-Eeistritz, Windisch-Landsberg, We- 
tenstein, Wöllan, Stájerországnak többi távirathi
vatalához magántáviratok küldhetők és onnan ér
kezhetnek is.

— 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.

A szerkesztésért felelős : Dr. Vályi Sándor.
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Értesítés.
Tudatom nagybecsű Ügyfeleimmel, 

hogy irodámat a régi iroda helységemmel 
szemközt levő újonnan épült házamba he
lyeztem át.

Dr. Sömen Lajos,
ügyvéd.

•) E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősséget 
nem vállal.

HIRDETÉSEK.

Bolt bérbeadás.
16 18 éve fennálló fűszer
es vegyes kereskedés helyi
sége kiköltözés miatt Mura
szombaton, Szápáry-utcza, 

Turk József házában 

1916. év január hó l-étöl 
bérbe adó. Értekezhetni a 

tulajdonossal

TURK JÓZSEF vendéglős
Muraszombat.

Pergamentpapir 
befőtt bekötéséhez, igen erős, elsőrendű 

minőségű, kapható 
BALKÁNYI ERNŐNÉL Muraszombatban. .

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

kereskedésében, Muraszombatban.

FIIROPA haborusJL-.UIW/1 zA TÉRKÉPÉ
kapható BALKÁNYI ERNŐ üzletében.

Butorcsomag olásra 
vegyes papir igen jutányos áron kapható 

Balkányi Ernő papirkereskedésében 
MURASZOMBAT.

VIGYÁZZON

----- egészségére I = 
Megbízható és jóminőségü nikotinrnentes 

c igfar etta-hüvely eket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé

sében Muraszombatban szerezhet be.

173 1915. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.

LX. t.-cz. 102. illetőleg az 1908. évi XLI-ik
évi 

_________ _____ tcz.
19. £-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
muraszombati és a keszthelyi kir. járásbíróságnak 
1915. évi 1406 3 1405 3 és Pm. 1130 2 számú 
végzése következtében dr. Vályi Sándor és Kardos 
Zoltán ügyvéd által képviselt Ascher B és ria, 
Kalchbrenner és Nádai muraszombati Erdős József 
javára 2358 kor. 55 fill., 1058 kor. 20 fill. és 
240 kor. 60 fill. s jár. erejéig 1915. évi junius hő
2. és 22-én foganatosított biztosítási és kielégítési 
végrehajtás utján le-és felül foglalt és 1179 kor. 
50 fillérre becsült következő ingóságok, u. m.: 
boltbeli árucikk berendezés, asztal, pad, szék, 
stb.-ből álló ingóságok nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság Í9l5-ik évi Pk. 1456 4. számú végzése 
folytán fent felsorolt tőkekövetelések és járulékai 
erejéig Urdomb községben, végrehajtást szenvedett 
lakásán leendő megtartására

1915. évi szeptember hó 28-ik napjának 

délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. tcz. 107. és 108. Jj-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is, el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is lé- és felülfoglaltatták és azokra ki
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. tcz. 120. §-a értelmében ezek javára 
is elrendeltetik.

Kelt Muraszombat, 1915. szép. 16.
SZABADFY JÓZSEF, 

kir. bir. végrehajtó.

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.

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, Inkosai- 
fillér nak száma. A bírósági kiküldött 

és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilométcrenkint. 

Kapható: Balkányi Ernő könyv
es papirkereskedésében Muraszombat.

— Büntető eljárás 200 korcsmáros ellen A 
»Fogadó* cziinü lapból vesszük át az alábbi köz
leményt : Aradon és környéken 200 korcsmáros 
ellen indítottak eljárást azért mert az illetők rész
ben gondattanságból, részben tudatlanságból nem 
függesztették ki italmérési helyiségükben a törvény 
állal 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 aJen1’ 
rendeletet tartalmazó fali tábla Balkányi Ernő 
papirkereskedésében Muraszombat 1 koron; é t 
kapható.

Aktuális életbiztosítás.
Az Első Magyar Általános Biztosító 

Társaságnál 43-SO éves népfelkelők

pótdij
nélkül háború esetére életbiztosítást köt
hetnek. Bővebb felvilágositással szolgál

Ascher B. és Fia
az Első Magyar Általános Biztosító Társaság 

járási ügynöksége.

gés
rekedtség, 

elnyálkásodás, 
hurut és görcsös 

köhögés ellen.

MIL1.IÓ K
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 vasúthoz járó 
ut vi 1 ágitási

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

jól világitó villamos

zse
Vakító fényt adó zsebla'mpák a 
legtartósabb s legelegánsabb kivi
telben! Alkatrészek egyenkint 
is kaphatók. A legjobbnak elis
mert a Heliophor. elemek leg
olcsóbb árbani elárusitása:

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Egy jobb házból való fiú 
felvétetik 

tanulónak
hetifizetésre ==

Balkányi Ernő üzle
tében Muraszombat.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 
annak szives megújítását

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


