
Muraszombat, 1915. Harminczegyedik évfolyam 45. szám. Vasárnap, november hó 7.

IöRASZOMBMésViDÉKE
Laptuiajdonos a Muraszombatjárási Gazdaszövetség

ELŐFIZETÉSI ÁP:

> re 6 kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér, 
lófizetési és hirdetési pénzek és reklamácziók :
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Karácsony a hareztéren.
Szereleiadotnány hőseinknek.

borúnak, szivettépő borzalmai 
vannak ragyogó, vigasztaló és 

jelenségei is. A legragyogóbb vala- 
közt a nagy szeretet, mely a távoli

a páratlan áldozatkészség, 
szép, nemes és jótékony 
megvalósítani a háborúval 
baj és szenvedés enyhi-

mélyen és melegen érző

A 
•jellett, 
biztató 
•i cmyi 
cs itereken hazájukért küzdő és vérző 
hőseink iránt a nemzet minden rétegében 

nyilatkozik. A magyar szívből, a haza 
emberszeretetnek ebből az örök forrásá

ból fakad az 
melylyel anynyi 
eszmét sikerült 
összefüggő sok 
tésére-

Ezekhez a 
magyar szivekhez fordulnak most az arra 
legiiletékesebb tényezők, hogy a közeledő 
szent karácsony ünnepén, a szeretteiktől 
messze idegenben, a haza szent földjéért 
harezoló véreink is érezhessék a szeretet 
fényét és melegét. A második karácsony 
ez, mely őket a családiasság közvetlen 
melegétől távoltartja s ez csak fokozza 
rajongásunkat és hálánkat irántuk. Az a 
szeretetadomány, a melyet ennek gyönge 
bizonyságául küldünk nekik a táborba, a 
borzalmak sötétségében, mely őket kör
nyezi, fényt áraszt sziveikbe s a fagyos 
idegenben jóleső forrósággal tölti el lel
kűket. Megvillannak szemük előtt a kará
csonyfa apró gyertyái, melyek körül apáik, 
gyermekeik és testvéreik reájuk gondolnak 
s a rideg fegyverzaj közepette is fülükbe 
cseng az otthonnak áhitatos harangkongása.

Ezt az érzést megszerezni hőseinknek, 
erre az egy napra idecsatolni lelkűnkhöz 
az ö távoli lelkűket, czélja és rendeltetése 
annak a gyűjtésnek, melyet már most indít 
meg a Hadsegélyző Hivatal, karöltve a 
a Vöröskereszttel, hogy a kellő időben 
eljuttathassa minden táborba, minden ka
tonának, a mit a szeretet és hála kíván 
juttatni nekik.

Adjon mindenki annyit, a mennyit 
szive parancsol és zsebe megenged, de 
ne maradjon el egyikünknek a fillére sem, 
a mikor szeretteinknek karácsonyi öröméről 
nehéz idők közt egy derűs és boldog nap
ról akarnak nemesszivü emberek gondos
kodni.

A honvédelmi minisztérium lladse- 
gélyező Hivatala és a Vöröskereszt 
Szeretetadomány-Osztályának felhívása.

Közeledik a második karácsony, a mely 
fiainkat a családi otthontól, a rideg lövész
árokban találja. Ünnepelhetünk-e mi, itthon- 
lévők karácsonyt, a nélkül hogy gondolatunk 
szeretetünk és ajándékunk feléjük, hozzájuk 
ne szállana?

I

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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I

És hadd tudják meg mentül előbb, 
hogy nekünk csak úgy lehet az idén ün
nepünk Isten fiának a születése estéje, ha 
rájuk nézve is ünneppé tudjuk avatni 
szeretetünk adományával.

Mert attól, ha az ö szivük a mienkkel 
szeretetheti összedobban; attól, ha lelkes, 
önfeláldozó hősiességük tüze a kárácsonyi 
örömtüzekkel versenyt lobog; attól, ha a 
mi imádságunk értök az égbe, gondolatunk 
hozzájuk szállván gyöngéd megemlékezés
sel, elevenen érzik honvédő nagy munká
juk erkölcsi erejét és aczélos karjuk, aczélos 
szivük, aczélos elszántságuk félelemmel 
borítja el ellenségeinket: attól rebben, fel 
ez jusson eszünkbe, az ö rettenetes lövész
árkaikból, a fehér galamb, szájában az 
olajággal, meghozván a világnak az óhaj
tott, az áldott békét.

Ezért fordulunk a magyar közöséghez, 
mely buzgóbb, mint bárki a világon, a 
nemzeti jótékonyság oltára körüli áldozásba.

A honvédelmi minisztérium Hadse
gélyező Hivatala és a Vöröskereszt Szere- 
tetadomány-Osztálya együttesen fogják az 
idén a szeretet e müvét intézni. Mert az 
eddigi tapasztalás azt mutatta, hogy ily 
tömeges feladatot csak jól megkonczipiált, 
egységes terv szerint lehet sikeresen meg
oldani. Hiszen nemcsak a magunk a ma
gyar gyermekeiről van szó. Nagy karácsonyi 
testvériség lesz ez: a magyar, az osztrák, 
a német, a bolgár, s a török, a kik együt
tesen dolgoznak e világtragédia nagy finá
léján, a Balkánon, mind bele vannak fog
lalva ebbe a magyar nemzeti karácsonyi 

1 ünnepbe.
Ki nem akar ebben közülünk reszt

venni ?
Jöjjön tehát mindenki: az is, a kinek 

hőse ott küzd a soron, azért, mert ott 
van hőse; az is, a kinek nincs ott senkije, 
azért, mert nincsen ott hozzátartozója. És 

■ senki se legyen olyan önző, hogy ö a 
magáénak akarjon külön ajándékot küldeni. 
Tudjuk a tavalyi karácsonyról és a háború 
egyéb tapasztalataiból, hogy az ilyen kül
demény más időben is nehezen jut czéljá- 
hoz és későn, hát még karácsony ajándékos 
napjaiban, a mikor a postaforgalom száz
szorosán meg van terhelve.

Az lesz a tökéletes karácsonyi öröm, 
ha mindenki, a ki meghatottan gondol 
harezosaainkra, pénzbeli adományát czi- 
münkre küldi el. Mert igy mindenki egy
szerre. biztosan kapja a lehető legjobbat, 
a lehető leggyorsabban.

Nem gyulhat ki karácsony estéjén 
annyi láng a karácsonyfán és csillag a téli 
égbolton, mint a hány szív katonáinkért 
megdobban, a hány kéz kinyujtódik szere- 
tete adományával, a hány katonaiélek meg- 

. enyhül a gondolatban, hogy a magyar 

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

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

Nyilttér sora 50 fillér.

nemzet apraja-nagyja, szegénye és gaz- 
daga összehordta filléreit, hogy a szent 
karácson fénye, üdve, dicsősége és meleg
sége járja be a szivét annak is, a ki az 
ajándékot veszi, azét is, a ki küldi.

Budapest, 1915 október havában.
A Vöröskereszt Szeretetado-
mány-Osztályának vezetője :

llerzog Mór Lipót báró
íőmegbizott.

A Hadsegélyező Hivatal 
vezetője:

Kirchner Hermán
cs. és kir. altábornagy.

A katonák karácsonyi megajándékozá
sára szánt mindennemű pénzküldemény a 
rendes utalvány-űrlapján a m. kir. posta 
takarékpénztárhoz (Budapest, V., Hold-u.) 
czimzendő, de föltétlenül szükséges, hogy 
a szelvényre odaírja a feladó a következő 
szavakat: Karácsonyi szeretetadományok 
8880. számú számlájára.

Kérjük az adakozókat, hogy a pénz
küldésnek lehetőleg ezt a módját vegyék 
igénybe, de beküldhetők az adományok a 
honvédelmi minisztérium Hadsegélyző Hi
vatalának (Budapest. Országház), vagy a 
Vöröskereszt Szeretetadomány-Osztályának 
(Budapest, Lipót-körut 1), azonban minden 
esetben megjelölendő, hogy az összeg a 
katonák karácsonyára van szánva.

Hivatalos jelentés szerint Németországban a lll-ik 
hadikölcsónre több mint 12 milliárd márkát jegyeztek. Hű 
szövetségesünk kölcsönétek e fényes eredménye bizonyára 
nekünk is buzdításul szolgál. Jegyezzünk tehát magyar hadi 
kölcsönt és mutassuk meg 4i világnak, hogy nemcsak a harc 
mezőkön, hanem gazdasági téren is erős Magyarország!

Jegyezzünk hadikölcsönt!
Erős várunk nekünk az állam: talán soha
tapasztaltuk, éreztük ezt oly mélységesen, 
ma amikor az ellenség messzire el van űzve

sem 
mint 
várunk falától, s a futók nyomában diadalmas 
hadseregünk győzelmesen és feltartózhatatlanul 
nyomul előre. Hiába rajzolnak nevetségesen uj 
európai térképeket a javíthatatlan fantaszták Pa
risban, ha ma itt mindnyájan szorosan összetartunk 
s erős várunkból a világ minden tája felé harcoló 
katonáinkat millió kézzel segítjük a győzelemhez.

Most harmadszor kell mozgósítani minden 
épkézláb tökét, hogy a háború sikeres folytatásá
hoz szükséges anyagi eszközöket előteremtsük. A 
legideálisabb cél felé haladunk: egy uj, békében 
munkás korszak áldásos hajnaláért küzdünk, a 
legnagyobb kultur jóért. Ennek elérésére, ennek a 
hatalmas vállalkozásnak sikerére a hadikölcsön 
az egyetlen anyagi eszköz az állam kezében, 
amelyet elő kell teremtenünk.

Bűnös dolog ilyenkor fásult közönnyel ha
ladni az események mellet', hiszen méltatlan e 
korhoz mindenki, aki nem tudja felfogni a mának 
világtörténelmi jelentőségét. Ebből a világtörténe
lemből kell kivenni részét mindenkinek, mert meg
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méretnek az emberek a háború után. ítéletben s 
jaj annak, ki könnyűnek taláitatik. Ma csak az 
értékes igazán, ami elősegíti a mi nagy és igaz 
ügyünk győzelmét és aki ebben az országban él, 
annak megfeszített erővel kell ezt az értékét és 
csakis ezt az értéket minél nagyobb tömegben 
termelni. A hadikölcsön jelentősége könvnyü 
belátni a legértékesebb és a legnagyobb a 
békés eszközei között. A legbiztosabb töke elhelye
zési mód, a ma elérhető legnagyabb kamat jöve
delemmel párosulva, oly ideális állampapír típust 
teremtett meg, hogy méltán lett az népszerű a 
nagy, de különösen a kistőkések körében. Ennek 
a népszerűségnek a kihatása ma még nem is 
méltányolható kellőkép, de elképzelhetjük, hogy 
milyen erőt képviselhet az, mikor az állam köl
csönét mindig saját polgárai adhatják, s a kamat 
jövedelmet az állam nem kénytelen külföldre kül
deni, hanem saját fiainak itthon oszthatja szét s 
növeli azok gazdaságát és jólétét.

Minden jegyzés — legyen az a legkisebb 
összeg is — a legbiztosabb forrása lesz a győze
lemnek. A kis tőkék számtalan sokasága csak 
össze kell azokat gyűjteni, csak egy célra irányí
tani, s nem maradhat el a siker. A nagy milliós 
jegyzések elöljáró zászlók, kitűnő példák, vezető 
egységek, talán hadvezérek, de a csaták sorát a 
sok kis jegyzés • a legénység milliója dönti 
el. Az első két hadi kölcsön nálunk is, Németor
szágban is, Ausztriában is megmutatta, hogy az 
igazi nagy eredmények ezer meg ezer apró tétéi
ből gyűltek össze. A világtörténelemben az első 
eset, hogy ilyen nagy vállalkozás a legszélesebb 
néprétegek érdeklődése mellett s a kis tőkék nagy 
sokaságával érjen el eredményt. Része van ebben 
a sikerben az ország majd minden gazdasági 
tényezőjének, de különösen azoknak, melyek már 
a béke időben is a kistökék összetömöritésének 
eszméjén épültek fel és azt tűzték lei célnak.

De ha nem is volna a hadikölcsön a legjobb 
üzlet és a legjobb töke elhelyezés, ha olyan ál
dozat volna, mint amit a magyar asszonyok hoztak 
akkor, mikor legkedvesebb és legszebb ékszereiket 
áldozták a haza oltárára, akkor is óriási ered
ménnyel kell végződni a jegyzésne*. Nem üres 
fogalom a hazaszeretet és a lelkesedés amivel 
hős katonáink a harcba szállnak, a legkomolyabb 
valóság és az érzelmek gyönyörűséges lángolása.

Ebben a gyönyörű korszakban nagy dolgok 
történnek nemcsak a harctéren, hanem a lelkek
ben is. Megtisztulnak az érzelmek a háború tisz
tító tüzében s bizony sok léha és fölösleges gon
dolat tűnik el örökre ezreknek agyából.

Ma nincs egyén csak köz, s a köznek egy 
célja van, gyözelmeskedni ellenségeinken. Ezt kell 
elősegíteni minden eszközzel, az áldozatkészség 
szobrával, a rézmozsarakkal és főleg a hadiköl- 
csönnel, melynek eredménye késő századokon át 
hirdesse, hogy ennek az országnak népe megtette 
köteleségét e történelmi időkben.

A muraszombati járásban eddig elért ered
mény elérte a fél millió koronát. Nagy összeg1 
azonban nem elég ! Ez a járás, mely nem is tudja 
mi a háború, nem nem érezte közvetlen közelből 
az orosz pusztítást, a szerb betörést, nem intézheti 
el a haza ügyét pár koronával. Gondoljunk azokra, 
kiknek békés házát, gazdaságát, vagyonát az ellen
ség szétdulta, akkor igazán rá fogunk eszmélni 
azokra a kötelességekre, melyeket a haza parancsol. 
Nem áldozatot kér a haza, csak pénzt kamatra .' 
Hisszük, hogy a járás népe megérti a haza szavát!!

A Muraszombati Takarékpénztárnál jegyeztek:
Fiiszár János Salamon 800.-
Kercsmár Ádám Kismálnás 4000. -
Kolozsvári Ferencz Mezővár 1400.
Szencsár József Korong 600.—
Borovics Iván » 800.—
Zsibrik Istvánné Salamon 1000.
Cselák Iván Lehomér 400.—

Kühár Ferencz Battvánd 200.—
Gomba Józsefné Lendvaneinesd 1100. -
Gomba Ferenczné 1100.
Gomba József 500.
Kardos Judit Alsómarácz 700.—
Mőrecz Sándor Márkusháza 1400.
Jancsár János Barkócz 2000.
Deutsch Alojza 300.-
Lukács Ferencz Korong 1000.
Lápossy Ignácz Muraszentes 800 -
Ferencsics Ferencz Korong 3000.
Martinecz Anna Korong 1100.
Horváth János Barkócz 200.
Kocsár János Lukácsfa 150. -
Horváth János és Mária Lehomér 1200.
Heklits Jánosné Márton hel y 2000.

Muraszombati Mezőgazdasági bank l<. T.-
nál jegyeztek:
Ozv. Szinicz Lajosné Bodöhegv 6000.-
N. N. H. 4000.--
Szinicz Emma Bodöhegv 2000.—
Czigüth Sándor és neje Zsidahegy 1100.—
Horváth József Lnemesd 1100.
Kühár István Mezővár 1400. -
Horváth Sándor és neje Pártosfalva 600.
Németh István és neje 400.
Nagy Sándor gerencsér Mszombatfa 400.
Horváth Ádám Berkeháza 1200.— |
Kranyecz József ifj Alsójnosfa 400.

» Anna 200. ,
Kovács Sándor Mszombatfa 1000.
Tóth Lajos 500.
Cseke József bence 1500.
Németh Pál felső 800.
Ballér Sándor Alsójnosfa 1200.
Vörös József Benkeháza 400.
Malacsics Mihály öreg Pártosfal v 500.
Both Pál felső Velemér 600.
Balaicz János 1000. i
Bicsák József felső - 1000. - I
Cseke János felső Mszombatfa 300.

Aki Budapestre utazik, nézze meg
a Pasaréti Jövészárkot! Az ország j

egyetlen hadi látványossága
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A hadikölcsön kötvények szelvényei-
nek beváltása.

Most november I én esedékessé vált szelvé
nyek beváltása a beváltás körül való bizonyos 
kérdéseket lesz aktuálissá. Itt Muraszombatban 
egyedüli szelvény beváltó hely az adóhivatal, ahol I 
azonban a megcsappant munkaerő és magszapo- I 
rodott teendők folytán a forgalom lebonyolítása j 
bizonyos teknikai nehézségekkel jár. úgy hogy 
bizony a felek türelmes várakozásra vannak 
utalva, mert nem is képzelhető, hogy két tiszt- i 
viselő a legnagyobb buzgalom mellett is 5 tiszt- • 
viselő teendőjét oly gyorsan láthassa el. Ezért a ' 
felek inkább fordulnak a pénzintézetekhez szelvé
nyeik beváltása végett, hol természetesen ez tisz
tán szívességi aktust képez s igy nincs meg a 
garanciája annak, hogy a pénzintézetek a bevál
tásokat tényleg fogják-e végezni. Mindenesetre j 
indokolt lenne, ha az illetékes pénzügyi körök j 
pénzintézeteinkkel valami megállapodásra jönnének 
legalább a háború tartamára vagy azután is meg
bízatást adnának nekik a szelvények beváltására, 
hogy a szelvények beváltásánál fennakadás ne 
legyen, mert kötelességünk minden eszközzel meg
könnyíteni a szelvény beváltást, hogy a népben a 
járadékba vetett bizalmat ezáltal is megerősítsük. 
Ne legyen kénytelen a szelvénytulajdonos a hiva
talos szobában várakozni, hanem elmehessen a 
pénzintézetekbe, hol bizonyos üzleti elvek indo
kolta előzékenységgel végzik a szelvény beváltást. 
Ne legyen ez hivatalos aktus rideg lebonyolítása, 
hanem oly módszer, mely a járadékot a nép előtt 
megbecsültté, szimpatikussá teszi.

A másik tapasztalatunk pedig az, hogy a 
beváltásra a felek rendszerint nemcsak a szelvé
nyeket hozzák be. hanem a már jól összegyürött 
és rongyolódott kötvényeket is. A jegyzők és 
tanítók feladata, hogy felvilágosítsák a népet a 
járadék kötvény kezelésének módjáról, hogy nem 
szükséges magát a kötvényt is beváltáshoz be
hozni. hanem vágja le mindenki otthon szelvényét, 
csak azt hozza be magával. A legtöbb falusi 
házban nincs alkalmas hely, hol az illető kötvény
tulajdonos kötvényét elhelyezheti, ellophatják, 
eléghet a kötvény, ami azután költséges meg
semmisítési eljárást igényel. Ezen a bajon pedig 
úgy lehet segíteni, hogy az illető elviszi kötvé
nyét a legközelebbi pénzintézetbe, takarékpénz
tárba, ott letétbe helyezi, ahol erről elismervényt 
adnak neki és megőrzik azt.

Sorainkat úgy olvasóink, mint a faluk veze
tőinek figyelmébe ajánljuk, mert azt szeretnék, 
hogy az a meleg szeretet, mellyel a magyar 
ember földje iránt viseltetik átragadjon a jára
dékra, a hadikölcsön kötvényre, mert amily áldott 
s szent ez az ezeréves véráztatta föld, ép oly 
fontos s nemzetfentartó eszköz e nehéz napokban 
a hadikölcsönkötvény.

Hősi halál. Gotnbócz János a 
20. honvédgyalogezred népfelkelő hadna
gya az orosz harctéren elesett. A hazáért 
életét feláldozó hős katona korábban Mu
raszombaton folytatott hosszú időn át mér
nöki gyakorlatot s a szerény munkás mér
nök halálát szeretett családján kivül a 
muraszombati társadalom is (mélyen gyá
szolja.

Áthelyezés. A belügy miniszter 
Tliiry Lajos a muraszombati határrendőr
ségnek fogalmazóját Újvidékre helyezte 
át. Amily örömmel .gratulálunk ezen elő
léptetés számba menő áthelyezéshez, ép 
oly sajnálattal látjuk a derék tisztviselő 
áthelyezését, ki itt idözése alatt úgy a hi
vatalos, mint a társadalmi érintkezésben 
előzékeny modorával a nagy közönség 
szerétét szerezte meg magának.

— Előléptetés. Sárkány Ferencz 
1915 évi november elsejétől számított ér
vénynyel a szombathelyi Máv, üzlet veze
tőség területén a VII fizetési osztály 3-ik 
fokozatából a 2-ikba ellenőrré lépett elő. 

Áthelyezés. A m. kir. belügy 
miniszter a muraszombati határrendörségi 
kirendeltség vezetésével az Újvidékről ide 
áthelyezett Hvezda Gusztáv fogalmazót 
bizta meg.

A szálló harangok. A harangok leszállnak 
a városi katedrálisokról, magas tornyokról, a fa
lusi templomokról, kápolnákról és a pusztai ha
ranglábakról is, és utcákon, utakon, mezőkön és 
átjárókon elindulnak a népeik után: a csatamezökre. 
A harangok szive beleolvad az ágyuk bömbölő 
szavába, a falusi estéket, csöndes áhitatos hajna
lokat a háború vérpiros tüze, szenvedések és em
berfölötti küzdelmek sötét éjszakája festi át. Milyen 
üzenetet visznek a harangok a falvak népének, a 
táborokban, olasz és szerb hegyeken, az orosz 
síkságokon küzdő népnek: az országnak? Mit 
láttak a harangok idehaza azalatt a tizenöt ret
tenetes hónap alatt, amióta az életküzdelem tart, 
mit fognak mondhatni hazai hangon a csatame
zükön küzdőnek? Hogy idehaza is városokra, 
és pusztákra, lelkekre és szivekre ráborult, fekete 
leplével a végzet. Hogy a földet öregek, asszonyok 
és gyermekek túrják, hogy a városok piacain, 
kicsi lakásaiban a nélkülözések és a szegénység 
lanyáz. De összefogtunk és összetartunk, szenve
dünk és viseljük azokért, akik értünk szenvednek 
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és élik odamessze a rettenetes háborút. Fogják-e 
ni.. Jani a harangok, hogy akiknek van pénze, 
x • földje, van kenyere és takarója: az a pénzét, 
f, et, kenyerét és takaróját megosztotta azokkal, 
a snek nem volt? Bizonyára fogják mondani. 
A idehaza maradt szegényebbek odaadták leg- 

só takarójukat is De akiknek birtokaik, va- 
naik és házaik vannak ? A harangok némán 
na1' beolvadni az ágyuk csövébe, de arról, 

a harcmezökön látnak, kell, hogy érces 
vükén haza is üzenjenek! Haza üzenjenek, át 

.egén erdőkön, mocsarakon és hegyeken, hogy 
mindenki hallja a hazai rónák és bércek között. 
Hogy az a nép. amely ércfalként védi az orszá-

: i<ir megvívta és meg is kell kapnia a maga 
:sát. Hogy a- harangok csak szimbólum. A 
nplomok és püspökségek odaadták őket, mert a 
a kérte, de ugyanígy oda kell adni a harangok 

in majd a föld, a vagyon a hatalom fölöslegét 
>knak, akiknek semmijük sincs és csak puszta 
úiket vonszolták haza a csatamezökröl. És 

minden harang haza fog üzenni: Vivos voco, 
mortuos plango, fulnera frango. Itt említjük meg. 
hogv a mi járásunkban is összirták a harangokat 
amelyek közül a muraszombati 1185 kilogramm 
sulvu. Korra nézve az egyik muraszombati 200 

nmos góth stilü harang a 14 századból 
a pálmaiai 88 kilogrammos harang 1648-ból, 

a péterhegyi 300 kilogrammos harang 1675-ből, 
a . endvai 950 kilogrammos harang 1693-ból 
való.

Le/él a harctérről. Péterka Jani, Péterka 
muraszombati vendéglős vitéz fiától kaptuk e 
héten az alábbi hagulatos sorokat: Lövészárok 
1915. okt. 24. Mélyen tisztelt Szerkesztőség! Ked
ves Dr. Vályi ur. Fogadja legbensőbb üdvözletemet 
a lövészárokból. Én harmadik hónapja harcolok 
a keleti harctéren s gépfegyverünkéi napról-napra 
iénvesebbnél fényesebb eredményeket érünk el. 
A muszkák rettenetesen hátrálnak s minden tá
madásuk s „Hulia-la-la" jelszavuk kudarcot vall. 
Erős hidegek uralkodnak. Már alig várjuk az estet 
amikor a futóárokban mesterien elkészített kemence 
köré elheveredünk. Tüzet rakunk s mindegyikünk 
kezében egy-egy összeégett kormos sajka (t. i. a 

k főzéstől) s közepén egy sátorponyvára élhe
tett nagy rakás krumpli. Nagy szorgalommal 

tzuk, megmetéljük s a tűzre helyezzük. 
Eközben melegedünk, s elbeszélgetünk hozzátar- 

ikról majd lassan a ..krumpli** is bugyborékol 
s .1/ -ebben való örömünkben a legkedvesebb dal- 
la lkat énekeljük el, amelynek a szövege a 
k- 'kező:

éjjel a táborban elheverek a tűz mellett 
s lem az éjszakában vadászaim szenderegnek, 
Rá >lom a telkemet egy halovány rózsaszálra.

- gy golyó szíven talál itt e véres zivatarban
' >lsó lehelletem a te neved súgja halkan

ikor majd eltemetnek bajonétem tűzzék oda keresztiának 
ajonét mellé szép csendesen tűzzetek egy rózsaszálat.

A krumplink megfőtt s nagy mohón elfo- 
zijuk „Ezután a hazulról kapót rumot megiz- 

ki-ki saját kötelessége teljesítéshez fog. 
1 'zlöm a „Muraszombat és vidéke** minden 
k< olvasóját a viszontlátás reményében!

<im hazafias üdvözlettel egy fiatal harcos 
' Jani II-es vadász. Gépfegyverosztag,

djék emlékképen ezen pár soraimat köz
zétenni

Segedjegyzőválasztások. A Muraszombat- 
örjegyzőségnél megüresedett segédjegyzöi 
Darvas Oszkárt, máitonhelyi segédjegyzövé 

vzirhít Zoltánt választották meg tegnap.

ADAKOZZUNK

a „VÖRÖS KERESZT“-nek!

Használjunk hadi postabélyegetj

Vasvarmegye közönsége a kárpátokért. 
Nincsen az országban törvényhatóság* mely az 
áldozatkészségnek olyan gyönyörű jelét adta volna 
az oroszdulta felvidéki falvak fölsegitésére, mint 
Vasvármegye, a melynek gyűjtése a hivatalos 
vármegye adományával a mai napig meghaladta 
a százezer koronát. A mint annakidején jeleztük, 
a vármegye törvényhatósága 60 ezer koronát 
szavazott meg a felvidéki gazdák részére beszer
zendő tenyészállatokra, a kárpáti segilöbizottság 
által indított akció pedig a mai napig 33-557 K 
97 fillért eredményezett, mely összegben még 
nincs benne Szombathely város 10 ezer koronás 
adománya. Annakidején a a törvényhatóság úgy 
határozott a kárpáti segítő akcióban, amennyiben 
a közönség áldozatkészsége nem biztosítana 100 
ezer koronát a vármegye adományával együtt 
akkor pótadó kivetésével teremtik elő a szükséges 
összeget. Tekintve, hogy a társadalmi akció a 
hatodik hétre minden reményen felüli összeget 
hozott össze, s hogy a gyűjtés még nem ért véget 
fölöslegessé válik a pótadó kivetése. Az elmúlt 
héten különben az alábbi adományok folytak be 
a nemes célra járásunkból: Muraszentes község 
21 K 70 f, Barkócz község 75 K, Gerőháza köz
ség elöljárósága 23 K 08 f, Véghely község 30 
K 90 f. Kosárháza község 20 K 50 f, Fetsöszent- 
benedek község 35 K 65 f, Ujkökényes község 
30 K 24 f, Pálmafa község 357 K. Borostyán 
község 10 K, Bodóhegy község 107 K 02 f, Bu- 
zahegy község 41 K 60 f, Sürüház község 341 K, 
Muracsermely község 45 K, Velemér község 53 l\ 
Zoltánháza község 335 K. Csendlak község 11 K 
50 f. Gesztenyés község elöljárósága 46 K. Uri- 
szék község elöljárósága 17 K. Tótkeresztur köz
ség elöljárósága 127 K 54.

Mikor a 18 évesek bevonulnak. Ha meg
értettük derék vitéz katonáink, népfelkelőink lel
kesedését, mikor fegyvert fogtak, ki ne érezné az 
ifjú szív dobbanását, mikor a fiatalok is csatába 
mennek. Derék vend népünk tele izzó magyar 
szeretettel állott talpra és az alábbi kis vers hü 
képe azon érzelemnek, mely egy tözsgyökeres 
vend születésű, de nyelvében és szivében már 
magyarrá lett fiú lelkét áthatja.

Mikor a 18 évesek búcsúznak.

írjuk ez Írásunk
Rózsaszín tintával, 
Kis galamb tollából 
Hegyezett pennával ;
Liliomból készült 
Bársony sima lapra 
Eg minden áldása 
Azzal, aki kapja !

Beteljesül minden
Mit az Isten végze, — 
Alkony borult immár 
Sok vitéz legényre : 
Harcz viharába most 
Azokat eresztik, 
Akik csak tizennyolez 
Tavaszt láttak eddig.

Kik itthon maradtok, 
Könnyetek ne hulljon, 
Szerető szivetek 
Gyászba ne boruljon ;
Pompázzék, viruljon 
Kis falunk határa, 
Jól vigyáznak ott fönn 
A magyar hazára !

Lányok, muraszombati lányok
Karcsú tulipánok. 
Napunk fénye marad 
A ti mosolygástok ;
Az a fény elkísér. 
Az visszahoz minket, 
Megáldja az Isten 
A fegyvereinket!

Knéz Viktor.

Felhívás. Gyanafa községben Sárközi 
Katalintól 1879 évben született ugyanottani illető
ségű Sárközi János, és Karlovácz községben 
Berger Albert és Hochsinger Hani szülőktől 1879 
évben született muraszombati illetőségű Berger 
Benjámin távollevő hadköteleseket felhívom, hogy 
utánsoroztatásuk végett személyesen vagy írásban 
különbeni következmények terhe mellett mielőbb 
jelentkezzenek, ifj Horváth Pál főszolgabíró.

Győztes versenyló. Vogler Károly vas- 
hidegkuti földbirtokos Klári nevű 5 éves lova a 
Gráczban megtartott ügető versenyben az első 
dijat nyerte.

Magyar hadifoglyokról nem lehet Becsben 
érdeklődni. A Hadifoglyodat (Gyámolitó és Tudó
sító Hivatal ismét figyelmezteti a közönséget, hogy 
hadifoglyoknak vélt magyarországi illetőségű ka
tonákról kizáróan a Hadifoglyokat Gyámolitó és 
Tudósitó Hivatal (Budapest, IX., Üllöi-ut 1.) ad 
felvilágosítást. Fölösleges és céltalan tehát a bécsi 
Gemeinsames Zentral-Nachweisebureauhoz fordulni 
mert a bécsi iroda a magyarországi illetőségű 
hadifoglyokra vonatkozóan hozzá érkező minden
nemű megkeresést egyszerűen áttesz elintézés vé
gett a Hadifoglyokat Gyámolitó és Tudósító Hi
vatalhoz. A bécsi irodé és a budapesti intézmény 
egy azon forrásból kapják a hadifoglyokra vonat
kozó adatokat, téved tehát az, aki azt hiszi, hogy 
a bécsi Gemeinsames Zentral-Nachweisebureau 
meg tud felelni olyan érdeklődésre, a mélyre vo
natkozóan a budapesti Hadifoglyokat Gyámolitó 
és Tudósitó Hivatalnak még nincs értesülése.

Mit ir erről az Est? Minden országos, 
minden közérdekű kérdésében, ez Magyarországon 
az első kérdés, mert mindenki tudja, hogv amit 
valamiről Az Est ir, abban a kérdésben az az 
igazság, az a kötvélemény, az a leghelyesebb 
szempont. Amit Az Est ir, azután a Magyarország 
legjobb Újságírói mennek szerte a világon, felke
resik az eseményeket ott, ahol azok történnék, a 
gyárakban, a tanácskozási termekben, a diploma
ták szobájában, a csatatereken, a szerencsétlenség 
színhelyén ; mindenütt, ahol az ember nyomorúsá
gának és dicsőségének küzdelme lejátszódik. Az 
Ést mindenütt, ott van, ahol valami történik, azt 
akarjuk tehát, hogy ahol csak Magyarországon 
érdeklődnek az iránt, hogy mi történik a világon 
legyen szintén ott Az Est, mert a mellett, hogy 
ez igazán európai színvonalú napilap a leggyor
sabban ér el hozzánk, előfizetési ára is minimális 
mert három hónapra csak 4 K 50 fillérbe kerül. 
Mutatványszámot lapunk olvasóinak szívesen küld 
Az Est kiadóhivatala, Budapest, VII., Erzsébet- 
körut 20.

— A világháború. Minden mozzanatáról a 
leggyorsabban, a legpontosabban, a legkimeritőb- 
ben térkép magyarázatokkal Az Újság politikai na
pilap értesti az olvasóit. Előfizetési árak: 1 hó
napra K. 2 80 negyed évre K. 8 fél évre K. 16 
egész évre K. 32. Megrendelő czim : AZ ÚJSÁG 
kiadóhivatala, Budapest, Rákóczi-ut 54.

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.

A szerkesztésért felelős : Dr. Vályi Sándor.
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A Muraszombati Mezőgazdasági Bank r.-t.

hivatalos

ALÁÍRÁSI HELYE.
Jegyzéseket elfogadunk november 17-ig.

Aktuális életbiztosítás.
Az Első Magyar Általános Biztosító 

Társaságnál 43—50 éves népfölkelök

pótdij
nélkül háború esetére életbiztosítást köt
hetnek. Bővebb felvilágosítással szolgál

Ascher B. és Fia
az Első Magyar Általános Biztosító Társaság 

járási ügynöksége.

Köhögés
P- — ' -<

rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

MILLIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel

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

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

gyógyszertárában.

g-— - ■ ■

— Büntető eljárás 200 korcsmáros ellen A 
>Eogadó« czimü 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 

által előirt Bortörvény fontosabb rendeletéi fali
táblát és ezért a legkisebb büntetés 100 korona. 
Jó akaratulag hívjuk a fentiekre fel vendéglőseink 
szives figyelmét és egyúttal tudatjuk, hogy a fenti 
rendeletet tartalmazó fali tábla Balkányi Ernő 
papirkereskedésében Muraszombat 1 koronáért 
kapható.

Bolt bérbeadás.

1
16—18 éve fennálló fűszer-
és vegyes kereskedés helyi- »

sége kiköltözés miatt Mura- g?

szombaton, Szápáry-utcza, ■
Turk József házában

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

TURK JÓZSEF vendéglős
Muraszombat.

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

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

Balkányi Ernő Muraszombat.

Egy jobb házból való fiú 
felvétetik 

tanulónak 
hetifizetésre

Balkányi Ernő üzle
tében Muraszombat.

VIGYÁZZON 

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

c ig-aretta-hüvelyeket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé

sében Muraszombatban szerezhet be.

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

kereskedésében, Muraszombatban.

FITDCIPA háborús 
LUJiyVJir/A TÉRKÉPE 
kapható BALKÁNYI ERNŐ üzletében.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


