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aszombatés Vidéke
Laptulajdonos a Muraszombatjárási Gazdaszövetség

ELŐFIZETÉSI ÁR:

z evre 6 kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér, 
r.löiizelési és hirdetési pénzek és reklamácziók : 

BALKÁNYI ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

váltópénz indokolatlan el
rejtésének hátrányai.

A bankjegyek és a váltópénz érmeknek 
irgalomban való kivonása tárgyában a 
nány a háború folyamán már több fel- 

vihgositó rendeletet bocsátott ki, a melyek 
mim a tegnap kibocsátott legújabb belügy
miniszteri leirat is jelzi: sajnos, nem vezet- 

kellő eredményre, mert a lakosság 
nagy része még mindig felhalmozza és 
elrejtve tartja az arany és ezüst érmeket, 
a bankjegyeket, sőt a nikkel és bronzváltó
pénzeket is noha ezzel a ténnyel mérlie- 
tetlenkárokat okoz az országnak.

A belügyi kormány most kőrreudeletileg 
hívja föl az összes törvényhatóságokat és 
városokat, minél szélesebb körben világo
sítsák föl a népet a pénz indokolatlan el
rejtésének káros következményeire. A ren
delet, mely tegnap érkezel le Vasvármegye 
alispánjához, többek között a következő 
érdekes és megszivlelésre méltó részleteket 
tartalmazza.

A háború következményeitől való túl
zott félelem és az ellenséges betörések 
miatti agodalom, valamint egyes vidékeken 
a rögtöni menekülésére való kényszer, a 
melyek a felénk is kishitű embereket el
rejtésére indíthatták, ma már okul még az 
ilyen kishitüek előtt sem szolgálhatnak, 
ugylátszik, hogy a pénzérmek felhalmozása 
és elrejtése még mindég nem szűnik meg, 

ninek oka a fent említett félelem okozta 
megszokás hatalmában, a rósz példa köve
tésében és abban a körülményben kere
sendő, hogy a köznép amely a jelenlegi 
rendkívüli viszonyok közt aránylag tetemes 
pénz összegek felett rendelkezik, nem bir 
a célszerű pénzkezelés ismeretével.

Gondoskodni kell a lakosság legszé
lesebb rétegeinek kellő felvilágosításáról 
abban irányban, hogy a pénz felhalmozása 
és elrejtése különösen a mai háborús vi
szonyok között úgy az egyeseknek, mint 

1 - összeségnek érzékeny károkat okoz, és 
mellett még hazafiatlan cselekedet is. A 

felhalmozott pénz ugyan is nemcsak nem 
kamatozik, hanem kivan téve a megsem
misülés veszélyének is. A korábbi idők 
tapasztalatai is igazolják, hogy a felhal
mozva otthon tartott pénz nagy része lopás, 
rablás, tűzkár következtében megsemi.-ült. 
a félretett papírpénzt s bankjegyeket egerek 
rágták el, avagy, hogy a pénz rejtekhelye 
örökbefeledésbe ment. Ezzel ellentétben, 
ha a pénz adósság törlesztésre fordittatik, 
megkönnyebbülnek a tulajdonos terhei, ha 
pedig bizalomra méltó hitelintézeteknél el
helyeztetik, vagy hadi kölcsön kötvények 
vásárlására forditatik, a tulajdonos örökre 
biztosítva van, a megsemmisülés veszélye
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ellen, sőt a magas kamatok révén tetemes 
jövedelemre tesz szert.

A hadikölcsön kötvényeket a szelvé
nyek beváltásával megbízott hivatalos be
váltó helyek (állami pénztárak és adóhiva
talok, postatakarékpénztár, egyes nagyobb 
budpesti bank intézetek) és az osztrák
magyar bank fiókintézetei és fiókjai költ
ségmentesen megőrzik és kezelik, úgyszin
tén arra is, hogy a takarékbetétek fenntar
tással is elhelyezhetők, ininnél fogva ezek 
az értékpapírok különösen biztosíthatók a 
jogtalan eltulajdonítástól eredhető minden 
károsodások ellen.

A pénzfelhalmozás különböző faja 
között a legkevésbbé indokolt és a közre 
nézve a legkárosabb a váltópénzérmek 
elrejtése. A váltópénzérmeknek vagyon
biztosítás céljából való összegyűjtése tel
jesen céltalan és egyedül csak arra alkal
mas, hogy ezeknek a forgalomból való j 
kivonása által a pénzforgalomban zavarok 
idéztessenek elő. Azáltal ugyanis, hogy 
egyes helyeken a váltópénzérmek nagy 
mennyiségben összegyüjtetnek és a forga
lomtól elvonatnak, váltópénzhiány áll elő: 
nehézségek támadnak a pénz váltásnál és 
bérfizetéseknél, ami a lakosság körében 
nyugtalanságot s bosszankodást idéz elő 
és úgy a munkaadóknak, mint munkások
nak kellemetlenségeket okoz. Uj érmeknek 
kiverése nem segít a bajon, mert a tapasz
talás szerint az uj fényes pénz különösen 
kedvelt tárgya a pénzgyüjtésnek és elrej- | 
tésnek, még olyan egyének részéről is, 
akik különben érmek elrejtésével nem fog
lalkoznak.

A napi szükségletnél nélkülözhető 
bankjegyeknek takarékpénztárban, bankok
ban vagy szövetkezetekben volna helyük, 
ahol kamatozó betétek lennének eihelye- 
zendők. A láda fiába zárt, vagy a harisnya- j 
szárba dugott pénz holt tőke, nem kama
tozik és a gazdaságnak sem használ, — a j 
hitelintézetek kezében vagy a hadikölcsönre 
történő jegyzés esetén azonban a bank
jegy átváltozik záloggá, hitellé, kölcsönné, 
váltóvá stb. és megtermékenyíti a közgaz
daságot.

A hadviselés egyik legfontosabb és 
nélkülözhetetlen eszköze az arany; minden 
hadviselő állam különös gondot fordít 
ennélfogva arra, hogy a jegybankjának 
arany készlet szaporítása. Ebben a tekin
tetben is különösen nagy eredményt ért el 
a német birodalom. Ott a legélénkebb 
mozgalom indult meg a népség minden 
rétegében, hogy minden arany pénz a bi
rodalmi bankba beszolgáltassák és bank
jegyért becseréltessék

Ne maradjunk tehát mi sem vissza, 
kövessük Németországnak példáját. Ámbár 
nálunk jóval kevesebb arany pénzérem 

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a lap szerkesztőségébe küldendők.
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volt eddig is forgalomban, mint Német
országban. mégis szükséges, hogy az ami 
még egyesek kezei között van, mind az 
osztrák-magyar bankba kerüljön. Elsősor
ban a községi elöljáróságok feladata a 
lelkészek és tanítók által támogatva a la
kosságot ezen hazafias kötelességéről fel
világosítani, az arany érmeket bankjegye
kért becserélni és az aranyat az osztrák
magyar bank legközelebbi fiókjába beszál
lítani.

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

Jegyezzünk hadikölcsönt!
Leszögezzük az eddigi eredményt, 

hogy járásunk lakossága nagy igyekezettel 
jegyzett hadikölcsönt. S ainig látunk név
telen falusi gazdákat, akik 1000 — 10000 
koronákat jegyeztek, akik minden pénzüket 
lejegyezték, addig szomorúsággal látjuk, 
hogy ép- azok, akiknek ebből a véráztatta 
földből nagyon is sok jutott, indok nélkül 
tartózkodnak a jegyzéstől.

Érdeme e járás lakosságának, hogy 
nem vár példákat, hanem saját józan esze 
után indulva jegyez hadikölcsönt.

Még van idő a jegyzésre s tán utolsó 
alkalom e háborúban, hogy hadikölcsönt 
lehet jegyezni, ezért a haza nevében, de 
saját jól felfogott érdekükben is kérjük 
azokat, akik még eddig nem jegyeztek vagy 
nem eleget jegyeztek, ragadják meg az 
alkalmat és jegyezzenek.

Most már a döntő küzdelmek követ
keznek, úgy érezzük, hogy a fönséges és 
borzalmas tragédia utolsó felvonását ját- 
szák, ezért tehát, ha idáig künn a csaták 
tüzében és benn az országban meg tud
tuk állni helyünket, szedjünk össze most a 
végső tusára minden erőt, hogy miénk 
legyen a győzelem!

Jegyezzünk hadikölcsönt!!

A Muraszombati Takarékpénztárnál jegyeztek: 
Horváth Zsuzsa Mezövár 1050.
Siplics Teréz Újtölgyes 500.
Küplen István Kölesvölgy 1000.
Luthár N. Jánosné Szentbibor 1000. -
Mörecz István Mezővár 1100.
Mörecz Istvánné » 1100.—
Rátnig Mátyás Korong 500. -
Kolossá Jánosné Lendvanemesd 800.
Szampl Károly Görhegy 200.
Ruzsics János Perestó 500.
Vogrincsics József Vasvecsés 1000.
Csontola János Perestó 2000.__
Gombócz János Görhegy 2100.__
Gombócz József és Csernyák Mári Vvecsés 600.—
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Ebenspanger Salamon Perestó 200.—
Rogán János Vasvecsés 400. —
Kühár Ferencz és Bencik Kata Battyánd 1000. 
Gyergyék -Mátyás Kölesvölgy 500.—
Oszt3er Karoly Muraszombat 5000.
Frjavecz József és Katalin Újtölgyes 600.
Vukán Teréz * 1000.
Vucskics János Battyánfalva 2000.
Spolár István Muracsermely 600.—
Martinecz István Barkócz 400. -
Kousz Iván és neje Korong 400.—
|anzsa Francziska Salamon 550.—
Dervarics Mátyás > 2000.
Loncsár Teréz » 200. —
N N 2000.—
N. N\ 2000.—
Spolár István Muracsermely 1800.—
Kováts Annuska Muraszombat 50.—
Evang. gyülekezet » 500.
Kováts István » 1000.—
Ballér Vilma Szentbibor 500.—
Buzetty Verona Barkócz 1100.
Kovácsáé Kühár Júlia Barkócz 100.—
Koszednár István Muracsermely 2000. -
Luthár Anna Szentbibor 1000.—
Gergórecz Miklós Andorhegy 2000.—
Dr. Vályi Sándorné Muraszombat 15000.
Nyirő Boriska > 7000. ,
Oszterer Károly » 15000.
Berke József Saal 1600.— i
Berke Mihály > 1400.
özv. Postl Jánosné Muraszombat 6000.
Frida Maliid » 6000.—
Mihels János Muraszentes 1300.
Mihels Erzsébet » 300.—
Mihels Jenő » 200.—
Tóth József és Lídia Mátyásdomb 600.
Meolicz Iván Barkócz 2000.
Luthárné Jozefa 1200.—
Kousz Iván és neje Korong 400.
Horváth István Barkócz 1600.
Szmodics Júlia Korong 200.-
Szmodics Vince » 150.—
Szerecz Anna Muraszentes 300.
Korongi István Korong 100.—
Szerzsén István Ivánfalva 600.
Küzma Mátyás Alsómarácz 600
Zelkó Miklós Lendvanemesd 1100.—
Skalács István Szentbibor 700.
Kuronya Rozi » 600.
Kramarics Zsófia Péterhegy 600.—
Sárkány János » 800.—
Rituper Éva Szenbibor 200.—
Novák János Kisszombat 500.—
Kellner Lipót Márkusháza 400.—
Ballazsicz Miklós > 300.
özv. Grábár Jánosné Nagy tótlak 600.—
Tallián Péterné » 1300.—
Lepossa Ferencz Mezövár 2000.-
Hári Ferencz Tótkeresztur 500.
Ratkol Tivadar Muraszombat 4000.
Mszombat plébánia mise alapítványa 3000.
Hack Anna Zsidahegy 1400.
Fiiszár Anna Battyánd 800.—
Török Mária Nagytótlak 1000.
Miholics István Mártonhely 1000.—
Kucsán György Tótkeresztur 1000.

Muraszombati Mezőgazdasági bank !•'. T.- 
nál jegyeztek:

Grábár Ádám Ntőtlak 200.—
Zrinszki Ádám Zsidahegy 800.
Zágonyi János H. 3000.
N. N. 1650.
N. N. 2000.—
Horváth Lajos Battyánd 1 5000.
Siftár István Pálmafa 20000.
Verbán Mátyás Battyánd 1100.
Siftár Lajos H. 2000. i
Kodilla Mihály Mezővár 1200. -
Rumics Ferenc > 3000.—
Kardos István » 1100.—
Fiiszár István > 2000.—
Lippay Ádám Nagytótlak 1600.—
Andreics Ilona 1100.—
Dzsubán Ferenc Alsómarác 10000.—
Gergérecz Miklós Aandorhegy 2000.—
Ifj. Kühár Józsefné Mezővár 5000.—
N. N. 2000.—
Pitz János Jegenyés 500.—
Pavlinyek Károlyné Szécsényfa 1000.
Jauk Károly » 1000.
Küzmics József L.királyfa 800.—
Bernáth Mátyás » 150.—

Gutman István Vashidegkut 300.—
Kakas János Csekefa 400.
Pál fi István és neje 600.—
Pojbics Károly Alsójánosfa 300.—
Vörös János öreg Mszombatfa 400.—

Ferenc 700. -
Kakas József ifjabb Csekefa 1000.
Kakas Lajos ifjabb 1000.
Vörös Péter Kisszerdahely 600.—
Kakas Ferzncné Csekefa 1000.
Preisz Miksa Kisszerdahely 100.-
Varga János 1200.
Csahuk Péter Berkeháza 400.
Kranyecz Anna Alsójánosfa 100.
Hercz Mór Velemér 4000.
Nagy Sándor gerencsés Mszombatfa 1200.—
Varga József nagy Gödörháza 200.—
Düjh József Zsidahegy 2000.—
Vogrincsics Jánosné L.kislak 1500.—
Horváth Péter Zsidahegy 1050.
Grábár Ádám Urdomb 1600. -
Antauer József H. 1050 —
Frankó Iván Battyánd 1200.—

» Ivánné » 1600.—
Brébel Jánosné Nagytótlak 200.—
Osvatics Mihály Kisfalu 400. -
Berke Sándor ifj. Domokosfa 200.—
Herczeg Imréné 400. —
Berke Ádámné 600.—
Poczák Lajos bognár » 300.—
Kardos Iván Alsómarácz 600.—
Oucsek Anna Tótkeresztur 700.
Vitéz István Rónafő 1000.—
Vezér József Mártonhely 1000.—
Pécsek Teréz » 1000.—
Vezér Géza » 1000.—
Alsóm, ág. ev. gyűl. 2000.—
Granfol Iván Muracsermely 1200.
Benczik Iván Alsómarácz 1100.—
Kocsár Ferencz Szécsényfa 2000.
Kolmanko József Károlyfa 500.-
Szukics Miklós Dombalja 100.
Vashidegkut vidéki takarékpénztár 1000.-
Ifj Vogler Károly Vashidegkut 1000.

ADAKOZZUNK

a „VÖRÖS KERESZT“-nek!

HÍREK.

Karácsony.
Közeledik a békességet hirdető benső

séges nagy ünnep. Nem a hadviselő felek 
emlékezetébe idézzük ezt a dátumot, mert 
ime látjuk a fanalismuson felépült theokra- 
tikus Oroszország istentelen brutális vad
ságát, táljuk az ájtatos képmutató angol 
farizeusi játékait, látjuk a magát kullur 
nemzetnek valló francia besliálás vadságát, 
nekünk hirdet békét a kárácsony ünnepe. 
Közeledik a nap, melyet békét, szeretet hirdet, 
hát hirdessük mi is a szeretet igéit. Békét 
kívánó lelkünk gondoljon a békéért küzdő 
harcos seregünkre s keressük majd fel 
ezen a szent napon figyelmes szerelőiünk
kel azokat, akik a harcból betegen, meg
sebesülve, családjuktól, gyermekeiktől távol 
városunkban töltik el a karácsony ünnepét. 
A helybeli kórházban, iskolákban és óvo
dákban ápollak száma meghaladja a százat 
Ezeket a beteg, szenvedő katonákat elhívta 
a kötelesség békés családi otthonukból, itt 
élnek a mi körünkben. Vegyük körül őket 
megértő szeretettel, hogy ha nem is pótol
hatjuk. de varázsoljuk köréjük a családi 
élet üdítő melegét könnyilsük meg szenve
déseiket, hogy az a szegény családjától 
elszakadt katona, megvigasztalhassa érte 
aggódó családját, hogy Muraszombatban 
megbecsülik a hazáért vérző katonát,

S már most gondoljunk arra, hogy a 
karácsonyt körünkben töltő katonákat va

lami figyelmes ajándékkal lephessük meg. 
melyet azután a szent ünnep előestéjén 
köztük szétosztani lehetne. Hogy mi legyen 
az ajándék, arról még nem beszélhetünk, 
egyelőre csak számítunk lelkes hazafias 
közönségünkre, hogy a sebesült katonák ka
ráé onyfájára pénzbeli ajándékát lapunk 
szerkesztőségébe mielőbb eljuttatni kegyes 
h gyen.

Gondoljon mindenki saját vérére, saját 
fiára, gyermekére, kit talán másutt is ha
sonló szeretettel környeznek, s hozza meg 
mindenki áldozatát, hogy a szép eszme, 
melyet lapunk indít meg útjára, l- stet öltsön.

Az elmúlt esztendőben is lélekemelő 
ünnepség keretében ünnepeltük sebesült
jeink közt a karácsonyt s lapunk nemes
lelkű olvasó közönsége lehetővé telte, hogy 
a körünkben ápolt sebesültek könyezö sze
mekkel hálát rebegtek azoknak a jótevők
nek, akik nekik az örömet megszerezték.

Ezúttal tehát megindítjuk ismét a gyűj
tést azon reményben, hogy ez a karácsonyi 
ünnepek mégis csak közelebb hoz béliünkét 
a békéhez, amelynek ünnepe a szent nap. 
Sursum korda, fel a szivekkel! Adakozzunk! 
Eddig adakoztak:

Itt jegyezzük fel, hagy a muraszombati 
kér. nöegylet a napokban megtartott választ
mányi ülésen elhatározta, hogy lapunk 
által megindított mozgalmat teljes erejével 
támogatni fogja, sőt anyagi eszközeivel is 
hozzájárul ahhoz, hogy a nagy.Mozgalom 
mentül fényesebb eredménynyel járjon. 
Hisszük, hogy lapunk mozgalma ily lelkes 
támogatás mellett ép oly fényes sikerrel 
fog járni, mint az előző évben, amikor 
bizony sok hazulról, családtól gyermektől 
távol lévő sebesült vitéznek szivébe sike
rült bevarázsolni a karácsonyi hangulat 
üdítő varázsát.
Gróf Batthyány Zsigmond
Dr. Vályi Sándor
Sárkány Sándorné Péterhegy
Balkányi Ernő
Erdössy Barnabás
Sági Márton

50 K — f.
10 » — »
4 > — »
3 > — »
2 » — >
2 > — »

— Előléptetés. Ö felsége a király 
Bognár Béla 18. honvéd gyalogezredbeli 
főhadnagyot, özv. Csorna Jenőné mura
szombati háztulajdonosnő vejét századossá 
léptette elő.

— Kinevezés a haditengerészet
nél. O felsége a király muraszombati 
Koczor Lajos fregattá hadnagyot sorhajó 
hadnaggyá kinevezte.

— A vitéz őrmester. Kücsán Lajos tótke- 
reszturi földmives, ki békés időben csendes szántó 
vető ember a háború alatt dicső pályát futott 
meg, s vitéz magatartása például állítható azok 
elé, akiknek hivatása a katonáskodás. Büszkeség
gel jegyezzük fel Kücsán Lajos vitézségét, mint a 
vend nép hazafias bátorságának egyik ragyogó 
példáját Kücsán Lajos mint őrmester az orosz 
harctéren mikor tisztjei elestek rohamra vezette 
a nagy túlerőben lévő ellenség ellen leapadt kis 
csapatát s elűzte az ellenséget egy fontos magas
latról, Majd veszélyes járőr szolgálatban két al
kalommal pár emberével nagy orosz erőket hátba 
támadott s őket megadásra kényszeritette. E 
többszörösen tanúsított bátor magatartása jutal
mául törzsőrmesterré lépett elő s most van fel
terjesztve tiszthelyettessé való előléptetésre. Ezen 
felül az ellenséggel szemben tanúsított vitéz ma
tartása elismeréséül a kis és nagy ezüst és bronz 
vitézségi érmeket kapta. Büszkeséggel tekint tehát
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többszörösen kitüntetett vitéz katonára nemcsak 
..nkebb pátriája Tótkeresztur község, hanem az 

;ész járás, kinek vitéz magatartása például szol
gálhat a késői utódoknak.

— Hadikölcsön A Mezőgazdasági 
mk a harmadik hadikölcsönre 50.000 
rónát szavazott meg. Az intézet hazafias 
jzgatósága e héten megtartott igazgató
éi ülésen a kölcsönt 50 000 koronával 

' emelte, úgy hogy összesen 100 000 
koronát szavazott meg.

— Nöegyleti közgyűlés. A mura
szombati kér. nöegylet november 21-én 

t - i 3 órakor tartja évi rendes köz
gyűlését a várkastélyban. Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. Titkár jelentése
3. Pénztáros jelentése.
4. Számvizsgáló bizottság jelentése.
5. Jövő évi költségvetés megállapítása.
6. Indítványok.

Áthelyezések. A vallás- és közoktatásügyi | 
miniszter özv. Ludányi dr,-né Majer Mariann 
szolnoki, gichter József muraszombati és Terenta 
János zalaegerszegi állami elemi iskolai tanítókat . 
kölcsönösen áthelyezte. Igaz sajnálattal veszünk 
hirt Richter József tanító Szolnokra való áthelye
zéséről. mert benne Muraszombat társadalma egy 
szorgalmas, szerény és munkás tagját veszíti el, 
ki nemcsak mint tanító állta meg fényesen helyét, 
hanem a Gazdasági Egyesület megbízásából künn 
a falu népének tartott felvilágosító előadásával is 
becsülettel és önzetlenül szolgálta a magyar 
kultúrát.

Adotárgyalás. Dr. Huszár Pál h. pénz
ügy igazgató a nyilvános számadásra kötelezett 
vállalatok 111. osztályú adójának tárgyalására 
Muraszombatba november hó 15-nek délelőtt fél 
9 óráját tűzte ki határnapul. A tárgyalás Muta- 
szoinbat községházában fog megtartatni.

— Felhívás a hadikölcsön gyűj
tőkhöz. Felhívjuk mindazokat, akik a 
harmadik hadikölcsönre gyűjtöttek, szíves
kedjenek a hadikölcsönt jegyzők névsorát 
és az általuk jegyzett összegeket lapunk 
szerkesztőségével közölni, mert úgy véljük, 
a nagy nemzeti ügynek teszünk szolgála- 
t ha közöljük azok névsorát, akik a nagy 

/..•ti akciót anyagi erejükkel támogatták 
s 'gy egy szép adatot szolgáltatunk a késő 
utókornak arra nézve, hogy e járás haza
fias lakossága nemcsak a harcmezön, de 
itthon is megtette hazafias kötelességét.

Felhívás. Gyanúin községben Sárközi 
Ka dintől 1879 évben született ugyanollani illető- 
' Sárközi János, és Karlovácz községben 

<er Albert és Hochsinger Hani szülőktől 1879 
n született muraszombati illetőségű Berger 
amin távollevő hadköteleseket felhívom, hogy 

• i^oroz tatásuk végett személyesen vagy írásban 
nbeni következmények terhe mellett mielőbb 

kezzenek. ifj Horváth Pál főszolgabíró.
Egy millió korona hadikölcsön. A Mura

sí < háti Takarékpénztár és a Mezőgaz- 
das \ri banknál a mai napig eszközölt 
ha >lcsönjegyzések összege már meg- 
haladja az egy millió koronát. A hátralévő 
pár napot használja fel mindenki hadiköl- 

'öniv^yzésre A hadikölcsönjegyzés a 
'hb tőkebefektetés és a legszentebb 

us kötelesség.

Aki Budapestre utazik, nézze meg 
a Pasaréti lövészárkot! — Az ország 

etlen hadi látványossága.

___  MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*

Az eltűnt katonák felkutatása. Gróf Bat- 
thány Lajos, a Magyar Vöröskereszt Egylet köz- • 
ponti választmányának előterjesztést lett, hogy a 
Deutsche Zuchliste mintájára uj időszaki folyóirat 
inditassék, amelyben kutatni lehet azok után a 
hadba vonult katonák után, akik magukról hosz- 
szu idő óta életjelt nem adtak és akikről a hiva
talos tudakozódó intézmények semmiféle felvilágo
sítással sem tudnak szolgálni. Az egylet központi 
választmávya a legutóbbi ülésén tárgyalta a ja
vaslatot és hozzájárul ahhoz, hogy az egylet Bu
dapesti Tudósító Irodája Eltűntek lapja cimen 
folyóiratot indítson. A lapban az eltűnteknek sze- 
mélyleirását és arcképét is lehet majd hirdetni és 
a hirdetések magyar, német és szláv nyelven je
lennek meg.

Mit ir erről az Est? Minden országos, 
minden közérdekű kérdésében, ez Magyarországon 
az első kérdés, mert mindenki tudja, hogy amit 
valamiről Az Est ir, abban a kérdésben az az 
igazság, az a kölvélemény, 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 
Est 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: I 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.

Rezet vasért. Tekintettel azon körül
ményre, hogy fenti fémekből levő háztartási czik- 
kek rekvirálása küszöbön áll, s ma még mindenki
nek módjában van tárgyait becserélni az Uránia 
Nővédő Eegyesület mozgalma mind nagyobb mér
tékben fokozódik. Minden 3 kgr. súlyt kitevő réz
hulladékért vagy bármely rézmozsárért I mozsa
rat, másfél kgr.-ot kitevő rézgyertyatartóért vagy 
rézhulladékért I darab gyertyatartól fél kgr.-on 
felüli mérlegsulyért megfelelő hiteles vassulyt ad 
az egyesület cserében. A cseretárgyak ízlésesen 
nikkelezve vagy bronzirozvíi vannak, s ez a felírás 
áll rajtuk: »Pro Victoria 1914—15» Az egyesület 
a német a hadvezetőség részére gyűjti, átvételi 
árából pedig a háborúban elesettek özvegyei és 
árvái számára otthont óhajt nyitni. Az adományo
zók lélekemelő áldozatkészségét a harangok, vörös 
és sárgaréz, ólom, ón és czink tárgyak tömeges 
beküldése, vagy sokan, kik ezzel nem rendelkez
nek pénzadományával segítik az egyesületet ahoz 
hogy nemesczélu othonát mielőbb megnyithassa. 
Úgy a rézadományokat, valamint az otthon-alap 
hoz a hozzájárulás az Uránia Országos Nővédö 
Egyesület IV. Szervita-tér 5. kéri az egyesület 
elnöksége. Teleifon : 123 — 63.

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.

NOVEMBER- 14.

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

Használjunk hadi postabélyegetj
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Árszabály élelmi cikkek hatósági megállapításáról.

Marhahús eleje
> hátulja

klgrja
>

4 K — f.
4 > 40 >

Borjúhús eleje » 4 > — >
- hátulja 4 » 40 »

Sertéshús 5 > >
Tej literje 24 >
Tejföl '» — 80 >
Túró klgrja 60 »
Vaj (pusztai) > 3 » 60 >
Egyéb főzövaj > 3 » 20 »
Tojás darabja — 12 >
Vörös hagyma klgja 90
Fejes káposzta drb 12--16 »
Csirke rántani való páronként 3 » >

> sütni » > 4 -4 » 40 >
Tavalyi jércze drb 2.50 3 > — »
Tyuk ’ > 3--3 > 50 »
Kakas > 3.50 4 • >
Kacsa sovány » 3 » — >
Liba » 5 -8 > >
Tisztított kacsa klgja 3 > 60 >

> liba > 3 » 60 >
Szalona > 6 - — »
Zsir » 7 > — >

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

Elvárom a hazafias lakosságtól, hogy segéd
kezik abbeli törekvésemben, hogy azon hazafiatlan 
elemek üzelmeinek gátot vessen kik a mostani 
történelmi időkben sem átalják önző érdekliket a 
közczélok fölébe helyezni, e végből hazafias kö- 
telésségének ismerje mindenki minden tudomására 
jutott maximális ár áthágást feljelenteni.

Nem árulkodás az, hanem hazafias kölesség. 
Ne hagyja magát a közönség befolyásoltatni attól 
az aggálytól, hogy ilyenformán az áru megszerez- 
hetésétől elesik, mert az illető árusok ha látják, 
hogy kísérleteik meghiúsulnak, sőt büntetésnek 
teszik ki magukat, némi viszatartási törekvés után 
végre is kénytelenek lesznek czikkeiket piaczra 
vinni, nem is szólva arról, hogy komoly szükség 
esetén a kormány meg tudja találni a módját 
annak, hogy az üzérkedők által visszatartott kész
letek esetleg a rekriválás utján közfogyasztástól 
megvonhatók ne legyenek.

Különösen pedig figyelmeztetem arra a kö
zönséget, hogy a hatósági árnál magasabb árnak 
nemcsak követelése, de elfogadása és megadása 
is kihágást képez ennélfogva a maximálás áron 
vásárló vagy ajánlatot tevő is büntethető:

Muraszombat, 1915. november hó 5-én.
ifj Horváth Pál, 

főszolgabíró.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.



hivatalos

iÚIRISI HELYE.
Jegyzéseket elfogadunk november 17-ig.

Aktuális életbiztosítás.
Az. Első Magyar Általános Biztosító 

Társaságnál 43 50 éves népfelkelők
pótdij

nélkül háboru esetére életbiztosítást köt
hetnek. Bővebb felvilágosítással szolgál 

Ascher B. és Fia
az Első Magyar Általános Biztosító Társaság 

járási ügynöksége.

.. -

Köhögés rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

MILLIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel

lák három fenyővel. 6100 kozj. hit. I 
bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 

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

gyógy  szertárában.

r-~ ~~ 2-----------------
198 1915. végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. illetőleg az 1908. évi XLI-ik tcz. 
19. j?-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
muraszombati kir. járásbíróságnak 1915. évi 1044 2 
1322 2 és 1323 2 számú végzése következtében 
dr. Kitsch.-r Samu és Pintér Miklós ügyvéd által 
képviselt Ziskó János andorházai lakős úgy Pa- 

szicsnyek Lajos és Paszicsnyek Sándor javára 
677 kor. 60 fill., 161 kor. és 135 kor. 04 fill. s 
jár. erejéig 1915. évi junius 7 és junius hó 28-án 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és 
felülfoglalt és 1452 kor. becsült következő ingó
ságok. u. m.: üszőtinók, szopósborju, sertések, 
szecska metsző, biczikli, varógép, és deszkából álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1915-ik évi Pk. 1484 4. számú végzése 
folytán fent felsorolt tőkekövetelések és járulékaik 
erejéig Sándorvölgy községben, végrehajtást szen
vedett lakásán leendő megtartására

1915. évi november hó 18-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 le- 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. nov. 8.
SZABADFY JÓZSEF, 

kir. bir. végrehajtó.

Bolt bérbeadás.

Í
16 -18 éve fennálló fűszer- ■
és vegyes kereskedés helyi- H

sége kiköltözés miatt Mura- ®
szombaton, Szápáry-utcza, fejj

Turk József házában pí,
IÜI6. év január hó l-étöl 
bérbe adó. Értekezhetni a

TURK JÓZSEF vendéglős
Muraszombat.

Egy jobb házból való fiú 
felvétetik 

tanulónak 
hetifizetésre

Balkányi Ernő üzle
tében Muraszombat.

1916. évi

Naptárak
Kapható: BALKÁNYI ERNŐ 
könyv- és papirkereskedésében 

: : Muraszombat. : :

Ügyvédi, Irodai és Pénzintézeti
HATÁRIDŐ NAPLÓ

Kapható:
BALKÁNYI ERNŐNÉL Muraszombatban.

FIIDDDA háborús 
LUrtUrA TÉRKÉPE 
kapható BALKÁNYI ERNŐ üzletében.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


