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

Hirdetési dii : 3 hasábos pelitsor egyszeri hirdetésnél 2G fi 
többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.

Nyilttér sora 50 fillér.

ELŐFIZETÉSI ÁP:

évre 6 kor., fél évre 3 kor., egyes színi 20 fillér. 
Előfizetési és hirdetési pénzek és reklamócziók : 
' ti F.RNÓ címére Muraszombat küldendők.

Krélyes intézkedés a fogyasztó 
közönség érdekében.

Ifj. Horváth Pál főszolgabíró, ki annyi 
erélylyel és körültekintéssel intézi e nehéz 
időkben a járás lakosságnak ügyét alább 
közölt rendeletével végett vetett a közönség 
bőrével (izött garázdálkodásnak, s korlá
tozta a kivitelt oly mértékben, hogy azál
tal a forgalom se szenved de viszont a 
nagy közönség részére is biztosítva lesz a 
szükséges hús, baromfi és szárnyas. Hisz- 
sziik hogy az erélyes rendeletnek meg lesz 
a kívánt eredménye. íme a rendelet:

11133 1915
Valamennyi körjegyző urnák!

A háboru okozta rendkívüli körülmé
nyek az elsőrendű élelmiczikek különösen 
a hús árát annyira emelték, hogy a lakos
ság legnagyobb része megfelelő jövedelem 
vagy fizetés hiányában kénytelen azt nél
külözni.

A hatóság, hogy az egyéb elsőrendű 
élelmi czikkeket u. in. baromfit és tojás 
termelési a fogyasztó közönség részére 
biztosítsa megállapította ezek maximális 

ne legyen 
másrészt, 
tojás ter- 
biztositsa.

biztosítsa megállapította ezek 
árát, egyrészt, hogy a közönség 
kitéve a termelők zsarolásának, 
hogy a maximális ár mellett a 
melést és a szükséges baromfit

Daczára a legmesszibb menő intéz
ésnek a hatóság még ezen igen magas 

maximális árak mellett sem tudta biztosítani 
Muraszombat község részére a tojás ter- 
i lest és baromfiakat, mert a kereskedők 
Helyben keresik fel a termelőt, a mivel 
b rmelök megtakarítják a szállítási költséget 

mert a kereskedők maximális áron felül 
veszik az élelmi czikkeket, hogy a kül
lői megrendeléseknek eleget tehessenek.

A járás de különösen Muraszombat 
r izség ennek folytán oda jutott, hogy 
zen élelmi czikket is — jóllehet a szűk
ületen felüli termelés van belőlük, s 
eiyek hivatva lennének a húst pótolni — 
Ikiilözi, inig a külföld bevitel folytán el 

látva.
Ugyanez az eset áll a hússal is. A 

' árát ama körülmény drágítja, hogy 
mértékben lepik el idegen kereskedők 

a rást és folytatnak mások is állatkeres- 
K st, kik pedig iparigazolványnyal nem 
11 k, de kikkel szemben a hatóság telie- 

. s a kik vásáron kívül házalás utján 
lássál versenyeznek az árak tulhajtá- 

•’ail úgy, hogy az itteni mészáros is 
cnytelen a magas árt megadni, hogy szük

ségletét biztosítsa.
Eme nem tűrhető állapotnak megszün

tetése czéljából a következőket rendelem

Tisztelettel kérjük,

Leolt baromfit külföldre szállítani nem 
szabad.

Tojást, vagy élő baromfit kereskedők
nek, vagy egyeseknek, gyalog, postán, 
szekereit, vasúton a járásból csakis a szol
gabirói hivatal engedélye alapján lehet 
elszállítani. Az engedély élőszóval, vagy 
Írásban mindenegyesesetben az elszállítandó 
állatok és tojás számának megjelölése 
inellett külön kérendő a hatóságnál

Engedély nélküli szállítások feltartoz- 
tatandók Eme intézkedés nem czélozza a 
forgalom megbénítását azaz a kivitel teljes 
letiltását, hanem csak a járás és különösen 
Muraszombat község szükségletének bizto
sítását. Sa mennyiben ente rendelkezéssel 
sem tudom biztosítani a szükségletet úgy 
a felsorolt élelmiczikkeknek a járásból való 
kivitelét teljesen betiltom.

Vágómarhákért házaini, azokat vásáron 
kiviil összevásárolni, tilos. Kivételt csak a 
járásbeli mészárosok képeznek, mikor itteni 
közfogyaztás czéljából vásárolnak.

Vágómarhát, borjut, sertést kereskedők 
csak korlátolt számban szállíthatnak kül
földre, mely számok csak a beszerzendő 
adatok alapján fognak megállapitatni és 
kereskedőkkel közöltetni.

Figyelmeztetéssül szoálgljon, hogy 
külföldiek kereskedést iparigazolvány mellett 
is csak lakhatási engedély mellett űzhetnek.

F. hó 5-én 10285 915 szám alatt 
kelt rendeletem kiegészítésül elrendelem, 
hogy Muraszombaton kívül a tojás maxi
mális árnál drbonkint 1 fillérrel, a baromfi 
pedig drbonként 10 fillérrel olcsóbb, hogy 
a kereskedő a szállítási költséget a külön
bözeiben megtalálja.

Eme rendeletem ellenőrzés végett a 
körjegyző urakon kívül az összes m. kir. 

m. kir. pénzügyőri, ‘szá- 
a m. kir, vasúti

ilzc '1 í frxlzlz o I t-vrs.l... Ki.

csendörőrsöknek, 
kúsznak kiadatik 
állomás parancsnokságokkal pedig, az,:en
gedély nélküli szállítás megakadályozása 
végett közöltetik. tf

Felírnom, körjegyző urat, hogy a 
rendeletet a legszélesebb körben tegye'köz-> 
hírré, érdekelt kereskedőkkel közölje ama 
figyelmeztetéssel, hogy a rendelkezés ellen 
a közhírré tételtől illetve közléstől számí
tott 15 nap alatt a szolgabirói hivatalnál 
szóval vagy írásban előterjeszthető birtokon 
kívüli felebbezésnek van helye.

Muraszombat, 1915 november 17.*

ifj. Horváth Pál 
Idszolgabirö.

HASZNÁLJUNK

HADIPOSTABÉLYEGETr!
kiknek előfizetése lejárt, ionnak szives megújítását.

A hadikölcsön.
Ismeretlen még előttünk a harmadik 

hadikölcsön mérlege, még folyik a szorgos 
munka, melynek feladata lesz a hadikölcsön 
mérlegét megállapítani. Az eredmény két
ségen felül fényes lesz és minden várako
zást felül múl. Majd ha elkészül a nagy 
mérleg súlyt kell helyezni arra, hogy meg
állapítva legyen hogy kik voltak azok a 
társadalmi és anyagi helyzetűknél fogva 
kiváló emberek, akiket a hadikölcsön jegy
zése, tehát másszóval a nemzet létért foly
tatott küzdelme hidegen tudott hagyni. 
Súlyt kell helyezni annak megállapítására, 
hogy milyen kereső osztályok voltak azok 
amelyek kivették részüket az aláírásokból, 
amelyeknek részvétlensége jogos kifogá
sokra adhat okot. Ha ami szűkös helyi 
visszonyainkat nézzük le kell szögeznünk 
azt a felemelő lényt, hogy a muraszombati 
járás nemzetiségi népe igaz nemzeti érzéstől 
áthatva becsülettel karolta fel a kölcsön 
jegyzés ügyét s büszkeséggel Írjuk le, hogy 
e járás hazafias népe most is megtette 
kötelességét. Óriási aránytalanságban ma
gasuk ki e járás földműves népének áldo
zat készsége, amelyhez fogható lelkesedés
sel, .ha nem is akkora eredménynyel jegy
zett a középosztály is.

A Muraszombati Takarékpénztárnál 
lejegyeztek a felek 338.75 ezer koronát, 
az intézet 150 ezer koronát. Ezen összeg
ből 250 ezer koronát a járás polgársága 
jegyzett le túlnyomó részben készpénzben.

A Mezőgazdasági banknál lejegyeztek 
355.70 ezer koronát, az intézet 100 ezer 
koronát Ebből a járás 270 ezer koronát 
jegyzett le nagy részt készpénzben.

Ez a fényes eredmény igazolja, hogy e 
járás lakossága megtette kötelességét Ez ter
mészetesen nem a végső eredmény, mert 
künn a jegyzőségi székhelyeken is hasonló 
lelkesedéssel folyt a jegyzés, ennek ered
ményét azonban csak az adatok beérkezte 
után fogjuk ismertetni. E számban is foly
tatjuk a névsor közlést, melyet természe
tesen a jövő számunkban is folytatni fo
gunk.

A Pélerhegyvidéki Takarékpénztár II 
a Mezőgazdasági banknál jegyeztek: 
Péterhegvidéki Takarékpénztár R. T. 
Pondelek István Lakháza 
Szinodis Lajos Andorháza 
Mikóla Ferenc és neje Pélerhegy 
Ziskö János Andorháza 
Luczu Sándor Pélerhegy 
Oomonczi Sándor Pélerhegy 
Kiironya Miklós Nádorfa 
Morgenstern Jakab Pélerhegy 
Kercsmár Vince Andorháza ' 
Leposa Teréz »
Matus Ádámné »
Sárkány István Pélerhegy 
Luczu János

T.-utján

14000.
10000. 
3000.
3000.—
2800.— 
2000. - 
2000.
2000.
2000.—
1000.
1600.
1000.
1000.
1000.
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Küronya Teréz Nádorfa 
Szmodis Mári Péterhegy 
Csahuk János Domonkosfa 
Luczu Mári és Lajos Péterhegy 
Luthár Juli Lakháza 
Kiiplen Ferenc Péterhegy 
Bagár Ádám »
Sárkány Ádám
Darvas Ferenc Gyanafa 
Kardos Istvánné Lakháza 
Pőrs János Domonkosfa 
Pondelek Ferenc Lakháza 
Ballek Miklós Gyanafa 
Császár Iván Nádorfa 
Ziskő Dániel Gyanafa 
Bajzek Jozefa Borháza 
Császár György Gyanafa 
Pőrs Ferenc Borháza
Kücsán Sándor Kerkaszabadhegy 
Andrejek Tamás Nádorfa 
Kovács Ádám Andorháza 
Sabjen György Péterhegy 
Pondelek Ferenc Lakháza
Luczu István Andorháza 
Kovács Fáni
Szmodfs Bagár Teréz Ottóháza 
Zsupánek Dániel Andorháza 
Karba Miklós
Szmodis Teréz Péterhegy 
Luthár Károly Kerkaszabadhegy 
Kücsán János Péterhegy 
Zakocs Ferenc Kerkaszabadhegy 
Bal lek Éva Andorháza 
Sebjanics János Péterhegy 
Ziskő Ferenc Andorháza 
Zakocs János Kerkaszabadhegy 
Baján Anna Gyanafa 
Leposa Teréz Ándorház 
Simon Anna
Luthár Ivánné Kerkaszabadhegy 
Lázár Anna
Ficzkő Mári Borháza 
Bagár Iván Ottóháza 
Szmodis Ferenc Péterhegv 
Keréc György Ottóháza 
Roudi András » 
Keréc József * 
Roudi Ignác Ottóháza 
Fruinen Ferenc »
Rituper Ivánné
Zakocs Teréz >
Császár István Gyanafa

» János
Gumilár Mátyás » 
Slankovics Ádám
Barbér István Sándorvölgy 
Korpics Mári Marokrét

György Sándorvölgy 
Tibola Károlyné Marokrét 
Kozár János Borháza

I

Pondelek Ferenc Lakháza 500.
Péntek Ferenc Ottóháza 100.
Gombóc Mátyás 200.
Bédek Krisztina 400.
Keréc János 100.

> Zsuzsa > 300.
Horváth Mátyás > 100.
Keréc József > 100.
Proszics József Borháza 100.
Fickó Antal » 200.
Ziskő Tamás Dalháza 800.
Horváth Balázs Oltóháza lOO.-

A battyándi jegyzőség területén jegyezlek:
Vlay István Lehomér 1000.—
Kelemen József » 300.—
Skrilecz Iván 200. -
ifj. Flegár István 3100.
Bükvics István > 1000.—
Szapacs Iván 600. -
Bőrcz Miklós 100. -
Bőlecz János 1000.
Szapács Iván 600.—
Dómján István Vasnyires 500.—
Kühár Mihály > 500.—
Faisz Iván > 200.—

» Ferenc » 200
ifj > Iván » 200.—
Varga István » 200.-

> Mihály > 200.
Persa Kata 300.-
Dómján Ferenc 100. -
Barbarics István 800.
Vukán István és neje » 400.
Külics Ferenc » 400.—

neje

Temlin Istvánné »
‘fjanzsa »
■Varga Jánosné 
Jpersa Miklósné 
^Barbarics Iván
Szedonya Mihály » 
flemlin István 
•Berke János 
iPosvek József 
•Dómján Istvánné 
Pál fi Lajos 
jVlay Iván Rónafő 
Szapács István > 
Podleszek Ferenc » 
Novák Mári Siftár Ferencné Halmosfő 
Szecskó István 
Siplics Iván 
Frankó Miklós

< Zsuzsa
Vlay Iván 
Vukán Ferenc 
Zsibrik István 
Berke István 
Savéi Ferenc ifj. 
Berke Mihály 
Kolosa Miklós 
Bánfi Mátyás 
Vrecsics Iván 

. : föl"

Folytatás következik,

400.—
600.—
600.— 
400.— 
100. - 
300.— 
50.— 

2050.
300.—
100.
200. 

1000.
300.
200. 

1000. 
1200.
200.
400.
300.—
400.
350. -
200.—
400.
200.
200.
300.—
200. 

1050.
100.—
500.

Márkusház
Skerlecz Mátyásné Mház.

„A Mikulás-bélyeg a legszerényebb 
ajándéknak is történelmi értéket ad.“

HÍREK.

Karácsony. 
Közeledik a békességet hirdető bensö- 

, sjéges nagy ünnep. Nem a hadviselő felek 
emlékezetébe idézzük ezt a dátumot, mert 
ime látjuk a fanatismuson felépült theokra- 
tikus Oroszország istentelen brutális vad
ságát, táljuk az ájtatos képmutató angol 
farizeusi játékait, látjuk a magát kultur 
nemzetnek valló francia besliálás vadságát, 
nekünk hirdet békét a karácsony ünnepe. 
Közeledik a nap, melyei békét, szeretet hirdet, 
hát hirdessük mi is a szeretet igéit. Békét 
kívánó lelkünk gondoljon a békéért küzdő 
harcos seregünkre s keressük majd lel 
ezen a szent napon figyelmes szeretető.ik- 
kel azokat, akik a harcból betegen, meg
sebesülve, családjuktól, gyermekeiktől távol 
városunkban töltik el a karácsony ünnepé*. 
A helybeli kórházban, iskolákban és óvo
dákban ápoltak 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 könnyitsük meg szenve
déseiké’, 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
rácsonyfájára pénzbeli ajándékát lapunk 
szerkesztőségébe mielőbb eljuttatni kegyes 
legyen.

Gondoljon mindenki saját vérére, saját 
fiái a, gyermekére, kit talán másutt is ha
sonló szeretettel környeznek, s hozza meg

mindenki áldozatát, hogy a szép eszme, 
melyet lapunk indít meg útjára, testet öltsön.

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

Ezúttal tehát megindítjuk nmét 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!

Itt jegyezzük fel, hagy a muraszombati 
kor. nöegylel a napokban megtartott választ
mányi ülésen elhatározta, hogy lapunk 
állal megindított mozgalmat teljes erejével 
támogatni fogja, sőt anyagi eszközeivel is 
hozzájárul ahhoz, hogy a nagymozgalom 
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. Eddig adakoztak:
Gróf Batthyány Zsigmond 
Siftár Miháy Sürüháza 
Dr. Vályi Sándor 
Siftár Ferencz Sürüháza 
Sárkány Sándorné Péterhegy 
Balkányi Ernő 
Erdőssy Barnabás 
Sági Márton

50 K f.
20
10 » — »
8 » — »
4 > — >
3 >
2 »
2 » - >

Adótárgyalás. Dr. Huszár Pál 
h. pénzügyigazgató hétfőn Muraszombat
ban időzött. Ez alkalommal a nyilvános 
számadásra kötelezett vállalatok adója ke
rült tárgyalás alá.

— Sikeres vizsga. Hunyadi Veléria, a mura
szombati postahivatal tisztviselőnője a postai 
kiadónői vizsgát sikeresen letette s igy okleve
let nyert.

— Hivatalvizsgálat. Dr. Solti Ferenc 
pii. fogalmazó pénteken és szombaton a 
helybeli adóhivatal rovancsolta, hol min
dent példás rendben talált.

— Hadikölcsönjegyzés az adóhivatalban. A 
muraszombati adóhivatalban Bánfi Mátyás lendva- 
kislaki lakos 500 K, ifj. Spolár Iván muracser- 
melyi lakos 600 K hadikölcsönt jegyeztek. Maár 
Károly köhidai áll. tanilő a Magyar Általános 
Hitelbanknál 1200 koronát jegyzett.

Gyűjtés. Adám János alsőcsalogányi ig.- 
lanitó 59 K 36 f-t gyűjtött a tanítók özvegyei és 
árvá' javára,

Nöegyleti közgyűlés. A mura
szombati kér. nőegylet november 21-én 
délután 3 órakor tartja évi rendes köz
gyűlését a várkastélyban. Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. Titkár jeientése.
3. Pénztáros jelentése.
4. Számvizsgáló bizottság jelentése.
5. Jövő évi költségvetés megállapítása.
6. Indítványok.
— Névtelen hösök. Azok, akik messze a 

szülőföldtől idegen országban verőket ontják a 
hazáért, kikről tán sohse tudja meg senki, hol 
domborul sírjuk a népek névtelen ezrei, kikről a 
történelem legszebb lapjai íródnak majd meg, 
azok a névtelen hősök. Talán kegyeletsértés, ha e 
nagy névtelenekkel egy helyen emlékezünk meg 
azokról a kis gyáva névtelenekről, kiknek egész 
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e komoly napokban abban merül ki, hogy 
elén levelekkel árasszák el a világot. Ezek a 
.a névtelenek katonai, polgári hatóságot el 
ztanak névtelen levelek garmadával s leg- 
ször fantasztikus hazugságokkal igyekeznek 
. rlársaiknak kárt okozni. Egy remek példánya 

a betyár szokásnak az alábbi levél, melyet 
elhallgatásával közlünk. Ez a levél termé- 

en szintén névtelenül érkezett a muraszom- 
zolgabirósághoz. A tiszta igazság az, hogy 

él itt egy szegény asszony 5 gyerekkel, igaz 
van, hogy férjével megesküdve nincs s ezért ö 

nem is kap segélyt, de a szegény ária1 lan gyere
kek kik a világra jöttükben semmi esetre se hí

ggal kapják a hazáért küzdő apjuk 
. t. A panasz folytán a hatóság vizs- 

lott s ennek során megállapítást nyert, 
névtelen levél Írója hazudott s rágalma
it névtelen irás szomorú históriája. íme 

a tevéi:
Nagyságos Eőbiró Ur!

Egy kérdést intézek a Nagys. Eőbiró ur- 
, a melyben felkérem szíveskedjék N. N,-t 

figyelembe venni ; a ki N. N.-né gyanánt szere
pel, s ezen a néven élvezi azaz felveszi havonta 
a segélyt. Mivel N. N. sem egyházilag sem 
pedig polgárilag nincs N. N. megesketve.

Pedig a segély könyvben az áll, hogy 
aki csak vad házasságban van annak nem jár 
segélv. Én egy alkalommul figyelmeztettem N. 
N -t. hogy ő jogtalanul szedi fel a segélyt, mi
vel ő úgy jelentette be magát, mint N. N. neje. 
Ő arra azt felelte, hogy hiszen azt az urak 
nem tudják, ha ő nem törvényes neje a fent 
nevezett férfinak.

Ezen nő semiféleképen nincs rászorulva 
a segélyre, mivel a férje mesterségét foly 
tatva, naponta 10 12 koronát keres. Jobban
folyik most az üzlet, mint N. N. itthonléte alatt.

Felkérem a Nagys. Eőbiró urat, szíves
kedjék egy kicsit a Mezőgazdasági Bankban- 
utána nézetni az iránt, hogy most körülbelül 
2- 3 hónappal ezelőtt 560 koronát tett be egy 
összegben : a mi segélyből gyűlt össze. Nagys. 
főbíró ur kérem, ugye Ön is azon a vélemé
nyen van, hogy minek az ilyen nőnek a segély, 
'óször is azért mivel félrevezette a hatóságot, 

isodszor pedig, hogy aki napota 10 koronát 
- annak felesleges a segély. A hány el- 

asszony az ő háza előtt elhalad, azt ő 
mind felállítja. S bármilyen drága legyen az a 
baromfi, ö azt megveszi. Neki sémi sem drága. 
H naponta literszám áll a bor a műhely 

ián. És Vasárnaponkánt 10 korona, az 
ly neki arra, hogy alaposan berúgjon. Ép 
mint Mindenszentek napján, akkor is való- 

niileg a Mindenszentek tiszteletére rúgott be 
ívira, hogy azt sem tudta hányadán van. 
Turk és Benkó korcsmárosoknak állandó 

rzsvendége.
Hisz ő azt hangoztatja, hogy az neki 

nmi, ha ő 80 krajcárt kiad egy disznó sültért 
korcsmába és fél, azaz egy liter 80-as bort 

1 zik. Más szegény nő pedig örül, ha ke- 
re telik. Húst pedig még a régi világból 

iv i. Még a Nagys. Eőbiró urnák sincs oly 
So mint a N. N.-nek, mert jól tudom, hogy 

s --ágod még az idén nem ölt, azaz nem 
Ők . holott a N. >Nagysága< a nyár folya
mát : 40 koronás sertést vett, amelyet leöletett 

< i hús iránti vágyát kielégíti amikor nem 
az az rostéi elmenni a korcsmába 80

>os sültekre. A mi még a ruhaneműt 
az pedig van annyi a szekrényben akár 

irautmannak. Ebben a drága világban telik 
neki, hogy ezt a drága ruhaneműt jól bevásá
rolja. Aztán nem csoda, ha mondja, hogy ö 
nem bánja bár meddig is tart a háború. A mai 

nap folyamán is elment Baltyándra ruhaneműt 
bevásárolni. Mivel itt helyben már nem 
igen mer.

Nagyságos Eőbiró ur kérem mink szegény
segélyre szorult nők valamennyien oly soványak 
vagyunk mint a sodrófa. holott N. N. göm- 
uöiyödik és szépen hízik. Nem is csoda, hisz 
az Állam pénztárából van.

Ismerve Nagyságos Főbíró Ur igazságos 
Ítéletét, szíveskedjék ezen ügyben lelkiismerete
sen elbánni. Ugyan a Jegyző urnák is van 
ebben az dologban egy kis hanyagsága. Mert 
neki dukálna az anyakönyvet epy ’f-rí át 
lapozni és aztán nyomára jönne ezen hamis 
dolognak.

Nagyságos Eőbiró Ur •szives elintézését i 
máris mintha látnám:

Mély tisztelettel.

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

Bevonulási hirdetmény A m. kir. honvé
delmi miniszter az alábbi bevonulási hirdetményt 
küldte meg kihirdetés végett a vármegye alispán
jához avval a megjegyzéssel, hogy a bevonulni 
köteles népfelkelői korosztályt később közli. A 
népfelkelésre kötelezetteknek az 1886. évi XX. 
illetőleg az 1915. II. törvénycikk alapján történt 
behívása folytán az ... . évben született, továbbá 
a népfelkelésnél vagy a hadiszolgáltatásokról szóló 
törvény alapján kirendelt (igénybevett), de ezen 
szolgálatból időközben elbocsátott összes 1873 - 
1897 évi születési egyének (munkások, hajcsárok 
stb ), ha a megtartott népfölkelési bemutató pót
szemlén népfölkelési fegyveres szolgálatra alkal
masnak találtattak 1915. évi december 6-án 
amenyiben névszerint felmentve nincsenek — a , 
néfölkelési igazolványi lapon feltüntetett m. kir. 
honvédkiegészitő, illetőleg cs. és kir. kiegészítési 
kerületi parancsnokság székhelyére népfelkelési 1 
tényleges szolgálatra bevonulni tartoznak. Ez a 
rendelkezés kiterjed a Magyarország területén 
besorozott osztrák állampolgárokra is. Az önkéntes 
belépés folytán besorozott egyének szintén decem- i 
bér 6-án kötelesek bevonulni; A bevonulok erős 
lábbelit, evőeszközt, tisztitó eszközt, gyapjú alsó
ruhát és lehetőleg gyapjú harisnyát (kapcát) hoz
zanak magukkal. A bevonulás napján elfogyasz
tott élelemért I K kártérítési összeg jár. A be
vonuláskor a népfölkelési igazolványi lap tulaj
donosa vasutakon a 3-ik osztályon ingyen utazik, 
az igazolváuyi lap azonban a vasúti pénztárnál 
jóval a vonatindulás előtt lebélyegzendő. A be 
nem vonuló népfölkelőket karhatatommal vezetik 
elő. A m kir. honvédségbe vagy ács. és kir. közös 
hadseregbe önként bevonuló népfölkelő a csapat
testet maga választhatja, bevonulása után azon
ban csak áron csapattesthez kérheti felvételét, 
ahova beosztását nyerte a sorozéson. Az újvidéki 
közös hadsereghez beosztottak Pécsre, az uividéki 
honvédséghez beosztott népfölselők pedig Szabad
kára kötelesek bevonulni a 6-ik honvéd gy.-ezr. 
pőtzászlóaljához.

A muraszombati járás a kárpátokért 110 
ezer koronán felül van vasvármegye áldozat 
készsége. Nem szerénytelenség diktáltatja velünk 
ezt a büszke számot, amely áldozatkészségünk és 
kárpáti véreink iránt való rokonérzésünk meleg
ségét hirdeti, de a szándék: vajha minden tör
vényhatóság olyan mértékben teljesítené hnzafias 
kötelességét az országdulta kárpáti testvérek fel- 
segitésére, mint a vasi föld lelkes magyarjai. És 
hogy ilyen eredményt tud fölmutatni vármegyénk, 
annak érdeme a kárpáti segitőbizottságé és annak 
ügybuzgó elnökéé: dr. Bekássy István főispáné,

.aki jó próféta volt, amikor két hónappal ezelőtt 
megjósolta, hogy nem lesz szükség pótadó kive
tésére. És nem is lesz, mert a társadalmi gyűjtés 
még csak e hó végével záródik a bizottság hatá
rozata értelmében és az eddigi gyűjtés ezrekkel 
fölülhaladta százezer koronás segítséget. Járásunk
ból adakoztak: Tiborfa község 166 K 30 f, Bán
fáivá község 29 K 08 f, Horváth Pál főszolgabíró 
Muraszombat 10 K, Mátyásdomb község 18 K 50 f.

— Hadifogoly Katonáinkért! A magyar Vörös
kereszt-Egylet központi igazgatósága Genfben, 
Vöröskereszt nemzetközi bizottságához emlékirat
szerű megkeresést intézett, amely kimerítően 
mutatja, hogy mindazok, akik a semleges V- r 
kereszt részéről vagy mint semleges államok 
viselői megtekintették hadifogoly- és internálttá?? 
rainkat, meleg elismerés hangján dicsérettel e* fé
keztek meg uiabb panaszodból mégis kitűnik, ho 'v 
az ellenséges országokban a mi hadifogoly katoná
inkkal és internáltainkkal az elbánás mind a huma
nizmus, mind a viszonosság elvének szempontjából 
sok kivánivalót, hagy hátra. Felkérték tehát a genfi 
nemzetközi bizottságot és ennek utján a semleges 
Vöröskereszt-Egyesületeket is, hogy e tarthatatlan 
helyzet szanálása érdekében erélyesen lépjenek 
fel. Nagy érdeklődés mutatkozik a stockholmi 
értekezlet iránt, amelyen az orosz Vöröskereszt 
képviselői a svéd Vöröskereszt közvetítésével 
először találkoznak a magyar, az osztrák és a 
német Vöröskereszt képviselőivel. Az értekezleten, 
amelyet valószínűleg e hó 19 én tartanak meg, 
az orosz Vöröskeresztet Arbuszov szenátor és 
Markozov delegáns fogják képviselni: a magyar 
Vöröskereszt kérésére gróf Apponyi Albert ajánl
kozott. Kívüle még dr. Farkas László főtitkár 
képviseli a magyar egyesületet. Stockholmban 
megjelennek azok a hölgyek is akik a monarchiá
ból Oroszországba utaznak hadifogoly katonáink 
táborainak megtekintésére. Ugyanilyen módon 
három orosz Vöröskeresztes hölgy tekinti meg 
Magyarországon lévő táborokat. Vöröskereszt buz- 
gólkodásának köszönhető elsősorban Oroszország 
beleegyezése, hogy szeretetadományokkal közvetlen 
gyorsvonatok induljanak Oroszországba. Akik nin
csenek abban a helyzetben, hogy szeretetadományo- 
kat adhassanak, készpénzt is küldhetnek a Hadifog
lyokat Gyámolitó Hivatalhoz (Üllöi-ut 1.) Szere- 
tetadományokul csak uj tárgyak használhatók. 
Felsőruhákat nem lehet küldeni. Az első nagy 
szállítmány már a napokban útnak indul.

ADAKOZZUNK

a „VÖRÖS KERESZT“-nek!

Szerkesztői üzenet.
Többeknek. Köszönettel vettük a hadikölcsönt 

jegyzők névsorának közléséi, mikor a további 
névsorokat kérjük, jelentjük, hogy az összes 
járásbeli hadikölcsönt jegyzők névsorát közölni 
fogjuk.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

Nyilttér.*)

Búcsú.
Sürgős áthelyeztetésem miatt nem volt al

kalmam ismerőseimtől, jó barátaimtól személyesen 
búcsút venni, azért ezúton búcsúzom azoktól, 
kiknek ismeretségére és barátságára mindig kelle
mesen fogok visszagondolni.

Újvidék, 1915. november 17.
Thiry Lajos.

‘) E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősséget 
nem vállal.
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Aktuális életbiztosítás.
Az Első Magyar Általános Biztosító 

Társaságnál <1 50 éves ncpíölkelők
pótdij

nélkül háború esetére életbiztosítást köt
hetnek. Bővebb felvilágosítással szolgál

Aseher B. és Fia
az Első Magyar Általános Biztositó Társaság 

járási ügynöksége.

Köhögés. rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

ItIjlÍ-LIOK
használják a Kaiser-féle Mell-Karam M- 

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.

Ügyvédi, Irodai és Pénzintézeti
HATÁRIDŐ NAPLÓ

Kapható:
BALKÁNY1 ERNŐNÉL Muraszombatban.

Egy jobb házból való fiú 
felvétetik 

tanulónak 
hetifizetési e

Balkányi Ernő üzle
tében Muraszombat.

1916. évi 
Naptárak 
Kapható: BALKÁNYI ERNŐ 
könyv- és papirkereskedésében 

: : Muraszombat. : :

Bolt bérbeadás.

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

Turk József házában
Ibl6. év január hó l-étöl 
bérbe adó. Értekezhetni a 

tulajdonossal
TURK JÓZSEF vendéglős

Muraszombat.

EURÓPA TÉRKÉPI 
kapható BALKÁNYI ERNŐ üzletéber 

= VASVÁRMEGYE — 
= LEÍRÁSA = 
népszerű fúzetecske iskolai és magán célr,, 
a vármegye több iskola III. osztályába 
bevezetett tantárgya. Ára 20 fillér. Kap 
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir

kereskedésében, Muraszombatban.

VIGYÁZZON 

----- egészségére I = 
Megbízható és jóntinőségü nikotinmentes 

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

sében Muraszombatban szerezhet be.

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

papir-szalvétát 
akármily mennyiségben cím
nyomással vagy anélkül, a 
legolcsóbb árban szállítom.

Balkányi Ernő Muraszombat.

Ipar
HELYBELIEK.

ASCII EB B. és FIA fűszer-, lesték , csemege-, 
liszt-, velemény-magvak. úgyszintén üveg 
és porcellánkereskedést*. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

AN IAUER J< >ZSEF bábsülő és mézeskalácsos

BENKO JÓZSEF Szállodája az „ElefánP-hoz.

BIT1ERMANN T1V DAB borbély és fodrász.

BOROS BENŐ kávéhaza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész.

DIÓK SÁNDOR sajlgyáros.

ERNST SÁNDOR kalapos mester.
FÜRST A. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vélemény-magvak, úgyszintén üveg 

és porcellánkereskedése.
FLLsZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 

Motoreröre berendezett műhely.

KR. H1RSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fö ulcza.

HEIMER IGNÁC/ deszka-. faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-u’.ca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KÉMÉNY MÓR „Korona" kávéháza.

W0LFARTH LAJOS ép. mérnök Mező utca.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata. es kereskedelem.

KAR. OS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

KAI.CIIBRENNER és NÁDAI 
boin.igykcreskedése, Gróf Szápáry ulca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

KOIIN LIPÓT füszerkereskedö, deszka, mész, 
czement és eternit pala árusi'ás.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép , kei ékpár és mindennemű gazda

sági gépekben

POKLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

PETEBKA Fi RENCZ vendéglős.

PÁLÉI ISTVÁN kovácsmester Lendva-ulcza.

RATKOL TIVADAR gözléglagyára.

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

Kerékpár raktár.

SIFTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-ulcza.

URSZULESZKU PÉTER mi és női fodrász.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

VIDÉKIEK:

BRANDSTE1N ISTVÁN kéményseprő-mester
Szombathely.

GROóZ SAMU vendéglős Urdomb.
GROSZ MÓR vegyeskereskedő Felsölendva. 

GENIJR KAROLY vendéglős Felsölendva. 
HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvancmesd. 

HAIIN HERMÁN vegyeskereskedő Bodőhegy. 

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán. 

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Ballyánd.

, KOUSZ ANTAL vendéglősBpest VII Sip-u. 5 

KÍ’HÁR ISTVÁN vendéglős Mezövár. 

KL’IIAR JÁNOS vendéglős Battyánd.

■ KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán. 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodőhegy. 

SAV EL JÁNOS vendéglős Kisszombat.

, STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida.

SIFTAR MIHÁLY vendéglős Süraház

• SOMME-i JÓZSEF vendéglős Felsölendva. 

TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg. 

\ EZER JÓZSEF vendég-ős Mártonhely.

gépkovács Alsómorácz.ZRINSZKY ISTVÁN
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


