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Laptulajdonos a Muraszombatjárási Gazdaszövetség

ELŐFIZETÉS! ÁP:

Egész évre 6 kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér. 
Előfizetési és hirdetési pénzek és reklamácziók : 

BALKÁNYI ERNŐ cimére Muraszombat küldendők.

A nőegylet közgyűlése.
Gyűlölet országának nevezték valami

kor ezt az országot. S iine ma a szeretet 
üli lakodalmas torát mindenféle. Valamikor 
széthúzás, részvétlenség volt itt, ma meg
értő, megsegítő felebaráti szeretet láza fog 
át mindenkit. A nagy vihar elől a gondos 
pásztor összetereli a nyáját s a remegő 
állatok összebújnak. Ez az őstermészeti 
ösztön ébred fel a világ nagy romboló és 
építő viharában ma az embereben is. Meg
nyílnak a részvét, a konyörület kapui s 
bebocsátást nyernek a szenvedők, a nyo
morultak. A mi jótékonyságot gyakorló 
egyesületeink mindenkor hivatásuk magas
latán állottak. A csendesen munkálkodó 
egyesületek mindenkor elvégezték felada
tukat s ma, mikor ez a feladat megsok- 
szorosodott, büszkén valljuk, hogy járásunk 
összes jótékonysági egyesületei felekezeti 
külömbség nélkül erősen kivették részüket 
az embermentés nagy munkájából. Ott 
voltak az elsők között ezek az egyesületek 
amikor a Vörös Kereszt fordult hozzájuk 
segélyért s ott voltak, mikor a haza kérte 
pénzüket kölcsön. E mellett azután végez
ték a nagy hivatásos munkájukat, melyeket 
a háborús események csak gyurapitottak.

A Mur. Kér Jót. nőegylet, mint a legna
gyobb jótékony egyesület, a legnagyobb 
munkát végezte, tagjai számánál, anyagi 
erejénél fogva predestinálva is volt erre. 
S azok, akik a munka nagy évében név
telenül, titokban, csendben dolgoztak, meg
érdemlik ezen a napon a nyilvánosság nagy 
, ismerését. K'sérje tovább is Isten áldása 
nemes munkájukat s legyen tettek az 
a jó érzés, melyet a nemes elismerésük gya
korlása ébreszt az emberben. Szivböl kö
szöntjük ez alkalommal az egyesület veze
tőségét, minden egyes tagját, azokat, akik 
a jót gyakorolják s azokat is akik ennek 
áldásait élvezik.

Ez a háborús esztendő alkalmat szól- | 
gáltatott arra, hogy a tetterős magyar 
nemzet legszebb erőit kifej'hesse. A ma- 

yarság férfiai, díszei, virágai oroszlán 
bátorsággal, halált megvető elszántsággal I 
vágják a véres rendet az ellenség között, j 
a magyarság vezetői nagy körültekintéssel 

t zik az ország sorsát, az itthonlévö 
ftHiak társadalmi külömbség nélkül szol
gálják önzetlenül a magyar kultúrát és a 
világ jótékonyságának, humánizmusának 
ügyét, kiki igyekszik helyét úgy betölteni, 
mintha munkájától a haza sorsa függne. 
Mindenki a helyén áll s teljesiti apostoli 
kötelességét.

A háborús munka nagy kötelességé
ből azonban gyönyörű részt kértek a ma
gyar nők. A Dobó Katicák hőslelkü 
unokái dicséretükre Írjuk fényesen teljesí

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.

Felelős szerkesztő: Dr. CZIFRÁK JÁNOS. 
Főmunkatárs : STERN HUGÓ.

Kiadó:
A Vendvidék! Magyar Közművelődési Egyesület. 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

tették feladatukat. A földmives nép munkás 
asszonyainak keserves munkája tette lehe
tővé, hogy a magyar ugar ez évben is 
megtermi ami mindennapi kenyerüket, az 
ő kérges kezük éjt nappallá téve munkálta 
meg ezt a véráztatta termőföldet, melyért 
a férfiak vére hűlt, az ö kezük munkájának 
köszönhető, hogy Magyarország népe ma 
gazdaságilag erős és bírja a háborút jobban, 
mint hatalmas ellenségeink. De dicsérendő 
azoknak a magyar nőknek munkája is, akik a 
sebesült, a betegápolás, a jótékonyság az 
embermentés nemes hivatását gyakorolták 
és gyakorolják lankadatlan erélylyel. A 
háború az összes jótékony egyesületekre 
kettőzött feladatot rótt, s ezen egyesületek
ben tömörült magyar nők a feladatot dicsön 
megálták. Ha dicséret elismerés illeti a 
vérét, életét áldozó férfit, úgy a végső 
győzelem pálmájában joggal osztozkodhatik 
a nö is, mert e háború női munkájáról 
elmondhatjuk a legnagyobb dicséretet: 
Ez férfi munka volt!

Valahogy ilyenformán elmélkedtünk 
az elmúlt évben, mikor a nőegylet múlt 
évi gyűléséről beszámoltunk, s ha átgon
doljuk a most folyó eredményeket úgy 
látjuk, mintha újra a múlt év elevenednék 
meg. Dúl a háború fergetege, sepri, sodorja 
kemény szele a világot, s a muraszombati 
nöegylet ez évben is azon fáradott lelkes 
buzgalommal, hogy az egylet által a sebekből 
több legyen letörölve, s hogy ezen mun
káját ezen évben is fényes siker koronázta 
annak beszédes bizonyítéka az egyesület 
évi működéséről szóló alábbi jelentés.

Jegyzőkönyv.
Felvéve a Mur. Jót. Kér. Nöegylet 1915 évi 

nov. hó 21-én a muraszombati várkastélyban 
megtartott közgyűléséről.

Jelen vannak gróf Szápáry Lászlóné elnök
lése alatt; gróf Batthyány Zsigmondné társelnök. 
Olajos Sándorné alelnöknö, gróf Batthyány Adri
enné, Török Ernöné, Saáry Józsefné, Schnell Já
nosné, Csiszár Jánosné, dr. Radu Romulusné, dr. 
Pintér Miklösné, Bitterman Tivadarné, Lázár Já
nosné, özv. Horváth Györgyné, Nemes Miklösné, 
s. pénztáros. Pósfay Ida, Szlepecz János, Schnell 
János pénztáros és dr. Cziírákné Berzsenyi Carola 
titkár.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Titkár jelentése.
3. Pénztáros jelentése.
4. Számvizsgáló bizottság jelentése.
5. Jövő évi költségvetés megállapítása.
6. Indítványok.
Gróf Szápáry Lászlóné elnöknö szives sza

vakkal üdvözölvén a megjelenteket midőn a jegy
zőkönyv hitelesítésével Schnell Jánosné és Saáry 
Józsefnél bízza meg, a következő szép beszéd 
kíséreteiében nyitotta meg a közgyűlést;

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

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

Nyilttér sora 50 fillér.

Tisztelt Közgyűlés!
Nagy örömmel látóin Önöket a muraszombati 

nőegylet, oly buzgó tagjait, az idén is annyi fá
radhatatlan munkásság után újra összegyűlni és 
szivböl köszönöm, hogy oly szép számban megje
lenni szivessek voltak.

A múlt háborús év nyomora, kemény pró
bája volt a jótékonyságnak, sok tér nyitl ennek 
gyakorlására; Bámulatos is volt a mi országszerte 
történt a szenvedések és nyomorúságok enyhíté
sére.

Csekély anyagi erejéhez képest ezen nöegy
let is fényesen felelt meg reá háramlóit nagy 
feladatnak.

Hölgyeim! Éppen egy éve annak, hogy telve, 
lekesedéssel és bízva abban, hogy a háború- bor
zalmai hamar véget érnek, gyülekeztünk volt össze, 
— és íme — dácsára a sok vér áldozatnak, egy 
újabb háborús évnek nézünk talán elébe, a mely 
a múlt vészek okozta, nyomor és szenvedésen 
kívül, újabb nyomort és szenvedést hoz kedves 
hazánkra és talán az egész emberiségre.

Ezt látva ne veszítsük el bátorságunkat, de 
lássunk hozzá [csüggedetleoül, a jövő évben is, 
szenvedő embertársaink segítéséhez és töröljünk 
le, sok sok könnyet szükebb hazánk ezen szép 
földjén.

A közgyűlést ezennel megnyitom.
A Kegyelmes Asszony megnyitóját a tagok 

nagy tetszéssel és megújuló éljenzéssel fogadták.
Ezután dr. Cifrákné Berzsenyi Carola előter

jeszti titkári jelentését az egyesület elmúlt eszten
dejéről, mely a következő képen hangzik.

Mélyen tisztelt elnökeink!
Igen tisztelt Közgyűlés!

A világ felforgató nagy küzdelmek zajában, 
nagy csendben, minden különösebb esemény nél
kül tett el az 1914—15-iki egyesületi év. Tevé
kenységünk kizárólag csak egyesületünk szegé
nyeinek erőinkhez mért állandó segélyezésében 
merült ki, miután a hadbavonultak hátramaradot
téinak segélyezését a Vöröskereszt egylet helybeli 
választmánya vette a kezébe.

Az egyesületi év rövid történetét a követke
zőkben vázolom:

Kimagasló eseményként jegyezhetjük fel 
mégis, hogy egyesületünk is tőle telhetöleg részt 
vett a hadikölcsön jegyzésben, s a rendelkezésre 
álló tökéből 3000 koronáért vásárolt hadikölcsön 
kötvényeket.

Hozzá járultunk 60 koronával a Muraszom
batban ápolt sebesült katonák karácsonyfájához, 
teljes mértékben átérezve ennek a szeretettől su
gall és szeretett mozgalomnak célját, mely az 
otthonuktól, családjuktól elszakadt katonáknak a 
szeretet ünnepét kedvessé, meleggé akarta tenni.

Az elmúlt évben mindössze egy köz és egy 
választmányi ülést tartottunk.

Állandó havi segélyben részesült 31 szegény 
2—6 kor. ezek közt évközben megszűnt Kettő, 
Bagári Ferenc és özv. Rogács Jánosné halálával|
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Egy összegben nagyobb segélyt kapott özv. 
Bükvics Istvánné kinek részére lakbérsegélyt címén 
24 koronát. Sávéi Annának 10 kor. özv. Sajtné 
nak 5 koronát, Bagáry Ferencnek 12 koronát 
folyósítottunk.

Téli fasegélyt élvezett 2 szegény.
Egy-'.Petünk taglétszáma a mull évi köz- 

gv ilés ideiében 83 rendes alapitó és 3 pártoló 
tagból állt. A tagok sorából részben kiléptek 
részben elköltöztek, s igy jelenleg egyesületünk 
létszáma 76 rendes, alapitó és 3 pártoló tagból 
áll.

Ezekben voltam bátor jelentésemet a tisztelt 
közgyűlés elé terjeszteni, kérve annak szives tudo
másul vételét.

Befejezésül pedig arra kérem egyesületünk 
minden tagiá’, hogy ne felejtsük el annak a mon
dásnak örök igazságát: Az összetartásban van az 
erő. Erre az egyesületre, erre az összetartásra 
most inkább mint valaha szükségünk van és 
szükségünk lesz. Szóval ki nem mondható az a 
szenvedés és nyomor, amely e világpusztulás 
nyomában maradni fog. Azokat a könnyeket, 
melyeket ez a nyomor és szenvedés fakaszt ne
künk lesz kötelességünk felszántani. Hogy ezt 
minnél intenzivebben egyesületünk szent céljainak 
minél megfelelőbben vihessük végre, kettőzött 
szorgalommal kell egyesületünk érdekében dolgozni 
s e munkánknak az egymás iránti szeretet és 
íőkép a jóakarata megértés adjon nemes tartalmat, 
hogy eredményes és hasznos legyen.

És végül mint ma egy éve is, jelentésemet 
azzal a hó óhajtással fejezem be, hogy a minden
ható Isten vessen már véget a rettenetes öldöklő 
háborúnak, hogy szeretteii mindenki mielőbb vi
szontláthassa az annyira óhajtott béke árán.

A jó Isten áldását kérem elnökeinkre, műkö
désűnkre és egyesületünk minden tagjára.

A jelentést a közgyűlés tudomásul vette.
Schnell János pénztáros jelentését a követ

kezőkben adja elő:
Mélyen tisztelt Közgyűlés!

A muraszombati keresztény jótékony nöegy- 
1914 915 évi számadását a következőkben van 
szerencsém előadni.

Bevételek: Gróf Szápáry Lászlóné Ó nagymél
tóságának adománya 100 K. Árvái Heinrichné 
adománya 22 K. Muraszombati Mezőgazdasági 
bank adománya 30 K. Szaupert Józsefnének adott 
segély visszatérítése 15 l\. Iladikölcsön jegyzésnél 
árfolyam nyereség 75 K. Iladikölcsön kötvény fel
évi kamata 90 K. Takarékpénztáraknál elhelyezett 
tőkék kamata 476 K 03 iill. Tagsági dijak az 
alábbi részletezés szerint 582 K 10 iill. összesen 
1390 K 13 fill.

Kiadások: 32 szegénynek rendes havi segély 
900 K. 4 szegénynek fasegély 24 K. 7 szegény
nek rendkívüli segély 114 K. Sebesült katonák 
karácsonyfájára adomány 60 K- Nyomtatványokért 
27 K 50 iill. Egyleti szolga fizetése 50 K össze
sen 1175 K- 50 iill.

Ezen összeget levonva a bevételből maradi 
többlet 214 K 63 fill. melyhez hozzá adva az 
1913 914 év végén maradt 12916 K. 50 iill. az 
egyletnek 1914 915 év végén maradt vagyona 
12916 K 13 fill.

A számadás lezárása után 1915 november 
13-án Hunyadi Sándorné 55 koronát küldött az 
egylet részére azzal, hogy ebből. 50 kor. elhalt 
édes anyja özv. Sómén Mihályné emlékére szánt 
adomány 5 kor. - pedig leánya Hunyadi Valéria 
pártoló tagsági dija. Ezen összeg a jövő évi szá
madásban lesz elszámolva.

Az egylet vagyonából 3000 kor. 6" 0 ma
gyar államadóssági kötvény a többi pedig a takarék 

pénztáraknál van elhelyezve. Es pedig a mu
raszombati takarékpénztárnál Gróf Szápáry Gázá- 
né alapítványa 2647 K 43 fill. Délvasmegyei Tk. 
pénztárnál betét 1867 K 24 fill. Muraszombati 
Mezőgazdasági banknál Gróf Batthyány Zsigmond- 
né alapítványa 1268 K 50 fill. Gáspár l'erencz 
emlék alap 2776 K 31 fill. Betét 1356 K- 65 fill. 
összesen 12916 K 13 fill.

Tagsági dijat fizettek : Antauer Józsefné 6 K. 
Bácz Jánosáé 4.80 , Beliek Miklósáé 4 80 K . özv. 
Berke Mihályné 24 K-, Bitterinan Tivadarné 6 K-, 
Dr. Brandien Sylviuszné 4.80 K-. Benkó Józsefné
11 K.. Csiszár Jánosné 7.20 l\.. Csiszár Lajosné 
4 80 K-, Dr. Cifrák Jánosné 12 K.. Czipoth Mik- 
lósné 6 K-. Czvetkó Lajosné 7 20 K.. Debelák 
Mátyásné I K . Döbrentei Antalné 12 K., Eberl 
Róza 6 K-. Eaflek Káról yné 6 K-, özv Easchinger 
Gyözőné 12 K, Győri Kálmánaé 9.60 l\ . Girtl 
Lajosné 4.80 K-, özv. H wáth G .örgyné 7.20 K . 
Horváth Lászlóné 7 20 K.. id. II >rváth Pálné 6 K-, 
ifi. Horváth Pálné 6 K. II >yer Istvánné 4.80 K-. 
Hunyadi Sándorné 12 l\., özv. Imrey Györgyné 
7.20 K-. Istenes Istvánné 11 K, Illés Istvánné
4.80 K., Kardos Józsefné 7.20 K . özv. Kocsvara 
Istvánné 4 40 K.. Kolossá Ida 12 K., Kováts Ist
vánné 6 K.. özv. Kühár Jánosné 6 K. Lázár 
Jánosné 6 K.. Loncsár Mihályné 4.80 K . Med- 
gves y Amália 7 20 K-, özv. .Wntsek Gásp.irné
4.80 K . Mintsek Valéria 6 K-. özv. Most Rezsőné
12 K-. Meszarics Istvánné 9.60 K.. Nagy Rózsi
4.80 K-, Nentecz Jánosné 12 K, Nemes Mikiósné 
12 K-. Neszményi Dénesné 7.20 Nyirő Boriska 
6 K., Olajos Sándorné 12 Km Osterer Károlyné 
7.20 K. Dr. Pintér Mikiósné 12 K . özv. Plescher 
Eerenczné 6 K.. Polliik Rozina 4.80 K-, Pósfay 
Pongráczné 12 K. Pósfay Ida 12 Km özv. Poszll 
Jánosné 9 60 K. dr. Radu Roinuluszné 12 K.. Saáry 
Józsefné 7.20 K. Scheibner Aladárné 12 K. 
Schilling Róza 6 K . Dr. Skrilecz Mihályné 4.80 
K.. Schnell Jánosné 7.20 K-, özv. Sokál Józsefné
4.80 K., Dr. Somén L íjosné 12 K- özv. Suli. Fe
hér Ilona 7 20 K-. özv. Stevanecz Jánosné 4.80 K, 
Stevanecz Nándorné 5.50 Szakonyi Jenöné 4.80 
K., Spránszky Anna 7.20 K.. Szlepecz János 20 
K., Özv. Simon Józsefné 7.20 K-. Stibló Rezsőné 
6 K-. Sostarics Elekne 6.60 K.. Treplán Sándorné 
5.40 K ■ Török Ernőné 7.20 K-, I urk Józsefné
4.80 K , Vörös Jánosné 4.80 K.

Muraszombat. 1915 november 15.
Schnell János s. k. 

egyleti pénztáritok.
A szám vizsgák) bizottság jelentése igy szól:

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Alulírottak tisztelettel jelentjük, hogy a mu

raszombati keresztény nőegylett 1914 915 évi 
zárszámadását megvizsgáltuk s azt helyesnek ta
láltuk miért is az egylet pénztárnokának a szoká
sos felmentés megadását javasoljuk.

Mura-zombat, 1915 november 15.
Csiszár J tno3 s. k. özv. Sch. Feliér Ilona s. k.

sz. v. b. tag. sz. v. b. tag.

A számvizsgálók jelentéseknek elhangzása 
után a közgyűlés a pénztárnokoknak hálás kö
szönő szavak kíséretében a felmentvényt magadta.

Az 1915 16 évi költségvetést a következő 
képen állitoták össze: Költségvetés 1915,16 évre: 
Bevétel: Tagsági dijak 600 K., Iladikölcsön kötvény 
kamata 180 Km Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék 
kamata 420 K, Adományok s egyébb bevételek 
150 ív, összesen 1350 kor.

Kiadás: Rendes segélyek 900 K . Rendkívüli 
segélyek 350 K.. Szolga fizetése 50 lv, Kisebb 
kiadások 50 K., összesen 1350 Kor.

Az indítványok során titkár a következő 
indítványokat terjeszti a közgyűlés elé:

Szápáry László gróf ur O Exellentiája legu
tóbbi válaszmányi ülésünkor indítványt tett a 
helyben ápolt sebesült katonák karácsonyi meg
ajándékozására tárgyában. Ennél fogva kérem a 
közgyűlést, hogy Ü Excellentiája indítványát tegye 
magáévá és határozza el, hogy.

1. Egyesületünk csatlakozik a már ez irány
ban a Muraszombatba! és Vidékében megindított 
mozgalomhoz.

2. Tőkéjéből 20 kor. a karácsonyi ajándék 
céljáira megszavaz.

3. Saját kebelében gyűjtést rendez, s az 
igy egybegyült összeget a megszavazott összeggel 
mint a Mur. Jót. Kér. Nőegylet adományát bo
csátja a mozgalom rendezőségének rendelkezésére.

A közgyűlés lelkes éljenzéssel teszi magáévá 
Szápáry László gróf indítványát s elhatározza, 
hegy csatlakozik a Muraszombat és Vidékében 
meginditotott mozgalomhoz, tőkéjéből nem 20, 
hanem 60 koronát szavaz meg a katonák karácso
nyi ajándékának céljaira, viszont az egyesület 
kebelében való gyűjtéstől eláll.

Szlepecz János esperes akként egészíti ki 
ezen indítványt, hogy egv karácsonyfa bizottság 
választását kéri, amely bizottság az ajándékok 
beszerzésében és kiosztásában segédkezik, Tudo
másul szolgál. Ennek a bizottságnak a tagjai let
tek: Olajos Sándorné alelnök, Schn.ll Jánosné, 
dr. Radu Romulusné, Nemes Mikiósné Pósfay Ida, 
Saáry Józsefné és dr. Cifrákné Berzsenyi Carola 
titkár.

Titkár második indítványa a világháborúban 
megvakult katonáknak egyesületünk állal nyúj
tandó 30 koronás adománya,

Titkár ezen indítványt Olajos Sándorné aján
latára oly képen módosítja a közgyűlés, hogy 
majd a háború befejezése után a községbeli vagy 
járásbeli vak katonákat részesíti egyesületünk 
annyagi támogatásban.

Titkár harmadik indítványában ismerteti azt 
a mozgalmat, mely Horváth Pál agilis főbiránk 
kezdeményezésére avegből indult meg, hogy a 
muraszombati járás elesett hőseinek nevei egv 
Muraszombatban felállítandó, emlékoszlopra örö- 
kittessenek meg. Hivatkozva az egyesület tagjainak 
hazafias érzésére kéri a közgyűlést, hogy a tör
ténelmi jelentőségű emlékmű létesítői közül ne 
hiányozzék a Mur. Jót. Kér. Nőegylet sem és 
indítványozza, hogy az emlékmű céljaira 30 kor. 
szavazzon meg a közgyűlés.

Az indítvány kapcsán beható eszmecsere 
keletkezezelt, többek hozzá szólása után a köz
gyűlés az emlékműre elvben megyszavazott 30 
koronát a végleges döntési azonban későbbre ha
lasztja.

A tárgysorozat letárgyalása után gróf Szá
páry Lászlóné és Batthyány Zsigmondné társ
elnök évi járulékaik fejében 100 100 koronát
adományoztak egyesületünk céljaira. A közgyűlés 
hálás köszönettel veszi tudomásul az adományokat.

Schnell János pénztáros jelentése folytán a 
arról értesült a közgyűlés, hogy Hunyadi Sándorné 
egyesületünk buzgó tagja, édesanyja halálának év
fordulójának emlékére 50 korona adományban 
részesítette egyesületünket. A közgyűlés köszönetét 
szavaz nevezettnek nagylelkű adományáért, melyet 
jegyzőkönyvileg megörökíteni elrendel.

Ugyancsak örömmel veszi tudomásul a köz
gyűlés pénztárosa ama bejelentését, mely szerint 
Hunyadi Valéria évi 5 koronával egyesületünk 
pártoló tagjai sorába lépett.

Titkár bejelenti özv. Bánné egyesületi szolga 
kérelmét, mely szerint 35 korona fizetésemelést 
kér. A közgyűlés 10 korona fizetésemelést meg
szavaz s amennyiben a szolga ezzel nem eléged
nék meg, úgy helyette másikat választ.

A már meglévő egy összegbeni segélyeket a 
következőknek ítélte oda újból a közgyűlés : özv. 
Bükvics Istvánnénak 24 kcr., Sávéi Annának 10 
kor,, özv. Sajtóénak-5 és Bagári Ferencnek 12 
koronái. Féli fasegélyt kap: Zernetz Páni és Hor
váth Jula 6 6 korona összegben, melyet a köz
gyűlés december 2-től folyósítani elrendel.

Saáry Józsefné uj szegényt jelent be, Bagári- 
nét, kinek részére egy összegben 30 koronát 
szavaz meg a közgyűlés, úgyszintén Györeknének 
10 koronát, Szrakáné havi segélyét pedig 1 koro
nával felemeli.

A tárgysorozat kimerittetvén. gróf Szápáry 
Lászlóné Ö Exellentiája lendületes szép szavak
kal mond köszönetét a megjelenteknek, mire a 
a két társelnök lelkes éltetésável véget ért a köz
gyűlés.

Kmf.
gróf Szápáry Lászlóné Weissenwolf Iréné s. k. 

elnök.
Dr. Czifrákné Berzsenyi Carola s. k. 

titkár.
Hitelesítők :

Saáry Józsefné s. k. ' Schnell Jánosné s. k.

*

A gyűlés után gróf Szápáry László és csa
ládja vendégül látta a megjelenteket.

Használjunk hadi postabélyeget I
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HÍREK.

Karácsony

Közeledik a békességet hirdető benső- 
es nagy ünnep. Nem a hadviselő felek 

kezetébe idézzük ezt a dátumot, mert 
latjuk a fanatismuson felépült theokra- 

Oroszország istentelen brutális vad- 
. , látjuk az ájtatos képmutató angol

ruizeii-i játékait, látjuk a magát kultur 
nemzetnek valló francia bestiálás vadságát, 
nekiii'1- békét a karácsony ünnepe. 

iap, melyet békét, szeretet hirdet, 
-tik mi is a szeretet igéit. Békét 

lelkünk gondoljon a békéért küzdő 
seregünkre s keressük majd fel 
szent napon figyelmes szeretetünk- 

akik a harcból betegen, meg-
, . ii a

i azokat,
lülve, családjuktól, gyermekeiktől távol 
-mikben töltik el a karácsony ünnepét. 

\ h.lybeli kórházban, iskolákban és óvó
inkban ápollak száma meghaladja a százat 
iái-kel a beteg, szenvedő katonákat elhívta 
n kötelesség békés családi otthonukból, itt 
élnek a mi körünkben. Vegyük körül őket 
hu rlö szeretettel, hogy ha nem is pótol
hatlak. de varázsoljuk köréjük a családi 
élet üditö melegét könnyitsük 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 töltö katonákat va
lami figyelmes ajándékkal lephessük meg. 

azután a szent ünnep előestéjén 
köztük osztani 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 
í ara. gyermekére, kit talán másutt is ha
sonló szeretettel környeznek, s hozza meg 
i Jenki áldozatát, hogy a szép eszme,

■t lapunk indít meg útjára, testei öltsön. 
Az elmúlt esztendőben is lélekemelő 

min. .ség keretében ünnepeltük sebesült- 
j" közt a karácsonyt s lapunk nemes

olvasó közönsége lehetővé tette, hogy 
linkben ápolt sebesültek könyezö sze- 

>•1 hálát rebeglek azoknak a jótevők-
. akik nekik az örömet megszerezték.

Ezúttal tehát megindítjuk ismét a gyüj- 
-t azon reményben, hogy ez a karácsonyi 

innepek mégis csak közelebb hoz beliünket 
békéhez, amelynek ünnepe a szent nap.
-cin korda, fel a szivekkel! Adakozzunk! 

Itt jegyezzük fel, hagy a muraszombati 
..egylet a napokban megtartott választ- 

iilésen elhatározta, hogy lapunk 
"indított mozgalmat teljes erejével 

’i fogja, sőt anyagi eszközeivel is 
il ahhoz, hogy a nagymozguloir. 
fényesebb eredménynyel járjon, 
hogy lapunk mozgalma ily lelkes 

mellett ép oly fényes sikerrel 
Iliiül az előző évben, amikor 

családtól gyermektől 
sebesült vitéznek szivébe sike- 

a karácsonyi hangulat 
ig adakoztak:

60 K — f- 
50 » —- >

110. 
mén. 
Hisszük 
támogatás 

járni, mint az 
my sok hazulról 

ivót lévő 
rült bevarázsolni 
üditö varázsát. Eddi; 
Keresztény nőegylet 
Gróf Batthyány Zsigmond

Grói Szápáry Lászlódé
Siftár Miháy Sürüháza
Dr. Czifrák Jánosnú
Dr. Vályi Sándor
Siftár Eerencz Sürüháza
Szlepecz János
Sárkány Sándorné Péterhegy
Balkányi Ernő
Erdössy Barnabás
Sági Márton
Walter Eerencz Bellatincz

— Pósfay Ede kapitány kitünte
tése. Még a háború első forró napjaiban 
történt, hogy a vitézségérői világhíressé 
lett 83-ik gyalogezred egyik legdaliásabb 
kapitánya, nagy- és kisbarkóczi Pósfay 
Ede az orosz fronton vívott diadalmas 
ütközetben súlyosan megsebesült. A fölötte 
szimpatikus és az egész vármegye úri tár
sadalmában közbecsült vitéz kapitány hosszú 
hónapokig nagybetegen harcolt az élettel 
és végül is ereje diadalmaskodott a beteg
ségen, amelyből szerencsésen felépült. Fel
sőbb parancsnoksága ekkor a 83-ik gyalog
ezred kiegészítő parancsnoki tisztével oizta 
meg Pósfay századost, akit az ellenséggel 
szemben tanúsított vitéz magatartása el
ismeréséül most a Signum laudisszal tün
tetett ki Őfelsége. A magas elismerést a 
hivatalos lap tegnapi száma közölte. Pósfay 
kapitányt kitiintese alkalmából barátai és 
tisztelői a gratulációk özönével halmozták 
el. Pósfay Ede kapitány dicsőségében 
örömmel vesz részt e járás közönsége s 
amily részvéttel fordult e járás közönsége 
súlyos megsebesülése alkalmával Pósfay 
Pongrác ny. főszolgabíró családja felé, ép 
oly szeretettel gratulál most mindenki az 
örvendező szülőknek daliás fiuk fényes 
kitüntetése alkalmával.

— Adomány a harctérről. Árvay 
Vince tüzérönkéntes 20 koronát küldött 
szerkesztőségünkbe, s azt irja szerkesztősé
günkhöz, irt levelében, hogy első háborús 
zsoldját örömmel küldi meg a sebesültek 
karácsonyi ajándékára, mert ö, ki maga is 
harctéren küzd átérzi, hogy megérdemlik 
az itthonlévők háláját és elismerését azok, 
akik a harctérről sebesülten hazatérnek 
Hisszük, hogy a szép példa követésre 
talált azok közt, akik itthon vannak, s még 
nem adtak.

— A járásunkbeli elesett hősök 
emléke. A hősök emlékének megörökíté
sét célzó mozgalom megindult. Járásunk 
községei áldozatkészségüknek és a hazáéi t 
elesett hősök iránt tartozó kegyeletüknek 
megható módón adtak kifejezést, midőn 
erejükhöz mérten jövő évi költségvetésük
be mindenütt nagyobb összegeket vettek 
fel A községek áldozatkészségét most az 
egyesek, a magánosok köteleség teljesítése 
követi. A gyiijtőivek a napokban mentek 
szét a gyűjtőkhöz, megindul tehát a gyűj
tés. Nem kételkedünk benne, hogy járá
sunk hazafias lakossága, mely eddig is 
példát mutató módon teljesítette köteles
ségét, most különös melegséggel nyitja 
meg szivét, mert hisz azok emlékeinek 
megörökítéséről van szó, akik a mi szivünk
höz közel nőttek, a mi hazáért elesett 
fiaink kegyeietes emlékéről van szó Nem 
hisszük, hogy akad e járásban, kinek arra 
módja van, aki nem ad. Fel tehát a szivek
kel, adakozzunk!
,,A Mikulás-bélyeg a legszerényebb 
ajándéknak is történelmi értéket ad.“

Aki nem ad. megszólják. A háború nagy 
változásai között nem utolsó, hogy sikerült a tár
sad lom szivét minden jő és nemes ügyért oly 
annsira megmozdítani, hogy bármely gyűjtés ma 
a legszebb eredménnyel jár. S jellemző erre az 
uj szellemre Alsómarác község elöljáróságának 
lapunkhoz intézett kérelme, melyben azt kívánják, 
hogy közöljük lapunkban azok névsorát, akik a 
községből a kárpáti falvak felsegélyezésére adtak, 
hogy legalább akik nem adtak semmit, hadd szé
gyenkezzenek. Mi lapunk közelebbi számábau 
szűk helyünkhöz mérten eleget is teszünk a ké
résnek s hisszük, hogy akik a nemes célra idáig 
nem adakoztak, kapnak a szép példán s pótol
ják az elmulasztottakat.

— Felhívás, ifj. Horváth Pál föszól- 
gabiró fölhívja mindazokat, akiknek tojásra 
és baromfira van szükségük, hogy heti 
szükségletüket 48 órán belül a szolgabiró- 
ságnál bejelentsék, mert azoknak maximá
lis áron való beszállításáról a szolgabiró-
Ság gondoskodni fog.

János pincértragédiája. Szomorú pincér
élet. Valamikor a Dobrai szálloda főpincére volt, 
szorgalmas, munkabíró ember. Aztán megölte az 
alkohol, úszott lefelé a lejtőn, inig végre állás- 
nélkül csavargóit a valamikor szorgalmas ember. 
Megölte az alkohol. A napokban azután kést rán
tott valakire, emiatt azután bíróság elé került, hol 
2 hónapi fogházra ítéltek s 5 évre kitiltották Mura
szombatból. Mikor kihirdették neki az ítéletet, 
megkérdezte, hogy az ítélet komoly-e vagy tréfa? 
Felvilágosították, hogy ez bizony szomorúan ko
moly, erre aztán az öreg pincér megnyugodott az 
ítéletben s már üli is a 2 hónapot.

— Hadikölcsön jegyzés. Egyre 
kapjuk a hadikölcsön jegyzők névsorát, 
melyet lapunkban közölni is fogunk. E 
számunk jelentékeny részét azonban a 
Kér. Nőgylet közgyűlése foglalván le csak 
jövö számunkban folytathatjuk a névsor 
közlését.

Przemysl hadifoglyainak névsora 
kapható Balkányi Ernő könyv- és papirkereske- 
désében Muraszombat.

Nagyválaszték térképekben. Tekintettel a 
jelen helyzetre, újságolvasó térkép nélkül nem 
lehet. Azért a térképekből nagy választékot ren
deztem be. Háborús térképek: Óriási dagy alak
ban az öt világrész, 5 színben nyomva, az összes 
gyarmatok külön feltüntetve - Törökország há
borús térképe. Nyugatázsia térképe a szuezi 
csatornával. — Európa háborús térképe, 3-féle 
kiadás Erancziaország háborús térképe. — 
Szerbia háborús térképe 2-féle kiadás. — Olasz
ország háborús térképe. Iskolai használatra: 
Magyarország kis térképe és Vasvármegye kézi 
térképe 40 40 fill. Kaphatók bolti áron: BAL- 
KANYI ERNŐ könyv- és papirkereskedésében 
Muraszombat.

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 
elentkezzenek. ifj Horváth Pál főszolgabíró.

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

ADAKOZZUNK

a „VÖRÖS KERESZT“-nek!

A szerkesztésért felelős : Dr. Vályi Sándor.
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Aktuális életbiztosítás.
Az Első Magyar Általános Biztosító 

Társaságnál 43 50 éves népfelkelők
pótdij

mikul háború 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 özj. 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.

r— ■ ' ■ - r

Ügyvédi, Irodai és Pénzintézeti
HATÁRIDŐ NAPLÓ

Kapható:
BALKÁNYI ERNŐNÉL Muraszombatban.

___  .MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE. 

Egy átjátszott és jókarban 
lévő

cimbalmot
vennék.

Scsáp Irma, Korháztér 123.

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

: : Muraszombat. : :

Bolt bérbeadás.

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

Turk József házában M

Ibl6. év január hó l-étöl S 
bérbe adó. Értekezhetni a ■ 

tulajdonossal M
TURK JÓZSEF vendéglős

Muraszombat.

219/1915. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. illetőleg az 1908. évi XLI-ik tcz. 
19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
kaposvári és muraszombati kir. járásbiróságna 
1914. évi Sp. IV. 902 8 és 1915. P. 769;7 számi 
végzése következtében dr. Bók Zoltán dr. Vályi 
Sándor és dr. Pintér Miklós ügyvéd által képvisel 
Farkas János és Farkas Pál ponaki, Mlinarics 
József hársligeti lakős úgyis Ruzsics Mátyás úgy 
Fuisz János és társai javára 170 kor. 46 kor. 
50 fill., 175 kor. 110 kor. 37 fill. stöbb tőke s 
jár. erejéig 1915. évi március 17-én több napon 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és 
felülfoglalt és 777 kor. becsült következő ingó
ságok, u. m.: üresbolti állvány, stelázs, pult, 
tizedesmérleg, varógép, szobabeli bútor, hordó, 
kád stbbiből álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1915-ik évi Pk. 969/4. számú végzése 
folytán fent említett tőkekövetelés, és járulékaik 
erejéig Lakháza községben, végrehajtást szenvedett 
lakásán leendő megtartására

19(5. évi december hó 3-ik napjának
délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venxr szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. tcz. 107. és 108. §-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. 21.
SZABADFY JÓZSEF, 

kir. bir. végrehajtó.

HASZNÁLJUNK

HAD1POSTABÉLYEGET!

Ipar és kereskedelem Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:
ASCHER B. és FIA fűszer-, festék , csemege-, 
liszt-, velemény-magvak. úgyszintén üveg- 
és porcellán kereskedése. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

KARl- OS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

KALCHBRENNER és NÁDAI 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry utca.

ANTAUER JÓZSEF bábsülö és mézeskalácsos KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.
BENKÓ JÓZSEF Szállódája az „Elefánt "-hoz.

KOHN LIPÓT füszerkereskedö, deszka, mész, 
czement és eternit pala árusilás.BIT. ERMANN TIV DAR borbély és fodrász.

BOR* S BENŐ kávéháza NEMECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép , kei ékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.
CZII’OTT MIKLÓS férfi- és női c ipé«z.

DICK SÁNDOR s.ijlnvsn.s
POLLAK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.!• RN>I SAND» R »- t.i-st. r.

í II i. -
-7t . mei.y magvak, úgyszintén üveg

I'ÉTERKA F RENCZ vendéglős

r poiceii.iiik* n*skedése. PÁLFI I" I VÁN kovácsmester Lendva-mcza.
!• li ZAB JuZ&EF épület es bútorasztalos. 

Motoreiön berendezett műhely. RATKOL TIVADAR gözléglagyára.

KR HIRSCHL divataruhá/. Legolcsóbb be- 
va.-'.iria.-i lorias. Fő ulcza.

HElMcR 1GNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-ulca.

RITUPER ALAJOo épület- és inülakalos, 
kerékpár-, mérleg és fegyverjavitó műhely. 

Kerékpár raktár.

SIFTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos.
HAlBARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR „Korona" kávéháza. TURK JÓZSEF vendéglős Templom-ulcza.

WOLFARTH LAJOS ép. mérnök Mező utca. URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász.

VIDÉKIEK;

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprö-inester 
Szombathely.

GROóZ SAMU vendéglős Urdomb. 
GROSZ MÓR vegyeskereskedő Felsölendva.

GENUR KÁROLY vendéglős Felsölendva.
HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd.

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodőhegy.

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán.

KÜZM1CS MÁTYÁS vendéglős Batlyánd.

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpest VII. Sip-u. 5.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezövár.

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Batlyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán. 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodőhegy. 

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

ST1VÁN FERENCZ vendéglős Köhida. 

SIFTÁR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOMME’t JÓZSEF vendéglős Felsölendva

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

Ill'ÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg. 

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhelv.

ZRINSZKY ISTVÁN gépkovács Alsómorácz.


