
Muraszombat, 1915. Harminczegyedik évfolyam 50. szám. Vasárnap, december hó 12.

MuRASZOMBATésVíDÉKE
Laptulajdonos a Muraszombstjárási Gazdaszövetség

ELŐFIZETÉSI ÁPi

• vre 6 kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér, 
'fizetési és hirdetési pénzek és reklamácziók : 

i.KÁNYI ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

Küzdelem a drágaság ellen.
A drágaság proinblémája egyre ijesz

tőbb mértékben kezdi betölteni egész tár
sadalmi életünket. Úgyszólván nem múlik 
cl egv nap sem anélkül, hogy valamely 
fontos közélmezési cikk drágulását ne 

gával és ma már ott tartunk, 
r.c ■ . húsárak átlag kerek 200, a zsír
arak kerek 400, a tojásárak kerek 140 és 
a tejárak kerek 50 százalékkal emelkedtek 
a háború kitörése óta. Ha ehhez még 
hozzávesszük, hogy a szegényebb néposz
tályok két főtápláléka, a kenyér kerek 40, 
a szalona kerek 300 százalékkal drágult 
és hogy ma a magyarországi dolgozó osz
tályok eltartása kerek 130 százalékkal ke
rül többe, mint 1914 júniusában, jóllehet 
már akkor is igen érezhető drágaság 
uralkodott, nem lesz nehéz számot adni 
arról az elviselhetetlenségig nyomasztó ha
tásról, amelyet a viszonyoknak ez az ala
kulása millió és millió emberre gyakorol.

Mi sem természetesebb, minthogy 
ilyen körülmények között általános forron
gás kezdett megindulni a tűrhetetlen drá
gaság előidézése ellen és egyre erélyeseb
ben követelik a hatóságtól a drágaság 
enyhítését célzó rendszabályok beveze
tését .

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy 
azzal a felfogással, amit itt ecseteltünk és
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amelyet mi már kezdettől fogva vaskövet
kezetességgel vallottunk, ma már korántsem 
állunk egyedül, hanem ezek az elvek utat 
tudtak törni maguknak a magyar közönség 
szélesebb köreiben.

Különösen megszívlelendő jelenség, 
hogy ahány komoly, elfogulatlan, független 
és kompetens gazdasági fórum van ebben 
az országban, az egyre fokozódó egyértel
műséggel vall szint azon álláspont érdeké
ben, amely ma már minden elfogulatlanul 
gondolkodó ember szemében mint egyedül 
elfogadható álláspont kell, hogy feltűnjék.

Fényes bizonyságát szolgáltatja ennek 
az a mozgalom, amelyet a közelmúlt he
tekben a magyar kereskedelem és ipar 
szinejavát magában foglaló nagy országos 
érdekképviseletek a drágaság leküzdése 
végett a kormánynál indítandó akció cél
jából kezdeményeztek. Az alábbiakban 
röviden összefoglaljuk azokat a kereteket 
amelyekben e mozgalom céljai mozognak, 
megjegyezve, hogy egyelőre nem az egyes 
részletkérdések praktikus megoldásában lát
juk a dolog főfontosságát, amire nézve 
egyébként tentartjuk magunknak a vélemé
nyezés teljes szabadságát, hanem abban, 
hogy a drágaság elleni tisztességes küz
delem harcosai végre-valahára erősebben 
szervezkednek és konkrét programmal egy- 
zászló alatt tömörülnek. — Nos, a főbb 
pontok a következők:

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

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

Nyilttér sora 50 fillér.

1. Az élelmiszerek mennyiségének 
pontos megállapítása céljából sürgősen 
készittesen a kormány széleskörű statiszti
kai felvételt.

2. A vámkülföldről élelmiszerek, élő
állatok. takarmány és hús behozatalát min
den eszközzel, annyagi áldozatok árán is, 
elő kell mozdítani. Az állam vásároljon 
külföldi élelmiszereket és azokat olcsó 
áron, ha kell, veszteséggel, adja el a vá
rosnak; e veszteség elenyésző csekélység 
a háborús kiadások melled.

3. Szükséges volna megtiltani mind
azoknak az élelmiszereknek, tehát húsnak, 
tojásnak, tejtermékeknek vámkülföldre való 
kivitelét, amelyekből Magyarországon hiány 
észlelhető. Az Ausztriába irányuló kivitel 
kontingentálandó.

4. Élelmiszerszállitmányokat gyorsab
ban és zavartalanabbá kell a városokba 
szállítani.

5. A hushiány enyhítésére alkalmas 
eszköz volna az üszők, sovány sertések, 
hasas tehenek, bikaborjuk, hasas sertések 
és juhok vágási tilalma. Az erötakarmá- 
nyokat termelő gyárvállalatokat (szesz, sör 
cukor, olaj, keményítő stb.) állatok hizla
lására kell kényszeríteni.

6. El kell rendelni az eladási kény
szert, azonkívül háromféle maximális árat 
kell megállapítani: a) azt, amit a nagyke
reskedő fizet a termelőnek; b) azt, amit a

TÁRCA.

A mi hőseink.
Irta. Kolosvári Ferenczné.

A régi népek hőseiket nagy tiszteletben 
tartották. Templomaik oszlopcsarnokait szobraik
kal díszítették. a szobrokat virággal ékesítették. 
Hitük szerint Istennek társaságában örökké éllek 
az Olympuson, azért félistenként imádták őket.

De hol van a világnak akkora oszlopcsar
noka, mely a magvar nemzet hőseinek és vér- 

inuinak szobrait befogadni képes volna? Nincs, 
nem is kell. Minden igaz magyar szivében 

• i emlékét azoknak, kik a hazáért éltek, haltak.
, ősök dicső tettei buzdítják az utódokat hogy 

ök e legyenek alábbvalők derék ősapáiknál.
így tudták és tudják megvédeni ezt a hazát 

a százszorta hatalmasabb ellenség ostromával 
szemben is.

Ily lelkesen ment harcba az öt Saáry fiú 
közül négy. Három még ott küzd a dicsőség me
zején, a negyedik az elsőszüllött, Jenő, 1914 no
vember másodika óta oroszfogságban sínylődik, 

belhö sem száll oly messze szeretett hazájá
ból, madár sem vihet h»rt neki a fényes diadalok
ról, amelyek kivívásában, sajnos, neki immár 
része nem lehet.

Pedig mily örömmel, mily szent lelkesedés
sel ment a harcba. Bátorságával, hössieségével 
csakhamar kedvence lelt feljebb valóinak.

A legnehezebb feladatokra mindig készsége
sen válalkozott ő.

Niskónál súlyosan megsebesült, de félig 
gyógyultan golyóval a testében újra a harctérre 
ment.

1914 október 25-én sötét ködös őszi estén 
hivatja az ezredparancsnok.

- Saáry hadnagy, kémlelje ki Szasztorka 
orosz falut, ahol állítólag nagyobb orosz haderő 
volna összpontosítva.

Saáry hadnagy csak anyit kérdezett.
Merre van kérem az a Szasztorka falu.

— Azt önnek kell megtalálnia, volt a felelet.
*

A mi hősünk két derék vend fiút vett ma
gához és elindult a sötét ködös éjszakában. Két 
ut volt előtte.

— Vájjon melyik visz Szaszturka faluba? 
Tanakodott önmagával.

Magát és embereit Isten kegyelmére bízva 
elindult az egyiken. Mintegy órai menetelés után 
faluhoz értek.

Az első házná1 óvatosan benéztek az abla
kon. A ház a pincétől a padlásig tele volt orosz 
katonával. Ahogy az udvaron végig haladva a 

gazdasági épülethez közelítenek, a ház komondora 
rémesen el kezdett ugatni. Erre előbujt a pajtából 
a házgazdája is, aki a bekvártélyozás miatt ki
szorult a saját házából.

Saáry Jenő egyik kezében pisztolyát szoron
gatta a másikba egy rubelt tartott, igy közeledett 
az orosz paraszthoz. Szigorúan rászólt. Azonnal 
hallgattasd el a kutyát, azután pedig mond meg 
ez a Szaszturka falu.

Elhallgatatta a paraszt a kutyát, közben 
tekintete hol a pisztolyon, hol a rubelen néze- 
dezett.

Ami hősünk pedig igy szólt hozzá: Ha
megmutatod, merre van Szasztork, tied a rubel, 
ha hazudsz, vagy félrevezetsz lelőlek, mint a 
kutyát.

Erre a barátságos biztatásra már megjött a 
paraszt szava. Készségesen elmondotta, hogy ez 
nem Szasztorka falu, hanem a szomszéd falu az 
és úgy ott, mind az összes környékbeli falvak 
tele vannak orosz katonával.

Eleget tudott immár Saáry Jenő, de a pa
rancs, az parancs. Tovább mentek, felkeresni 
Szasztorkát. Elöl a paraszt, utána a mi hőseink, 
kertek alatt bujkálva, árkokon átugorva végre 
elérték a falut. Hát biz ott is csak annyi volt az. 
orosz, hogy még a pajták csűrök is tele voltak 
vele. 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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kiskereskedő fizet a nagykereskedőnek; c) 
azt, amit a fogyasztó fizet a detailistának. 
Felesleges közvetítő szervek igy közbe 
nem tolakodhatnak.

7. A termelők és nagykereskedők, a 
nagykereskedők és kiskereskedők közt meg
honosítandó a kötjegy-rendszer. (Ez a szál
lítmányok eredetét igazolja.)

8. A maximális árakat Ausztriában 
paritásos alapon egyértelműen kell meg
állapítani

9. A javasolt rekvirálás erőteljes vég
rehajtását katonai hatalommal felruházott 
kormánybiztosokra kell bízni.

10. A husdrágaság enyhítése céljából 
valamennyi takarmánynemünek hatósági 
árát meg kell szabni. Meg kell határozni 
az élőállatokat központi maximális árát is.

11. Szükséges volna a hús- (a hús
fogyasztás! adó csak 8 millió korona), cu
kor- és petroleuinfogyasztási adó felfüg
gesztése.

12. A tejet a gyermekes családok 
részére kell első sorban biztosítani A vaj 
árát hatóságnak kell megszabni, még pedig 
oly alacsony árban, hogy előnyösebb le
gyen a városokban eladni a tejet, mint 
vajat készíteni belőle.

13. Szükséges a fütöannyagok árának 
hatósági megszabása. A kormány gátolja 
meg, hogy egyes emberek már most egész 
téli szükségletüket beraktározzák, aminek 
folytán a szegényebb néprétegek egészen 
fűtőanyag nélkül maradnak.

14. A nagy élelmiszerdrágaság nem
csak a felnőtt és dolgozó munkásság 
szükségletét csökkenti, hanem aláassa a 
jövő generáció egészségét is. Az élelmi- 
szereek ára 13o százalékkal emelkedett; 
a hadbavonultak családjainak segélye most 
is csak annyi, mint a háború kitörésekor. 
A jövő generáció és a jövő munkaerő 
fenntartása és a jövő közgazdasága érde
kében kérjük, hogy a hadisegélyt az élel
miszerárak emelkedésének megfelelően emel
jék fel.

Inie ezek egészen vázlatosan a főbb 
pontok. A részletekbe, miután a prepozí

A falu kutyái csakhamar észre vették őket. 
Dühös ugatással estek nekik. Erre az oroszok is 
íelébredeztek, alarmot fújtak, üldözőbe vették őket.

A legsűrűbb golyózáporban ép testtel me
nekültek meg a mi hőseink.

Még nem is hajnalodon, Saáry hadnagy 
már beadta jelentését.

Mire az orosz tüzérség állásainkat lövöldöz
ni kezdte seregünk már rég más, biztosabb állá
sokba vonult vissza.

Ezen teljesítményéért főhadnagyi ranggal 
lovasitott századparancsnokká léptették elő Saáry 
Jenőt.

*
Ezután a Visztulám enti harcok következtek. 

Az éjszakai átkelésekben sok dicső hősünk lelte 
halálát a hideg hullámokban.

Az álnok ellenség legtöbbször nem zavarta 
az átkelést, az átkelt seregre csak azután ütött 
rajt orvul.

Egy ilyen csatározás alkalmával Sááry Je
nő századát három oldalról fogta körül az orosz: 
mögöttük sötéten csillogott a megáradt folyó. 
Bősünk minden áron tartani akarta állását, azért 
egy hü, megbízható embert küldött a tulsopartra, ( 
segítséget kérni. Felborult e a kis lélekvesztő, 
avagy máskép volt e lehetetlen segítséget küldeni 
— a kis csapat csakhamar körül volt fogva.

ciók még nem véglegesek, ezúttal nem 
óhajtunk belemenni. De nem mulaszthatjuk 
el, hogy már ez alkalommal is a magunk 
részéről is egy kérést intézzünk a magyar 
kormányhoz. Tudomásunk van ugyanis 
arról, hogy a drágaság leküzdésének prob
lémája a kormányt is behatóan foglalkoz
tatja és hogy ez ügyben törvényjavaslatot 
készül az országgyűlés legközelebbi ülés
szaka elé terjeszteni. Arra kérjük a kor
mányt, hogy nemzetünk jelenének és jövő
jének e nagy problémája megoldásakor 
legyen erős, nehagyja magát a bármily 
hatalmas osztály- és csoportérdekek kép
viselői által sem helyes útról eltéríteni, | 
hanem azon, férfiak és azon körök taná
csait szívlelje meg, akik a kezüket a nem 
zet ütőerén tartva, legjobban ismerik a 
magyar polgárság és munkásság nagy 
betegségének, a drágaság problémájából 
eredő társadalmi bajoknak a természetét 
és orvosszereit.

Legyen a kormány erős, hajthatatlan | 
és megalkuvást nem ismerő, mert a mai I 
nehéz viszonyok között ez szent köteles
sége és mert most minden mulasztás tíz
szeres erővel esik latba.

HÍREK.

Karácsony.

Közeledik a békességet hirdető benső
séges nagy ünnep. Nem a hadviselő felek 
emlékezetébe idézzük ezt a dátumot, mert 
ime látjuk a fanatismuson felépült theokra- 
tikus Oroszország istentelen brutális vad
ságát, látjuk az ajtatos képmutató angol 
farizeusi játékait, látjuk a magát kultur 
nemzetnek valló francia bestiálás 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 szeretőiünk

Saáry Jenő az utolsó percig küzdött, mint egy 
félisten, de arcán golyótól találva összeesett. így 
került orosz fogságba.

De előbb még lelőtte a parancsnokló orosz 
'isztet. Még félájultan is volt annyi lelkiereje, 
hogy a parancsnokid*! átadja a legközelebb álló 
tiszthelyettesnek.

így mondják el esetét hazakerült -vend fiuk, 
akik mind legnagyobb lelkesedéssel beszélnek az 
ö imádott főhadnagy urukról.

Azután soká semmi hir sem volt felőle, j 
Végre februárban kaptak tőle aggódó szülei leve
lezőlapot. amelyben értesíti őket, hogy él és se- ' 
besülten került orosz fogságba, jelenleg Tomszk- 
ban van. Csak azt írja mindig, érte ne aggódja 
nak, jól megy sora. Pedig hej, hogy számlálhatja 
a napokat a visszatérésig, hogy fájhat ifjú leiké- i 
nek, hogy nem vehet részt édes hazája élet halál 
harcaiban.

*
Majd ha újra béke lesz e földön, hazajön- ' 

nek a mi hőseink mind, kik idegen rabságban 
sínylődnek. Akkor szóljon a zene, hajoljon meg 
elöltük a zászló, kertünk minden virágát hintsük 
utaikra, szhünk minden szeretetét adjuk nekik. 1 
Mégis soha sem tudjuk nekik eléggé meghálálni, 
amit érettünk szenvedtek.

kel azokat, akik a harcból betegen, meg
sebesülve, családjuktól, gyermekeiktől távol 
városunkban töltik el a karácsony ünnepét. 
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 könnvitsük 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 
fiára, gyermekére, kit talán másutt is ha
sonló szeretettel környeznek, s hozza meg 
mindenki áldozatát, hogy a szép eszme, 
melyei lapunk indít meg útjára, testet 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 hálál rebeglek 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 benőnket 
a békéhez, amelynek ünnepe a szent nap. 
Sursum korda, fel a szivekkel! Adakozzunk!

Itt jegyezzük fel, hagy a muraszombati 
kér. nöegylet 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:
Keresztény nöegylet 60 K —. f.
Gróf Batthyány Zsigmond 50 >
Gróf Szápáry Lászlőné 40 »
Nádai Jőzsefné 20 • _ ,
Árvái Vince 20 »
Siftár Miháy Sürüháza 20 »
Dr. Pintér Miklós 10
Dr. Czifrák Jánosné 10 _  ,
Dr. Vályi Sándor 10 > __ »
Siftár Ferencz Sürüháza 8 >
özv. Plescherné Mintsek Elírta 5 > — >
Saáry Jőzsefné 5 > _  ,
Kardos Ferenc 5 » _  >
Dr. Radu Rumulus 5 » _  ,
Ébner Jolán 5 » _  »
Osterer Károly 5 » — >
Szlepecz János 5 > — >
Sárkány Sándorné Péter hegy 4 > — »
Seb. Fehér Ilona 3 > _  »
Molitorisz Jenöné 3 »
Dzsubán Jőzsefné 3 > — >
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Balkányi Ernő 3 » — »
Spranszky Anna 2 » — »
\dám János 2 » — »
[)r. Grandpierre Jenő 2 » — »
Stern Hugó 2 > — >
Erdőssy Barnabás 2 » — >
Sági Márton 2 » -— >
'.Valter Ferencz Bellatincz 1. - >

ADAKOZZUNK

a „VÖRÖS KERESZT“-nek!

özv. gróf Széchenyi Tivadarné t özv. gróf 
:i i Tivadarné, született gróf Erdődy Johan- 

:.chai Széchenyi Tivadar v. b. t. tanácsos, 
írszággyülési képviselő és felsőlendvai nagy

okos özvegye 80 éves korában elhunyt. Anemes- 
kü főúri matróna korábban néhai gróf Batthyányi 
igmondnak volt a hitvese. Az utóbbi időben 

a sorcsapások teljesen megtörték a nagyasszonyt, 
akiben gróf Erdődy Gyula v. b. t. tanácsos 
vasvörösvári nagybirtokos nővérét, gróf Széc
henyi Rezső gyöngyösapáti nagybirtokos pedig 
nagvnénjét gyászolják. Gróf Batthyány Ernesztin 
és Krisztina, gróf Batthiány Zsigmond csendlaki 
nag\birtokos, gróf Batthiány Tivadar orsz. képvi- 

_,.of Batthiány Vilmos nyitrai püspök, a na- 
, an orosz fogságban elhalt gróf Batthiány 

Tamás, gróf Batthiány Béla őrnagy, gróf Széche
nyi Tivadar kapitány édes anyjukat gyászolják az 
elhunytban. A temetési szertartást Szlepecz János 
esperes végezte a környékbeli papság segédlete 
mellett. Az elhunyt meleg érdeklődést tanúsított a 
járási jótékony intézmények iránt a különös meleg 
szeretettel kereste fel adományaival a muraszom
bati Vörös keresztet, hová a háború alatt sokszor 
;s gyakran küldte adományait. Emlékét kegye
lettel őrzik nemes tettei, melyeket a háború sze
rencsétlenéinek megsegítése érdekében kefejtett.

Vizsgálat. Dr. Gliick Gyula ez- 
rcdorvos, a vármegyei katonai kórházak 
vezető orvosa csütörtökön Muraszombat
ban időzött, s úgy a Vörös kereszt, mint 
a liadikorházakat vizsgálta felül, hol min
dent példás rendben talált.

Esküvő. Tóth Kálmán muraszom- 
b.'ti polg. iskolai tanár hétfőn délelőtt 

’t esküvőjét Rövcland Karolával a 
- athelyi székesegyházban. Tanuk vol- 

arródy János polg. isk. igazagató és 
" er János polg. isk. tanár. Az eske

ti szertartást Boda János dr. kanonok 
végezie, aki szép beszédet intézett az uj 
párhoz.

A muraszombati posta és a háború. A 
iáhorus nehézségekkel küzd a postánk is. A meg

fogyott személyzet, a felszaporodott munka és a 
vonatok rendellen érkezése folytán a dolgok úgy 
összehalmozódtak, hogy bizony sokszor és gyak- 

m fenakadás van s a közönség köréből is pa- 
"zok hangzanak el. A közönség érdekében a 

panaszok orvoslása végett eljártunk a postán, ahol 
'tán meggyőződtünk, hogy a fentemlílett körül

mények folytán tényleg van fenakadás, ennek oka 
b.m részben a közönségben is van. A déli 
!i Hozó vonat rendszerint késik, s úgy e ké- 

déiutáni posta indítás természetesen 
a postai tisztviselők teljes munka erejét igénybe 
veszi, úgy hogy a délutáni órák bizony nem al
kalmasak pénz, csomag és levél feladásra. Ezért 
agy a nagyközség, amint a posta rendes menete 
érdekében kérjük a közönséget, hogy levél, pénz, 
csomag feladását a lehetőség szerint a délelőtti 
órákban végezze el, mert úgy nem áll be oly 
fokú munka összetorlódás, melynek káros követ
kezményeit csak a közönség érzi meg. Megesik,
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hogy teljes déielöttökön át a tisztviselők dolog I 
nélkül vannak és a délutáni órákban viszont a | 
postát a felek agyon ostromolják. Kérjük tehát j 
a közönséget igyekezzék dolgát a postán délelőtt 
elintézni, mert igy a hivatal is kellő idő és 
munkabeosztás melleti pontosan tudja kötelességét 
teljesíteni.

— Eljegyzés. Dr. Grünwald Illés 
Csáktornyái főrabbi eljegyezte Strausz Sán
dor ottani könyvkereskedő és könyvnyom- 
datulajdonos leányát, Rikiczát.

— A muraszombati járás a kár
páti falvakért. Békássy István főispán 
kezdeményezésére megindult vármegyei 
gyűjtés fényes eredménynyel járt. A moz
galomban ifj. Horváth Pál főszolgabíró ( 
lelkes buzdítására a járási jegyzői kar 1 
fényesen kivette részét, s ennek a lelkes 
munkának az eredménye, hogy járásunkban 
a nemes célra 8082 K 74 f. gyűlt össze 
az alábbi adakozásból: Urdombi jegyzöség j 
316 K 10 f. Szarvaslaki jegyzöség 370 K. 
Mártonhelyi jegyzöség 323 K 80 f. Pár
tosfalvi jegyzöség 488 K 50 f. Szentse- 
bestyéni jegyzöség 200 K 94 f. Tótkeresz- 
turi jegyzöség 326 K. Battyándi jegyzöség 
1600 K. Vashidegkuti jegyzöség 338 K 
60 f. Muraszombat vidéki jegyzöség 317 
K 30 f. Muraszombati jegyzöség 1041 K 
50 f. Bodóhegyi jegyzöség 1357 K 92 f. 
Csendlaki jegyzöség 252 K 68 f. Péter- 
hegyi jegyzöség 1200 K.

A péksütemények előállításának betiltása
A hivatalos lap december 4-iki számában kor
mány rendelet jelent meg a péksütemények elő
állításának korlátozásáról. A rendelet azonban a 
címnél többet jelent be: december IO-től kezdve 
tilos a péksütemények előállítása. A rendelet szö
vege a következő: Kenyér, kenyérneinüek vagy 
más sütemények előállításával ipar- vagy kereset- 
szerüleg foglalkozó vállalatok, üzemek, üzletek 
vagy egyének búzának, rozsnak, árpának és keve
rékeinek őrleményeiből zsemlyéi, kiflit vagy más 
apró péksüteményt nem állíthatnak elő és ily 
sütemények előállítására semminemű megbízást 
sem vállalhatnak. Ilyen süteményeket forgalomba 
hozni senkinek sem szabad. A rendeletet belügy
miniszter akár az egész ország területén, akár 
annak egy részén a magánháztartásokra is ki
terjesztheti. Nem esik az I. Jj. rendelkezései alá 
az a cukrász sütemény, amelyben az előállításhoz 
felhasznált összes anyagoktól a liszt nem éri el 
az egész mennyiség 50 százalékát. A tilalom alól 
egészségügyi okokból a belügyminiszter vagy fel
hatalmazás alapján a közigazgatási hatóság en
gedhet kivételt. A rendelet december 10-én lép 
éleibe, A tilalom megszegői két hónapi elzárással 
és 600 K-val büntethetők.

Karácsonyi Album 1915. Rózsavölgyi és 
Tsa, a legnagyobb magyar zeneműkiadó, ez évben 
ismét egy kiváló tartalmú, nagy, magyar zene
gyűjteményt hozott karácsonyra piacra. Csodál
nunk kell a kiadók . áldozatkészségét. Értékesnél 
értékesebb zeneszámokat tartalmaz az uj Kará
csonyi Album. Múlt évben a sok ezer példányból 
álló kiadás rövid pár hét alatt teljesen elfogyott. 
Ez évben kárpótlást nyernek mindazok, akik az 
előző Album vásárlásától elestek és uj örömöket 
hoz azok számára, akik a múlt évi kötetből derűt, 
vidámságot, szórakozás, vigaszt és élvezetet me
rítettek egy esztendőn ál. Az Album ez évben 
sokkal többet és értékesebbet tartalmaz mint a 
múlt évi. 106 oldalon, az 1914. évi legnagyobb 
sikerű operet, mü-, kabaré-dal, katona-nota, sza
lon és táncdarabok szine-javát adta a kiváló cég. 
Az Album kiállítása Ízléses, rokonszenves és igen 
alkalmas karácsonyi ajándék. A fűzött példányo
kon kívül, melyeknek ára 5 korona, készültek 
kötött példányok is, ezeknek ára 7 korona. Kap
ható a helyi könyvkereskedésekben, lapunk kiadó 
hivatalában és megrendelhető a kiadónál Rózsa
völgyi és Társánál Budapest IV., Szervita-tér 5.

Országos vásár. Hétfőn országos vásár 
volt Muraszombatban a Miklósnapi vásár mindig 
jól szokott sikerülni s most, bár háború van, 
ugyancsak jó volt a forgalom.
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Fölmentették a pártosfalvi grófot. A há
ború legelején nagy port vert fel Vas vármegyé
ben gróf Maczenauer letartóztatása. Gróf Macze- 
nauer Pártosfalván lakott egy kicsi kúriában és 
Szombathelyre utazott, amikor elfogták. Táskájá
ban mindenféle írásokat találtak, amikből kilehetutt 
bogozni, hogy atya: gróf Maczenauer Károly nem 
biztosan gróf és ha az. akkor is csak pápai és 
hogy írásos összeköttetésben áll az orosz udvar
ral. Letartóztatás nem ment simán, mert a nagy
erejű fiatalember keményen védekezett. Apját, gróf 
Maczenauer Károlyt, pártosfalvi kúriájából úgy 
kellett kiostromolni. Most azután a pozsonyi had- 
osztálybiróság mind a két Macenauert felmentette 
a kémkedés vádja alól és megállapította, hogy a 
magát gróf Maczenauer Károly, pápai grófnak, 
volt római orosz követnek és meghatalmazott 
miniszternek való állítólagos libériái konzul nem 
vétkes a terhére rótt kémkedésben. Maczenauer, 
aki ha vendéget fogadott kúriáján, leányát és fiát 
öltöztette libériába — úgy látszik — bogarassá- 
gának lett áldozata Valami kis stílust szeretett 
volna belopni sivár, falusi életébe és arrafelé vas
ban ezt nagyon inegnehézményezték azok, akik 
már a dédpapájok vérjétől örökölték a stílust és 
a kiváltságosságot. Rosszkor bogarasodon meg 
gróf Maczenauer. Abban az időben hadvezéreket 
lőttek főbe és politusokat akasztottak in effigie 
a ripszdivános falusi szalonokban.

E sorokat a Világ cimü lapból vesszük át, 
s leszögezzük a tényt, hogy Maczenauer ellen 
folyamatba tett eljárás tényleg jogerősen be lett 
szüntetve s ezzel a sokat szellőztetett ügyre és 
annak szereplőire ismét ráborul a jótékony és 
mindent megbocsátó feledés.

— Köszönet. A muraszombati járási, mint 
az országos Vörös Kereszt megbízott kórháza 
részére a következő adományok folytak be: Né- 
methy Nelli Bántornya 50 drb tojás. Pósfay Ida 
1 kosár dió, 1 kosár alma. Némethy József bán- 
tarnyai gyűjteménye 30 kilogr. bab. 133 fej ká
poszta,. Murasziget község adománya 21 klgr.

I alma, 169 fej káposzta. Szeredy Győzőné Töt- 
i keresztur 10 klgr. gesztenye. Bácz Jánosné egy 
i zsák burgonya és egy zsák almát. Székely János 

tanító I kosár almát adományozni voltak szívesek.
I Mindezt hálásan megköszönik a sebesült katonák 

és a kórház vezetősége.
— 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- 

■ bán az öt világrész, 5 színben nyomva, az összes 
l 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- 
KÁNYI ERNŐ könyv. és papirkereskedésében 
Muraszombat.

— A Vörös Kereszt a foglyokért. A mura
szombati Vörös Kereszt inegbizásából 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- 

1 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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Aktuális életbiztosítás.
Az Első Magyar Általános Biztositó 

Társaságnál 43 50 éves népfelkelők
pótdij

nélkül háború esetére étetbiztositást köt
hetnek. Bővebb felvilágositással szolgál 

Ascher B. és Fia
az Első Magyar Általános Biztosító társaság 

járási ügynöksége.

~------- —
rekedtség, 

elnyálkásodás, 
hurut és görcsös 

köhögés ellen.

MZIalalÓK

Köhögés
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel
lák három fenyővel. 6100 közj. hit. 
bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 

igazolja biztos hatásukat.
Kellemes izii 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. 

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

: : Muraszombat. : :

Bolt bérbeadás.

1
16 18 éve fennálló fűszer- M
és vegyes kereskedés helyi
sége kiköltözés miatt Mura-. B| 
szombaton, Szápáry-utcza,

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

TURK JÓZSEF vendéglős
Muraszombat.

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

kereskedésében, Muraszombatban.

A vasúthoz járó 
ut vi 1 ágitási 

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

jól világitő villamos

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

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

ÜÜÜOP Á háborúsLUI\V1 ri TÉRKÉPÉ
kapható BALKÁNYI ERNŐ üzletében.

Egy jobb házból való fiú 
felvétetik

tanulónak
hetifizetésre

Balkányi Ernő üzle
tében Muraszombat.

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

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:
ASCHER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak, úgyszintén üveg- 
és porcéilánkereskedése. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAUER JÓZSEF bábsülö és mézeskalácsos

BENKO JÓZSEF Szállódája az „Elefánt*-hoz.

BIT1ERMANN TIVaDAR borbély és fodrász.

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész,

DICK SÁNDOR sajlgyáros.

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

és porcellánkereskedése.

FLIbZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 
Moloreröre berendezett műhely.

KR. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fő ulcza.

II KIMER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
ez e ment- és vegyeskereskedése Lendva-utca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR „Korona* kávéháza.

W0LFARTH LAJOS ép. mérnök Mező utca.

és kereskedelem.
KARDOS JÓZSEF vaskereskedő, szecskavágó

gépek árusítása

KALCHBRENNER és NÁDAI 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry-utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

KOHN LIPÓT fűszerkereskedö, deszka, mész, 
czement és eternit pala árusítás.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedő, nagy raktár 
varrógép-, kerékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

PÉTERKA FUIENCZ vendéglős.

PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza.

RATKOL TIVADAR gőztéglagyára.

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

Kerékpár baktár.

SIFTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza.

URSZULESZKU PÉTER mi és női fodrász.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely.

GROSZ SAMU vendéglős Urdomb.
GROSZ MÓR vegyeskereskedő Felsőiendva. 

GENUR KÁROLY vendéglős Felsőiendva. 
HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 

IIAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán. 

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd. 

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

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezövár.

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán. 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy. 

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida. 

SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOMMEtl JÓZSEF vendéglős Felsőiendva. 

TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg. 

\ EZER JÓZSEF vendéglős Márton hely.

ÁN gépkovács Aisómorácz.ZRINSZKY ISTV

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


