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Karácsony.
Ágyudörgés, fegyverropogás közt kö

szönt be immár másodszor a kereszténység 
legnagyobb ünnepe. Isten, ki a világot 
földi áldásaival felékesitette, az eltévedt 
emberiségen is könyörülni akart, legdrágább 
menyei adományával áldotta meg, elküld- 
vén egyszülött fiát, kinek megjelenésével 
lett:

„Dicsőség a magasságos menyekben 
az Istennek és e földön békesség és em
berekhez jóakarat."

Az Igének csak egy része teljesedik 
be az idén: Dicsösitjük mindennek Urát, 
aki a győzelem kegyével árasztja el a ha
zájukat, igazukat védő hadfiainkat — de 
mialatt hőseink künn a harcz mezőn, mi 
polgárok meg itt az országban elszántan 
küzdünk létünkért, szabadságunkkért, jő- 
vönkért: fájdalmas megadással kell kará
csonykor nélkülöznünk azt a boldogító, 
lélekemelő tudatot, ami ennek a szent 
ünnepnek fénye, pompája: a békét, melyet 
a gonosz szomszéd rakonczátlankodása, 
pusztítása dühe foszlányokká tépdes.

Az ünneprontók elfordulnak az Isten
től, a sok vereségből, melylyel diadalmas 
fegyvereink sújtják őket, okulni nem akar
nak, önhittségükben okosabbaknak tartják

magukat a megdönthetetlen tényéknél és 
a jelen vigasztalanságát helyesen fel nem 
ismerve, a jövőbe, az okokban szűkölködő 
reményekbe kapaszkodnak, csak hogy te
rületek és nyereségvágyaikat el ne kelljen 
rontaniok,

Szomorú bölcsesség! Hiú és erkölcs
telen is. Hiú: mert képtelenség feltételezni 
róluk, hogy gazdagság szomjuk kedvéért 
inegingathatlanul erős poziczióinkban en
gedni fogjuk széjjelmarczangolni testünket 
erkölcstelen, mert siker esetén sem lehet 
gonosz törekvésükön áldás. Önkéntelenül 
eszünkbe jut a mesebeli Midas, aki meg- 
vakitva rangvágyától kérte Istent, hogy 
minden a mire a kezét teszi, aranynyá 
váljék. Isten teljesítette balgatag kívánságát 
Midast egy ideig mulattatta az arany látása 
de amikor étele és itala is kemény fényes 
aranynyá vált kezei alatt, csakhamar be
látta kívánsága esztelenségét és kérve kérte 
Istent, hogy vonja meg tőle adományát.

Vagyont és örökké vagyont hajhászó 
emberek aligha úgy nem járnának mint 
Midas, ha az ilyen ünnepnapok időről- 
időre nem figyelmeztetnék őket, hogy va
lami magasabbra születtünk. De az ántán- 
tot. élén a kapzsi és perfid Angliával, még 
az ilyen nagy ünnepek sem gyógyíthatják 
meg telhetetlen kapzsiságukból.

Mi a karácsonyt az emberiség diadal
ünnepének tartjuk. Az a szózat, melylyel 
az angyalok Urunk születését üdvözölték: 
E földön békesség és az emberekhez jó
akarat e napon világszerte valásággá akar
tuk tenni, mert ez az a nap. melyen az 
ellenség felkeresi az ellenségét, hogy vele 
kibéküljön, ez az a nap, melyen közösnek 
általánosnak kellene lennie a békében való 
örömnek a keresztény világban. Békeaka
rattal nyújtottuk oda jobbunkat, de az el
lenség daczosan elutasította. Vakságában 
vereségét is győzelemnek tartja és nem 
nyugszik addig, mig teljesen megtörve és 
megalázva könyörögnie kell majd azért, 
amit még most kevesebb áldozat árán kön
nyen megkaphatna: a békét, mely nyugal
mat, boldogságot juttatna a világháború 
borzalmaitól zaklatott emberiségnek.

Karácsony 1 Megváltónk születése nap- 
japja Isten imádásunk hirdetője, embersze
retet kincsesháza, emeld föl kinzott lelkün
ket a menyek Urához, hogy adjon irt, 
balzsamot sajgó sebeinkre és nagy bána
tunkban vigasztaljon azzal az igazsággal, 
hogy nem mi vagyunk azok, kik a keresz
ténység nagy ünnepét gálád ármánykodás
sal, békétrontó öldöklő tusakodással elcsú
fítják, kigunyolják és megszentségtelenitik.

De eljön, biztosan eljön még az az

TÁRCA.

Az első kozák.
Hé, ti vagytok az utolsók ?

\ zuzmara-lepte, nyakig bugyolált, hatalmas 
szál ember, mint valami határfa áll gyökeret 
vert lábbal ott fenn a Kárpátok gerincén. 
S a'r.ogy előtte, a földbevájt kis gödörben tűz 
parázslik, -— elrejtve az élűiről kutató szem elöl 

örtálló katona súlyos alakja az éjszaka 
sőt eben. Titokzatos és gyönyörűen félelmes va- 
lai öleli körül itt ezt a katonát. Ó az utolsó iz 

tolsó láncszem nehány társával abban az 
emi incban, mely járatlan erdők rengetegén 
kér lül. az ellenség felé hosszú vonalban, mint 

m élő táviróvonal, le, a nyugalmas vidéken 
tany ó tábor felé vezet. Ez a relé. És ez a pár 
embv itt az utolsó, a legtávolabbra kimerészkedett 
íelve\ állomása ennek az eleven táviróvezetéknek. 
Jelent-, t, hirt várnak az ellenség felől, hogy 
;,ztán .orsan, egymáshoz való átkiáltással, vagy 
’>daku< ássál továbitsák a hirt a tábor felé. Itt 
áll a. utolsó láncszem, itt az erdőkkel átfont 
V’ánicon. Belenéz áz éjszakába, át a határon. 
Keze a puskán.

— A hegyeken arrul, — mutat át a feke- 
téilő völgyeken — már nem a mieink vannak. A 
legutóbbi hir, amit kaptunk, hogy az este kozákok 
garázdálkodtak amoda, abban a faluban. Egy 
hadnagy Ur ment túl tajtunk a négyes honvédek-

tői, csak ő portyázik tőlünk odakünn a szaka
szával.

Elhagyjuk a relét, megyünk tovább az éj
szakában, kifelé, át a Kárpátokon. Kutatjuk az 
oroszt. Egy egész zászlóalj vagyunk: elnyúlt 
testű, valami fantasztikus, kúszó óriás állat a 
a sötét hegyoldalban. Ahogy a katonák nyelvén 
mondják, biztosított menetben nyomulnak előre. 
Most hasonlítunk csak igazán egy óriási rovarhoz 
Amelynek hosszú, előrenyujtott csápjai vannak: 
ezekkel tapogatózik, hogy merre mehet veszedelem 
nélkül. így bocsátunk mi előre, jobbra-balra ku
tató, figyelgetö, vigyázó emberekből csápszerü 
embervonalat. Hegyre föl, völgybe le kúszunk az 
éjszakában; a nagy bogár csápjai ide-oda rezzen
nek az éj titoktartó homályában s miután kitapint
ják s megérzik, hogy itt még nincs veszedelem, 
a nagy test halad tovább.

— Hopp, megállani! — adják most hátra 
suttogva. Az elnyújtott vonal feltorlódik, megvas
tagszik, mint a hernyó teste mászás közben. 
Mindenki fülel, hangos sző nem eshetik, súgva 
kérdik végig a tisztek is : mi az, mi van ott elől ?

— Gyanús a terep! — jön a válasz. Vá
runk, mély csendben. Mindenki tudja, hogy házak 
cserjék, dombok mögött bújnak most előre, döfésre 
tartott szuronynyal az előjárőr bátor emberei. 
Tapogat a bogár csápjaival, Üres, kihalt minden. 
Mehetünk tovább.

Csodálatosan üres, véghetetlenül kihalt itt 
a táj. Erdők, vízmosások során alig mutatkozik

valahol nagy ritkán egy-egy magábasiippedt kis 
házikó, ügy állnak itt ezek a házacskák a nagy 
néptelen magányosság ölén, mint gyámoltalan 
emberek vállaik közé kapott megriadt fővel, ami
kor veszély suhog fölöttük. A távoli hegyoidalok 
a messzeségbe teregetik a hideg magányosság 
leplét; mintha nem is emberlakta földrészen jár
nánk. A hold kékes, üres szemmel hidegiti ezt a 
nagy kietlenséget: az erdők tömött koszorúi a 
hegyek vállán s homlokain semmit sem enyhíte
nek ezen a nagy élettelenségen, mert az éj ho
málya, a hold gyönge fénye, a völgyek, hegyek 
felhős párája különös palást ; mindent elfed, ami
ben talán élet van. Pedig valahol van itt élet, 
valahol amarra, vagy talán itt mellettem már a 
cserjékben is, hiuz csordák leselkednek. Valahol 
itt van, erre jár az orosz. De hogy nem tudjuk 
még, merre van a keresett vad, hogy rejtezkedik 
még, ez csak megnöveszti a messze hegyek néma 
titokzatosságát.

Megint egy kihalt kárpáti, galíciai falu. A 
házak elhagyatva, bánatosan leroskadva ; mikor 
élet volt itt, akkor is szomorú és haldokló lehe
tett itt, az élet. Mikor az első meséskönyvet ol
vastam, akkor láttam éjszakánként ilyen kékes
hideg, elvarázsolt tájakat, mint itt most az éjben 
túl a gránicon.

És itt, ebben a borzongató, gyönyörű élet- 
telenségben, itt éreztem meg először, hogy a há
ború fergetege milyen kegyetlenül szoríthat össze 
szegény, életért remegő, riadozó embersziveket.
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idő, amikor megvadul az angyal

,,e fökfon 
jóakaratot.

a „VÖRÖS KERESZT“-nek!

hírek.
— Levél Höferhezl A háborús idők 

legnagyobb Írójához Höfer generálishoz 
fordulunk, .hogy e héten ne Írjon semmit. 
Igaz, hogy áz ö írása injmár esztendőn át 
népszeriilíénué tétf mindén' írót.' Ki ötyas 
ma Molnár ’rérénézet, Ady Endrét; Her
cegiét, ma kerék'ez országban’ csak égy 
iró ' van, ki a közönséget érdekli Höfer! 
Hiába a legszebb Jászi vezércikk, hiába a 
legszellemesebb Kóbor tárca, ezeket mind 
mostan átlapozzuk s kiváncsi szemünk 
keresi, kutatja Höfer jelentését. Höfer az 
egyetlen iró, akit a falusi Viskótól — a 
királyi palotákig mindenki elolvas, s most 
az ünnep szent csendjében én mégis arra 
szeretném kérni e népszerű Írót, ne Írjon! 
Tegye le a tollát, ne versenyezzen velünk 
Had Írjunk e héten mi, fórumról leszorult 
toliforgatók, hadd álmodjunk egy jobb, 
egy szebb világról, mikor újra visszatér 
e véráztatta földre a poézis, hadd higyjük, 
hogy eljön megint az idő, mikor az em
berek ismét az irodalmat keresik, a művé
szetet áhitják.

E héten a legszebb Höfer Írás ez 
lenne: A harctereken nincs jelenteni való, 
mert hisz ki meri átgondolni, hogy egy 
ilyen negatív jelentés is hány ember élet
be kerül, kitudja, hogy amiről Höfernek 
nincs jelenteni valója, kis jelentéktelen 
feljegyzésre se érdemes epizód, hány em
ber életében a légtörténelmibb fázis, hány

hoz

árva és özvegy zokog kétségbesetten arra 
a kis incidensre, melyről a nagy arányok- 

saokrWWfcfdfK^k $!R:s JSenffni va- 
ritf az i vilíghálfeni'Viíés zivatará
ig irá^ijörí at falúba, lrogy Horváth 

rn£ assR>n/■‘ne túsu^on,' mert az ura 
r'nMált"- hált, Va’gy Trogy az á kilenc 1 

kis éhes Kovács poronty ott a varosban 
fre sírjon apjuk leafnpütált lábai ifiiatt, 
mert .apjuk „hős volt, no meg az .állam 
úgyis gondoskodik, az. árvákról 1

E szent napon ne várjunk Írást Hö- 
fertöl. Ne‘ várjunk' 100 ezer fogolyról való 
győzelmes Írást se, mert a foglyokat se 
adják ingyen, s ki tudja egy egy győzel
mes Höfer jelentés, melyet lelkendezve 
olvasunk és felolvasunk, hány embernek- 
hoz megvigasztalhatatian nyomort, bánatot 
özvegységet*, árvaságot. Örülünk a Höfer 
jelentésnek, de hithü embertársaim imátok 
e szent napon mégis csak azért szálljon 
az Egek Urához, hogy ne tartson soká 
Höfer Írói dicsősége, hogy mielőbb eljöj
jön a' boldog idő, mikor ismét a mi póe- 
tás Írásunk lesz divatossá, mikor újra 
Írhatunk dalt, mesét, regényt, újságot, s 
ezeket az írásokat majd a ti barátságos 
meleg otthonaitokban olvashatják veletek 
együtt a ti férjeitek, apáitok ti kihűlt ott
honaitokban i most még sóváran epedö el
hagyott lázas asszonyok, s nehezen váró 
apuskátokat sokszor emlegető édes kis 
gyermekek!

V.
Újévi üdvözletek megváltása. 

Régi szokása a Vendvidéki Magyar Köz
művelődési Egyesületnek, hogy ilyenkor 
újév felé felhívással fordul a közönséghez, 
hogy váltsa meg újévi üdvözleteit az egye
sület javára. Az egyesület ez évben ismét 
bizalommal kéri a közönség támogatását. 
A rendkívüli időkre való tekintettel azon
ban az egyesület ez évben a befolyó ado
mányok felét a Vörös Keresztnek juttatja, 
mely körülmény hihetőleg a közönség áldo

zatkészségét csak fokozni fogja. A szives 
adományok Schnell János egyesületi pénz
táros úrhoz küldendők.

— Karácsonyi gyűjtésünk Lapunk 
által a kátonák karácsonyfájára megindított 
mozgalom ez évben is a remélt eredmény
nyel járt, s a gyűjtés eredménye 378 ko
ronát tett ki. Az egybegyült összeget, — 
melyet lapunk olvasóinak hálásan köszö
nünk, szerkesztőségijük a .Vörös Kereszt s 
a nöegylet által delegált bizottság rendel
kezésére bocsátotta. A bizottság ezen ősz- 
szegből sebesültjeink karácsonyi ajándékot 
szerezte be, melyet ünnepség keretében a 
mai napon fognak átadni. Gyűjtésűnket 
ezzel lezárjuk felemlítve, hogy e héten 
Nemes Miklós állatorvos ur 10 kor. özv. 
Horváth Oyörgyné 4 kor. Rátkai Ödön 
és neje 4 kor. Atitauer József 4 kor. Dr. 
Ritscher Samu 2 kor. Sándor Mátyás Ko
rong 2 kor. Benkó József Mezövár 2 kor. 
Knebel József főpincér, Vogler József Mu
racsermely, Dona Alajos, Siftár Lajos, Vra- 
tarits Ferencz, Dómján Mihály, Luka Fe
renc Korong, 11 korona, Krautzak 
Sándor 50 fill, Flegár Ferencz 50 fill. N. 
N. 20 fillért adakoztak a nemes célra. 
Hisszük, hogy lapunk által megindított 
ezzel az akcióval sikerül sebesültjeink ün
nepét kedvessé, kellemessé és emlékeze
tessé tenni.

— Vadászatok. Bizony megfogytak 
a vadászok is. Aki fegyverfogható és ka
tonaköteles ott áll lesbe a fronton, neme
sebb vadra áhítozva emberre vadászik. S 
ebben a szomorú időben természetesen 
itthon is megfogyatkozott a vadászkedv. 
Szünetel a vadászat poerise, kedélye, s igy 
természetes az eredmény is kisebb. Jájá- 
sunkban e hó elején megkezdett téli va
dászatok eredményéről a következőkben 
számólunk be:

December 4. Vadásztársaság mezei 
vadászata; Falud és Murahalmos. Részt- 
vettek: Dr. Wei'dlich Lajos, Nádassy Kál-

Rgy ablaknyitás volt csak, amit láttam. De ebben 
a mozdulatban minden benne volt a háború igazi 
levegőjének megéreztetéséhez. Ahogy a kietlen 
utón dübörögnek az éjszaka csendjében a nehéz 
bakancsok, az ut partján magányos erdei házikó
ban felfigyel egy asszony. Embere messze van, 
fegyver alatt van. Apróságaival magára maradt 
az asszony a kis házban, magára maradt a 
messze hegyeken. A szelíd szarvas, amely azelőtt 
kijött az erdőkből s velük volt ilyenkor, az se 
mutatkozik már. Csak távoli ágyuk szava gördül 
végig most ezen a tájon és durva lovasok, idegen 
katonák fogják körül néha a házat. Örökös ret
tegés itt az élete; a városiak menekülnek sala
mén e, de innen a hegyekből ő hova menjen?

És megint bakancsok dübörögnek. De az 
ajtót senkisem döngeti! Mi az ? Kétség és remény 
között fut az ablakhoz, lerántja a függönyt, fel
tépi a kis aulak szárnyait, tágranyitptt szemmel 
bámul.

Csak nézzük ezt az asszonyt. Odasietünk 
a kis ház ablakához. Sietve magyarázzuk, hogy 
nincs oka rémületre, ez már a mi csapatunk, ez 
már nem ellenség. Az asszony csak bámul, tág- 
ranyitott szemmel, nézi a masírozó honvédeket, 
nézi, de az arcáról nem simul el a rémület. Inte
get, a kezével int, hogy látja, hogy tudja, hogy 
barát az, akik most itt vannak, de nem tud 
mosolyogni, nem tud mást, csak rémülettel bá
mulni ki az útra.

Sietős a dolguk, menni kell tovább. A nép

iden vidék egyetlen lakója elmarad mögöttünk 
az éjszaka magányosságában, a messze hegyek 
élettelen ölén, ellenségjárta uttalan utain. Már 
messze tartunk, mikor még mindig eszemben jár 
a magányos erdei ház s amikor egyszeresük 
nagy meglepetésemre megszólal mögöttem az 
egyik vén rezervista.

Ez a háború, ha tudni akarjátok ! Ez nj, 
mondja igy ittmaradni az utszélcn, ahol 

ma barát, holnap ellenség jár az ablak alatt. Ez 
a háború, én csak aszondom.

*
Reggel, már jócskán bent Galíciában 

kérdezősködünk egy kis falu bámész népe között 
hogy mikor járt erre az orosz. Csak halljuk aztán 
hogy bizony éppen tegnap délután voltak erre.

Csata is volt a faluban ! mondják büsz« 
kén,

Elbeszélik, hogy egy honvédhadnagy jött 
néhány bakával, a falu másik vége felől meg 
kozákok jöttek. A honvédek lelőttek néhány ko-r 
zákot, a többi megfutott. Elvezetnek benőnket az 
utca kanyarulatához. Eekete folt terpeszkedik, le
hajolva az árok elé.

— Ez a lelőtt kozákok vére! — magyarázza 
egy kaftános ember.

Felvillanyoz bennünket előre bátorkodott baj
társaink vakmerősége s vidáman megyünk tovább 
Faluról falura. Mi nagyobb vad«-a vadászunk.

Egy reggel aztán meglátom az első oroszt 
az első ellenséget. Amint óvatosan kúszunk fel 

egy dombra, szemközt egy <rtásik domb vonala 
mögött két ferde rudat pillantunk meg, ahogy 
ide-oda halad a/hegy mögött. Kitaláljuk: két lo
vas pikája ez s a lovasok óvatosan, ferdén jön
nek mind feljebb a hegy oldalán. Csakugyan, 
minden fordulatnál növekszik a rúd és egyszerre 
csak .két fej bukkan elő. Szemben vagyunk. Az 
első ellenség! Távcsövei nézem. Borostás állu, 
nyirátlah fejű lovásdk, de csak éppen a fejük lát
szik. Oda is rtéznék, ahol mi rejtőzködünk. A 
távcsövön át szinte összénézünk. Az első ellenség! 
Igazán ismeretlen, igazán szokatlan izgalom ez, 
— nem lehet hasonlitni semmihez.

A kétkozák jön feljebb a dombon. Mi óva
tosak vagyunk, nem árulhatjuk el, hogy közele
dünk, nem lövünk rájuk Pedig bizsergés fut az 
ember karjába, már szeretné célhoz emelni a 
puskát. Az egyik emberem (beszélgettem vele so
kat) égy csirkét ne'm tudna megölni, emberszerető 
kálvinista, vén póttartalékos, -- már nem bir 
magával, könyörögve fordul hozzám, hogy csak 
egy lövést éngedjek meg néki. Persze nem lehet.

A kozák, most már csak az egyik; jön 
feljebb. Már látszik a lova is. Fenn áll egész tes
tével á kis orosz ló: megveti lábait s lovasa fel
áll a nyeregbe. Kémlelve néz be Magyarország 
felé. Csak figyeljük. lélekzetfojtva. Az első ellen
ség ! A szivünk dobog.

Most nagyon boldogak vagyunk.

H il.-l . I|l| Hi| ,|.i j -,p| |
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r :i, Pósfay Pongrácz, Bodnár András, 
[' Rijitér. Miklós. Székely. János, Horváth 
• za, Osterer Károly, Kleinratli József, 

,>st Rúdolf, Dr. BMcs Gyula, Győri Kál
in, Esett: 141 nyúl, 15 fácánkakas, 7 

f goly.
December 5. Vadásztársaság mezei 

. lászata: Muracsermely és Muravárhely. 
f. átvettek: Nádassy Kálmán, Bodnár 

írás, Dr. Pintér Miklós, Székely János, 
H át h Géza, Oslerer Károly, Kleinratli 

Győri Kálmán. Esett: 106 nyúl, 5 
fogoly-

December 8. Vadásztársaság erdei 
va,>. ta: Falud és Murahalmos, Részt-
vt Bodnár András, Pósfay Pongrácz.
S. y János, Dr. Pintér Miklós, Osterer 
K Kleinrath József, Horváth Géza,
C. Káhtíáh, Dr. Bölcs Gyula. Esett: 9 
őz k, 3 özsuta, 4' fácánkakas,, 23 nyúl.

December. 12. Pósfay Pongrác vadá
szat. Barkóczon Résztvettek: Pósfay Pong
rác/ Bodnár András, Kleinrath József, 
Dr. Pintér Miklós, Schweinhammer János, 
Oszterer Károly, Győri Kálmán. Esett: 
119 nyúl, 5 fogoly.

December 17. Battyánfalvi uradalmi 
vadászat. Résztvettek: Weidlilch Lajos, 
Nádassy Kálmán, Pósfay Pongrácz, Klein
rath, József, Bodnár András, Osterer Ká
roly, Horváth Géza, Oyőri Kálmán, Schweiít- 
hainmer János, Wutskits János, Székely 
János, Dr Pintér Miklós. Esett: 1 őz, 271 
nyúl, 15 fogoly, 1 róka. ...

December 19., Délután Gróf Szápáry 
László külső területének egy kis részén. 
Résztvettek: Gróf Szápáry László, Gróf 
Apraxin, Schweinhammer János, ifj. Hor
váth Pál, .Bodnár András, Kleinrath József 
Dr Pintér Miklós, Horváth László. Győri 
Kaim n, Most Rudolf, Horváth Géza, Zá- 
gonyi János, Székely János, Oszterer Ká
roly. Esett: 43 nyúl, 10 fogoly.

Hangverseny Muraszombat
ban A Vasvármegyei Vörös kereszt leg
utóbb tartott választmányi ülésen elhatá
rozta, hogy úgy Szombathelyen, mint a 
járási székhelyeken, hol Vörös Kereszt 
fiók van a tél folyamán nagy szabású 
hangversenyt rendez az egyesület javára. 
Örömmel adunk hir a fényesnek ígérkező' 
lianc ersenyröl, mert a programot a vár
iné: legkiválóbb műkedvelői töltik be, s
így közönségünknek nemcsak rég nélkü
löző:: elsőrangú zenei élvezetben lesz 
rész.- de egyúttal a humánus célok meg- 
val< asát is fényesen segíthetjük elő. Úgy 
a p iramról mint a hangverseny napjáról 
tnel Muraszombatnak valóságos ünnep- 
1111' lesz nemsokára hirt fogunk adni. 
A ois Kereszt vármegyei Központja 
má, . tárgyban érintkezésbe is lépett a 
túui inbati fiókkal, melynek eredményét 
majd ieateni fogjuk.

Körjegyző választás. Rozgonyi Antal kör- 
!ekyzö ngalombavonulásával megüresedett csend- 
lak> k iegyzői állásra hétfőn tartotta meg ifj. 
Horváti 'ál főszolgabíró a választást. A nép bi
zalma vhangulag Saner Pál eddigi helyettes 
l'Syröt ölelte meg, kiben úgy a közigazgatás, 
1,111,1 a (örjegyzőség népe derék, szorgalmas a 

ügy i iránt érzékkel és érdeklődéssel bíró 
'.re talált, kinek fiatalos buzgalma garan- 

11111 nyújt arra, hogy a belé helyezett bizalomra 
- is méltó marad. .- - _ __ ;

HASZNÁLJUNK

HAD1POSTABÉLYEGET!

^jjiMURÁSZOMBÁT ÉS VIDÉKE*

— Halálozás. Súlyos Csápás *éfte Laczkovics 
István bírósági tisztviselő családját. Apósa Ben- i 
csics Károly adorjánfalvi néptanító elhalálozott. ' 
A derék néptanitó 42 éven át szolgálta önzetlenül 
a magyar kultúra ügyét s egy generátiot nevelt 
a magyarságnak. Temetése hétfőn volt nagy rész- 
vétt mellett.

— Köszönet nyilvántartás. Klekl József cser
földi plébános ur a közkórház sebesült katonai 
karácsonyfájára 50 korona készpénzt. Vértes Sán
dor aligazgató ur ped'g 3 kosár almát és 5 kor. 
készpénzt voltak szívesek küldeni. Ezen nemes 
szivü adomány hálásan megköszönik a sebesült 
katonák és a közkórház vezetősége.

— Köszönet Pőlisztelendö Klekl József ny. 
plébános Ur már többszörösen megemlékezett a 
mi harctéri sebesültjeinkről pénzbeli adományok
kal. A szeretet ünnepén is bekopoktatott hozzánk, 
s 50 koronát küldött a katonai kórház karácsony
fájára. T. Vogler József ur, a petánczi savanyu- 
vizforrás tulajdonosa 1000 üveg ásványvizeit aján
dékozott. A jótékony adakozóknak hálás köszö
net. Dr. Czipott Zoltán a kórház vezető orvosa.

— Köszönet A mnraszombati állami óvodá
ba járó szegény sorsú gyermekeknek dr. Pintér 
Miklósné önagysága karácsonyra szives volt ru
hácskáknak szövetet és Jónás János ur kötények
nek való kartont küldeni: Fogadják nemes aján
dékukért a leghálásabb köszönetemet. Spránszky 
Anna, áll. óvónő.

— Magyar írás orosz fogságból. Úgy látszik 
hadifogságba került fiaink sorsában is javulás 
állott be, legalább e változásnak jele, hogy mig 
addig csak német és francia nyelven Írhattak ha
za hadifoglyaink, ime már Csitából, orosz fogság
ból magyar írást hozott a posta. Kiizma József 
hadifogoly irta „fiúi szeretettel" apjának Küzma 
János mezővári birtokosnak. A levél október 
14-én kelt és november 14 érkezett Mezővárra. 
S igy szól:

Csita Antipicha 1915. október 14.
Kedves szüleim !

Fogom a tollat és megírom a lapot, a 
melyben értesítem, szeretett édesapám ! hogy 
tegnap kaptam meg azon hozzám Írott kártyá
ját, a melyet még Március hónapban a Dr. 
Vályi Sándor ügyvéd ur utján intézett hozzám, 
és a melyben arra kéri, hogy ádreszt küldjék.

Nagy örömömre eset ez, amikor ezt el
olvastam, s hogy édesapám annyira érdeklődön 
felőlen , hogy még azt sem tudót, hogy hol 
vagyok, és mi van velem, és mégis csak irt. 
Édes apám az a legnagyobb bajom, hogy ily 
sokká fordul meg köztünk a levél, pénzt sem 
kaptunk még semmit pedig az kellene legjobban 
mert sémim sincsen. Egyebet nem irhatok, hála 
az Istennek én egészséges vagyok, mit önöknek 
is szeretett édes apám és édes anyám a jó Is
tentől kérem és kívánom. Szépen tisztelem 
minden rokonomat és szomszédaimat. Maradok 
szererető és csókoló fiuk Jóska.

— Hadiadó- A szombathelyi pénzügyigazga
tóság részéről dr. Huszár Pál pénzügyigazgató- 
helyettes Vasvármegye közigazgatási bizottságnak 
december havi rendes ülésén telt jelentést a hadi
adó kivetés eredményéről annak idején részletesen 
meg is emlékezett a <Vasvármegye*. A pénzügy
igazgatóság jelentése szerint az egész vármegyé
ben 10.630.756 korona 79 fillér adóalap után 
459.605 korona 18 fillér a hadiadó, mely a had
segélyezés céljait fogja szolgálni. A közel félmillió 
hadiadó 257 vasmegyei egyént terheli, eszerint 
tehát 257 olyan boldog polgára van a vasi föld
nek, akiknek évi jövedelme a 20 ezer koronát 
meghaladja. Igazságszerint ugyan van több is, 
azonban a hadiadó-kivetésnél figyelemmel az ide
gen törvényhatóság területén lakokra, azok ősz- 
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szes •hádta'dója á la'klíelyen nyert ’ megállapítást. 
A muraszombati járás hadiadó fizetői : Árvái 
Henrik 1130 K. gróf Batthiány Zsigmond 3720 K 
özv St. Julién Valsics Kelemenné grófnő <8000 K 
gróf Széchenyi Tivadar 970 K.

— Szivar, cigaretta kell katonáinknak. A 
háború vaspörölye nemcsak a frontokon müvei 
csodákat, itthon is nagy dolgokat teremt, eggyé 
kovácsolja a sziveket. Mintha egyetlen szívből 
állana az egész nemzet, oly megértő szeretettel, 
o’y egyakaratu lelkesedéssel teszi magáévá min
denki az országban a Hadsegélyező Hivatalnak s 
a Vöröskeresztnek azt az együttes akciója, amely 
a harctérren küzdő katonáinkat szent Karácsony 
ünnepére az ajándékok egész halmazával akarja 
elárasztani. A harctéri ajándékok — nagyon he
lyesen — jelentékeny részét fogják képezni a 
szivarok és cigaretták, azok a dolgok, amelyek 
katonáinknak közismerten a legkedvesebb élvezetet 
nyújtják. A karácsonyi ajándékozás akciójának 
vezetősége a cél elérésére egy nagyon egyszerű, 
könnyű és senkinek sem kelemellenkedö módot 
talált. Az ország összes dohánytözsdéiben I, 2 
és 10 filléres jótékonysági bélyegeket helyezett el 
és ezeknek tetszés szerinti mennyiségben vásár
lására minden egyes vevőjének figyelmét .felhívja 
a tözsdés. Vásároljunk tehát e napokban jótékony
sági bélyegeket, mert ezekből válik szivar és 
cigeretta katonáink számára !

— Rózsavölgyi 1915. évi karácsonyi Albumát 
ez évben is örömmel fogják fogadni mindazok, 
kik a múlt évben is vásárlói voltak az Albumnak 
viszont kárpótlást nyernek igen sokan, akik műit 
évben nem vásárolhatták meg az értékes Albumot 
mert rövid pár hét alatt teljesen elfogyott. Nem 
akarunk jóslásokba bocsátkozni, de ha végig ol
vassuk az 1915. évi Album tartalmát és ismétel
ten meg-megnézzük annak Ízléses kiállítását, jogo
san hihetjük, hogy a több ezer példányban nyo
mott első kiadása a kiváló magyar zenegyüjiemény 
nek rövid idő alatt el fog fogyni. Nagysikerű 
operettek, kabaré, müdalok, katona-nóták, szalon 
és táncdarabok teszik gazdaggá 106 oldalos zene
gyűjteményt, mely díszes kiállításánál és szolid 
tartalmánál fogva a legértékesebb karácsonyi 
ajándék. Kapható a helyi könyvkereskedésekben, 
lapunk kiadóhivatalában és megrendelhető a ki
adónál Rózsavölgyi és Társánál Budapest IV., 
Szervita-tér 5.

— Nagyválaszték térképekben. Tekintettel a 
jelen helyzetre, újságolvasó térkép nélkül nem 
lehet. Azért a térképekből nagy választékod ren
deztem be. Háborús térképek: óriási dagy alak
ban az. öt világrész, 5 színben nyomva, az összes 
gyarmatok külön Jeltüntetve — Törökország há
borús térképe. — Nyugatázsia térképe a szuezi 
csatornával. — Európa háborús térképe, 3-féle 
kiadás — Francziaország 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.

Tagdíj befizetés A magyarországi mun
kások rokkant és nyugdijegyesüíete muraszombati 
fiókjának vezetősége ez utón is figyelmezteti 
tagjait, hogy nyugdíj járulékjaikat minden hónap 
első vasárnapján délután 2 és 3 óra között a 
Turk József »Magyar király* vendéglő e célra 
fentariott helyiségben fizessék be. Különösen figyel
meztetnek ama hátralékosok, kik külön felszólítást 
is kaptak már, hogy annál is inkább tegyenek e 
felhívásnak eleget, mert mulasztás esetében meg
szűnik tagsági igényük és eddigi befizetéseiket is 
elveszik.

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

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

Társaságnál <53 50 éves népfölkelök
pótdij

nélkül háború esetére életbiztositást köt
hetnek. Bővebb felvilágosítással szolgál 

Ascher B. és Fia
az Első Magyar Általános Biztosító Társaság 

járási ügynöksége.

(f- ' $
rekedtség, 

elnyálkásodás, 
hurut és görcsös 

köhögés ellen.

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

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

gyógyszertárában.

s* -------- - - -r

Ügyvédi, Irodai és Pénzintézeti

HATÁRIDŐ NAPLÓ
Kapható:

BALKÁNYI ERNŐNÉL Muraszombatban.

____ .MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE^

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

: : Muraszombat. : :

Bolt bérbeadás.

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

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

tulajdonossal ■

TURK JÓZSEF vendéglős
Muraszombat.

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

kereskedésében, Muraszombatban.

219/1915. végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

EX. t.-cz. 102. illetőleg az 1908. évi XLI-ik tcz. 
19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
kaposvári és muraszombati kir. járásbíróságnak 
1914. évi Sp. Hl. 902 8 és 1915. P. 769/7 számú 
végzése következtében dr. Bók Zoltán dr. Vályi 
Sándor és dr. Pintér Miklós ügyvéd által képviselt 
Parkas János és farkas Pál ponaki, Mlinarics 
József hársligeti lakős úgyis Ruzsics Mátyás úgy 
Éuisz János és társai javára 170 kor. 46 kor. 
50 fill., 175 kor. 110 kor. 37 fill. stöbb töke 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 stbbiböi álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1915-ik évi Pk. 969/4. számú végzése 
folytán fent említett tőkekövetelések, és járulékokból 
még hátralévő követelések és járulékaik erejéig 
Lakháza községben, a foglalt ingók helyén leendő 
megtartására

1915. évi december hó 28-ik napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. tcz. 107. és 108. ij-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. dec. 14.
SZABADFY JÓZSEF, 

kir. bir. végrehajtó.

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

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata. és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata.

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

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAUER JÓZSEF bábsütö és mézcskalácsos 
BENKÓ JÓZSEF Szállódája az „Elefántéhoz.

BIT1ERMANN TIVADAR borbély és fodrász.

BOROS BENŐ kávéháza.

CZÍROTT MIKLÓS férfi- és női czipész,

DICK SÁNDOR sajtgyáros.

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

és porcellánkereskedése.
FLIbZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 

Motorerőre berendezett műhely.
KR. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be

vásárlási forrás. Fő utcza.
HE1MER IGNÁC./ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-ulca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MOH „Korona" kávéháza.

WOLFARTH LAJOS ép. mérnök Mező utca.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

KALCHBRENNER és NÁDAI 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry-ulca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

KOHN LIPÓT füszerkereskedö, deszka, mész, 
czement és eternit pala árusilás.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép-, keiékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

PÉTERKA FrRENCZ vendéglős.

PÁLÉI ISTVÁN kovácsmestej- Lendva-utcza.

RATKOL TIVADAR gözléglagyára.

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

Kerékpár raktár.

SIFTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

TURK JÓZSEF vendéglős Ternplom-utcza.

URSZULESZKU PÉTER úri 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. 

HAHN 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.

SOMMER JÓZSEF vendéglős Felsőiendva.

TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg.

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely. 

ZRINSZKY ISTVÁN gépkovács Alsómorácz.
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


