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(Dr. Cz. J ) A muraszombati járásnak
nagy halottja van. Nagy és kisbarkóczi Pósfay
Pongrácz, Vasvármegye nyugalmazott fő
bírája, ki e minőségében három évtizeden
keresztül állt a muraszombati járás élén,
közhasznú tevékenységgel eltöltött életének
07-ik évében, hosszú, szervezetét lassan
őrlő betegség után április 23-án este kilencz
órakor jobblétre szenderült.
Vele nemcsak a vendvidének, de az
egész vármegyének egy markáns alakja
tűnik el a közélet szinteréről, kit járás és
megyeszerte őszinte részvét kisér el sírjába.
A tettek, a cselekvések embere volt
Pósfay Pongrácz. Erélye. vasakarata, köz
ismert volt s terveinek megvalósításában
nem ismert akadályt
Autodidakta volt, aki a hivatalnoki
ranglétra legalsóbb fokán kezdte szolgálni
a közigazgatást, még azokban a régi idők
ben, amikor a patriachalis vármegyei rend
szer uralkodott s tán jobban csinálta a
közigazgatást, mint a mostani, a gyorsszabályrendeletezett modem világ. Pósfayt a
a rendezés meghagyta hivatalában s ő
széleskörű közigazgatási tudásával, a tör
vények és szabályok alapos ismeretével élő
czáfolata volt a qualifikaciós törvénynek.
Minden diploma nélkül minta szolgabiró
volt s mesterségét oly jól értette, hogy a
ministerium két Ízben hívta meg öt tanács
kozni a közigazgatás főbb gyakorlati
kérdéseiben.
Pósfay Pongrácz nagy ambícióját és
tettvágyát azonban nem elégítette ki a
hivatal. Vezető állását azzal a helyes fel
fogással tülttőtte be, hogy neki a rábízott
járás minden közhasznú, kulturális, szociális
és gazdasági kérdését nemcsak felkarolni
és támogatni kell, hanem ilyenek kezde
ményezése is feladatát képezik a jó szolga
bírónak. És e feladatnak emberül megfelelt.
Nincs e járásban senki, aki elvitatni akarná
azokat az érdemeket, amelyeket e réven
magának szerzett.
A járás utolsó négy évtizedének tör
ténete egyúttal az ő életének és az ő köz
hasznú működésének története is.
Messze földön híres a muraszombati
járási alapítványi közkórház, amelynek 25
evvel ezelőti létesítése legnagyobb részben
az ő nevéhez fűződik. De nemcsak meg
teremteni tudta ő a kórházat, hanem annak
vezetését, gazdasági administrációját is o

csinálta s amint a beavatottak tudják, a az agitaciót. Rengeteget dolgozott, irt,
kormányhatóság egyesegyedül csak a mura- i tanácskozott, kapacitált, könyörgött s a
szombati kórháznál engedte meg az ügy végén mégis csak meglett a polgári iskola
vezetésnek ezt a formáját és pedig épen
E sorok Írója úgy ebben, valamint a
Pósfay kiváló érdemeire és rátermettségére a vasútépítés ügyében közvetlen munka
való tekintettel. A belügyminlsterium köz társa volt s igy klasszikus tanúságot tehet
egészségügyi osztályában s a vármegye a mellett, hogy egyik sem lett volna meg
házán a mi kórházunkról, mint mintaszerű Pósfay nagy energiája és lankadatlan ki
intézményről beszélnek.
tartása nélkül.
Alig fejeződött be a kórház létesítése,
A muraszombati Casinó, honorálva
Pósfay már a vasuttervek megvalósításán közéleti ténykedéseit. 1905-ben elnökévé
dolgozik. Hihetetlen energiával vette kezébe, választotta s ugyancsak elnöke volt régebbi
ezt a teljesen reménytelennek látszó ügyet idő óta a Vendvidéki Magyar Közművelő
s hosszú esztendők küzdelmei után végre dési Egyesületnek.
Egyik fötörekvése volt a vidék minél
mégis sikerült létrehoznia a vasutat, amely
1906 nyarán bekapcsolta eddig elhagyott teljesebb és általánosabb magyarosítása.
vidékünket a világ forgalmába. A mai nem Izzó lelkesedéssel karolta fel ezt az ügyet
zedék csak akkor tudná megbecsülni és s kíméletlenül támadta azokat, akik kon
kellőleg értékelni a vasút létesítése nehéz zervatívabb álláspontot foglaltak el ebben
a kérdésben. Sok csatát vívott a közélet
munkáját, ha a vasutnélküliség szomorú
küzdő homokjain, de tán egyik ügyért sem
állapotát átélte volttá.^
Muraszombatnak régebben nem volt harczolt oly elszánt lelkesedéssel, mint épen
telekkönyvi hatósága, nyilvánkönyveinket a a magyarosítás nagy ügyéért. A krónika iró
tárgyilagosságával kell megállapítanunk,
szentgotthárdi járásbíróságnál őrizték. Ne
mes agitacióval Pósfay Pongrácznak sike hogy talán buzgalma túlzásokra is ragadta
rült az igazságügyi kormánynál keresztül őt, de csak önmagának csinált nehézsége
vinni, hogy Muraszombat telekkönyvet ket, mert ellenségeivé tette azokat, kik a
kapott.
legrosszabb esetben semleges jóindulattal
A helységnevek megmagyarositása is
nézték volna a magyarositó akciót.
az ö érdeme. Jóval az országos mozga
1908 október 17-én 40 éves köztiszt
lom előtt Pósfay kezdeményezte itt a járás
ban az akciót, amely teljes sikerrel járt. viselői jubileumát ünnepelte a járás és
vármegye
közönsége, oly inpozáns külső
Ez a hazafias cselekedete legfelsőbb el
ismerésben is részesült, amennyiben az ségek között, amely kevés köztisztviselőnek
akkori kormány és néhai Radó Kálmán fő jut osztályrészül. Munkabírásának teljes
ispán előterjesztésére ő felsége a király erejében érte meg Pósfay Pongrácz e napot,
megengedte, hogy régi magyar nemessé melyen szeretettel és bensőséggel ünnepelte
gének fentartásával
Polák családnevét őt a társadalom minden rétege, ezzel jutal
Pósfay-ra változtassa s a nagy és kis mazva meg sokoldala tevékenységét.
A háború előtti esztendőkben ment
barkóczi elönevet használhassa.
A muraszombati járásban magában nyugalomba, de a közéleti szereplésétől
csak betegsége folytán vonult vissza.
több állami elemi iskola van, mint egész
A mull évben féloldali szélütés érte.
Vasvármegyében. A magyarosítás szem
Pósfay Pongrácz erős szervezete össze
pontjából ezen oly fontos tény is Pósfay roppant. Azóta életereje egyre fogyott s
érdeme. A millenáris esztendőben tudva valóban szivettépően szomorú látvány volt
levőleg a kormány sok népiskolát csinált. az erős, energikus Pósfayt napról-napra
Pósfay felhasználva azt a benső barátsá jobban összeroskadni látni. De az enyészet
got, mely öt az akkori kultuszminiszterhez, sem volt képes egyszerre úrrá lenni felette.
Szervezete keményen ellenállt s a gyilkos
báró Wlassich Gyulához fűzte, a maga
kór csak lassan tudott erőt venni rajta.
járása számára iskolákat kért és kapott.
És most, hogy jelegzetes alakja vég
Hogy az iskolák a magyarságnak mily leg letűnik járásunk közéletének színteréről,
erős várai itt a vendvidéken, az köz fájdalmasan búcsúzunk el tőle. Barátai és
ellenfelei egyaránt elismerik róla, hogy
tudomású.
Utolsó nagy alkotása a muraszombati nem közönséges, nem mindennapi tehetség
polgári iskola. Ez is megoldhatatlan és volt s az az erő, amelyet képviselt,
reménytelen kérdésnek látszott. Minden hiányozni fog.
anyagi erőforrás nélkül kezdte meg Pósfay
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Pósfay Pongrácz halála.
Életrajzi adatok.
Pósfay Pongrácz 1852. január 22-én szüle
tett Márkusházán. Egészen fiatalon, már 16 éves
korában, 1868 okt. l-én megyei szolgálatba lépett
s gyakornokként működött Keresztúri Alajos barkóczi szolgabiró mellett. 1871—77-ig szolgabirói
helyettes, 1878-től 1884-ig segédszolgabirő volt
Augusztich Lajos oldalán, majd néhai dr. Ernuszt
Géza távozásával, 1885 okt. 26-án, a járás főbírói
székébe ültette öt a vármegye törvényhatósági
bizottságának egyhangú bizalma. Hosszú és érde
mes közpálya után 1914. május 1-vel ment a jól
megérdemelt nyugalomba.
De pihenésre e nyugalom éveit sem hasz
nálta fel, mert azokban a vezető állásokban, a
melyeket különböző társadalmi intézményeknél
viselt, még ezentul is sokat és eredményeset dol
gozott.
Házasságra 1874. év november 22-én lépett
Sinkovich Idával, kivel egész most bekövetkezett
haláláig a legboldogabb, mintaszerű házasságban
élt együtt.
Halálát gyermekein kívül nagy és előkelő
rokonság gyászolja.
Betegsége és halála.
Pósfay Pongrácz életerejét megőrölte a nagy
munka s az utóbbi időben Pongrácz fiának tragi
kus sorsa, aki, amint a cs. és kir. 48. gyalog
ezred kapitánya. 1916 augusztusában az orosz
fronton hadifogságba esett s még eddig hirt nem
adott magáról.
Szélütés érte, ereje napról-napra fogyott.
Április 22-én újabb agyvérzést kapott s ezzel be
teljesedett sorsa. Két napi agonízál.ás után ápril
23-án este visszaadta lelkét teremtöjének £de és
Gusztáv fiait várta a család az esti vonatta).
Még életben találták atyjukat, de pár perccel
megérkezésük után, meghalt.
A részvét.
Pósfay Pongrácz halálának hire villámgyors
san terjedt el a városban s bár a katasztrófa
bekövetkezése előrelátható volt, mégis fájdalmas
meglepetést kellett. A részvét a gyászbaborult
család iránt általános volt.

MURASZOMBAT ES VIDÉKE.
A szolgabiróság, a Muraszombati Takarék
pénztár, a kórház és a Casino épületére kitűzték
a gyászlobogót, a részvét látogatók özönével
siettek a család vigasztalására. Muraszombat köz
ség képviselőtestülete, a kórház igazgató választ
mánya, a Muraszombati Takarékpénztár igazgató
sága és a Casino választmánya rendkívüli ülé
sekben foglalkoztak a gyászesettel.
Valamennyi testület elhatározta, hogy az
elhunyt érdemeit jegyzőkönyvben megörökíti, a
családnál részvétét fejezi ki. A határozatokat kül
döttség közölte a családdal, mely dr. Czifrák János
vezetése alatt a következő tagokból állott: Szlepecz
János, Kováts István, dr. Geiger Vilmos, Antauer j
József, Olajos Sándor, dr. Sömen Lajos, dr. Pin
tér Miklós, Árvái Henrik, Bodnár András, Vértes
Sándor, Döbrentey Antal és Molnár Jenő.
A küldöttség vezetője miután a város és az
összes intézmények nevében legmélyebb részvété
nek adott kifejezést, közölte a családdal, hogy
közös megegyezéssel koszorumegváltás czimén egy
'Pósfay Pongrácz< alapot létesítenek a Vendvidéki
Magyar Közművelődési Egyesületnél, amelynek
kamatai minden évben a halálozás napján az
elhunvt intencióinak legjobban megfelelő kulturális
célra fognak fordittani.
Pósfay Pongrácz haláláról a család a követ
kező gyászjelentést adta ki:
özv. Nagy és kisbarkóczi Pósfay Pongráczné, szül. Sinkovich Ida a maga úgy
gyermekei Pósfay Ede cs. és kir. őrnagy és neje
Wallenfels Mária, Pósfay Ida, Pósfay Gusztáv
tb. főszolgabíró és a harcztéren eltűnt ifj. Pósfay
Pongrácz cs. és kir. százados és neje Kováts
Erzsébet, valamint az egész rokonság nevében
fájdalomtól megtört szívvel jelenti a legjobb férj,
atya, nagyatya, rokon Nagy és kisbarkóczi id.
Pósfay Pongrácz ny. főszolgabíró munkás életé
nek 67-ik, boldog házasságának 44-ik évében a
halotti szentségek felvétele után folyó hó 23-án
esti léltjz órakor történt elhunytál. Drága halót- '
tunkat folyo hó 25-én délután 4 órakor fogjuk
a helybeli róm. kath. sirkgrtben örök nyugalomra
íiflvezni. Az engesztelő szent miseál^ozat folyó
hó 20á« délelőtt félkilenc órakor fog a hely
beli plébánia templomban bemutattatni. Muraszom
bat, 1918. április hó 24 Áldás és béke emlékére!

ÁPRILIS .28
Gyászjelentést adott ki a Muraszombati
Takarékpénztár is, mely ekként hangzik :
A Muraszombati Takarékpénztár igazga
tósága, felügyelő bizottsága és tisztviselői kara
mély fájdalommal jelenti, hogy az intézetnek
23 éven át igazgatósági tagja és hat éven át
nagynevű igazgatója, az általunk alapított Felsölendvai Takarékpénztár igazgatósági tagja, nagy
és kisbarkóbzi id. Pósfay Pongrácz nyug, fő
szolgabíró áldásos életének 67 evében folyó hó
23-án jobblétre szenderült. Muraszombat, 1918.
évi április hó 24-én. Emlékét mindig kegyelettel
fogjuk megőrizni!
Ugyancsak gyászjelentéssel adózott a kórház
is az elhunyt emlékének a következőképen :
A Muraszombati Járási Alapítványi Köz
kórház bizottsága a pótolhatatlan veszteség felett
érzett mélységes fájdalommal jelenti, bog Nagy
és kisbarkóczi id. Pósfay Pongrácz ur Vasvár
megye nyug, főszolgabirája akinek a kórház
megalapításában elévülhetetlen érdemei vannak
s aki mint a kórháznak keletkezésétől fogva
ügyvezető igazgatója, soha nem lankadó buzga
lommal és ügyszeretettel, önzetlenül dolgozott
annak felvirágoztatásán, tevékeny életének 67-ik
évében folyó hó 23-án jobblétre szenderült.
Muraszombat, 1918. évi április hó 24-én. Emlé
két mindig kegyelettel fogjuk megőrizni !
A temetes.
Április 25-én délután már 3 óra után kez
dett gyülekezni a végtisztességre egybesereglő
közönség. Muraszombat apraja-nagyja eljött s ott
volt a társadalom minden rétege. Kivonultak a
polgári iskola az állami elemi iskola növedékei s
eljöttek a kórház apácái, a lábon járó sebesült
katonák.
A temetési szertartást Szlepecz János esperesplebános végezte káplánjának Deli Istvánnak segédkezése melleit. A kántori teendőket Csiszár János
és Eülöp Jenő látták el.
A temetőben, az egyházi szertartás végezté
vel, Dr. Czifrák János ügyvéd, mint a Casinó
alelnöke, a város és az összes közintézmények nevé
ben a következő búcsú beszédet mondotta :
Egy hosszú, közel félszáz esztendeig tartó,
sokszor nehéz küzdelmekkel teli közéleti pálya
futás után, földi vándorúid utolsó állomására
-------------- —------------------

meglékelték a koponyámat, eltörték a karomat,
TÁRCA.
én nem vagyok bolond. (I. Ápolónőhöz) : Mongya,
jás maga ?
1. Ápolónő: Az vagyok.
A hadikórházban.
Katona . Eh^a e’’ Én nem mék, inkább
Irta : Sz. Szigethy Vilmos:
innen temessenek el a küszöbről psztán van-e
Szereplők: a sebesült katona, a szanitéc és két ápolónő.
szeretője ?
Katona (bekötözött fejjel, felkötött karral.
I. Ápolónő: Pfuj, micsoda kifejezés í
Egy szanitéc támogatja.)
Katona; Nono, nem kell azért mingyár
Ápolónők (kórusban): Isten hozta !
rosszat gondolni. Úgy értem, hogy akar-e a kis
Katona (megkapaszkodik az ajtóban): De asszony férjhez menni ?
az árgyilusát, egy lépést se megyek tovább.
J. Ápolónő: Persze, hogy akarok '
I. Ápolónő: Jöjjön be szép fiatal sebesült,
Katona: Nem megmondtam! Kíszőmölt-e
magának gondos ápolásra van szüksége.
mán valakit magának ?
Katona : Már én csak itt maradok. (Leül a
i. Ápolónő : Érdekes kifejezései vannak ma
küszöbre.)
gának. Sajnos, a nő társadalmi helyzete olvan,
I. Ápolónő: Mire való ez a makacskodás ? hogy várnia kell, amig a férfi kiszemeli.
Jönni talál az ezredorvos ur, aztán meg lesz a
Katona. De azért maguknál is a tehéro.ép
baj. Keljen föl szépen. Itt egy cigaretta.
kezdi. Tudom én azt jól, nem először vagyok
Katona: Énnekem hiába hizeleg a kisasszony, . kórházban. (11. Ápolónőhöz): Hát maga ? Jány-e,
nem vesz le a lábamrul. Láttam én már az ezred ; vagy asszony ?
orvos urnái nagyobb urat is. Ö felségét a halált.
II. Ápolónő: Leány vagyok.
Engem avval nem rémit.
Katona: Jézusom, segíts meg, hová jutottártw. !
II. Ápolónő: De kedves barátom, a maga Vigyenek eJ innét akár merre. Azt se bánom, ha
makacskodása érthetetlen. Gondoljon nemes misz- 1 vissza a frontra.
sziónkra s ne feledje el, hogy önzetlenül állunk a
II. Ápolónő; Miért fél tőlünk annyira?
haza szolgálatában. Ebben a percben maga kép
Katona ; Mongya csak lelkem, nincs yal.akija
viseli a hazát. Sajgó sebeit be fogjuk kötözni.
a harctéren ?
Katona (fejét rázza): Én nem mék, amig
II. Ápolónő : A vőlegényem.
bizomos nem vagyok. Én a Doberdőbül gyüvök,
Katona: Oszt szereti ?

1

-

H- Ápo)ónö; persze hogy szeretem.
Katona : Kitról^álták egymást ?
)1. Ápolónő (nevet): Hogy értj ezt í
Katona: Ne tarcson tülem, nem vagyok én
disznó, hogy olyat gondolnék. De hát . mit ér az a
szerelem, amelyik nem tróbálta ki egymást. Szó,
szellő, az elrepül. Sok bolondságot mond egymás
nak a fja)al nép. El is lehet hinni, meg nem is
Ki kell tróbalni egymást p.z a [o. ,V|egc?inálták-e
maguk is ezt ?
II. Ápolónő : Mondja csak, kedves vitéz qr.
hozzátartozik ez a sok kérdés a maga gyógyu
lásához ?
Katona: Hogy hozzátarlozik-e? Vele kezdődik.
II. Ápolónő. ^kkor megnyugtathatom.
Katona : Szóval kjtróbatták
II. Ápolónő : Ki.
Katona : Csók vót-e ?
Jl. Ápolónő: Nem gondolja, hogy túlsókat
kérdez ?
Katona: Csók vj$t-e ? Ha aspi akqri, tyqgy
elkerüljek errül a küszöbrül, megmongya. Vót-e
(•sók ?
J). Ápqlőnő : Volt.
Katona : EgyMl^ün vagy néha ?
11. Ápolónő: Az illendőség s^erio)
Katona : Szájon-e ?
JJ. Ápolónő: Homlokon.
és vége következik.’
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érkeztél el Pósfay Pongrácz ! Bevégeztetelt! '
Nyitva a sir s a te immár kihűlt tested örökös
pihenőre tér annak az anyaföldnek hüs ölébe,
amelyért egy emberéleten át, tevékeny lelked
nagy ereiével oly sokat dolgoztál ! De mielőtt
ezt a testet
amelyből erős akarásokkal teli
soha nem nyugvó lelked elszállt s a csillagok
magas honán túl az örökké való biró elölt várja
az igazságot — a siri nyugalomnak átadnók,
egy utolsó Isten hozzáddal kívánlak köszönteni
s elbúcsúzni tőled azoknak a közintézményeknek
nevében, amelyek legnagyobb részének alkotója,
éltető lelke és fenntartója voltál.
Ezután elbucsuztatta Pósfayt Muraszombat
község, a járási közkórház, a polgári iskola godnoksága. a Muraszombati Takarékpénztár a Casinó
és V M. K. E. a többi közintézmény és barátai
nevében. Majd igy folytatta.
Maga az a tény, hogy ennyi közintéz
mény tartja szomorú kötelességének a tőied
való bucsuvételt, beszédes bizonyítéka annak a
sokoldalú tevékenységnek, amelyet hosszú köz
pályádon kifejtettél.
Ritka tetterővel párosult szívós aka
rat, a végcél érdekében soha nem lankadó
kitartás, az akadályokat sokszor vaskezek
kel legyűrő vagy páratlan ügyességgel
megkerülő energia képezték egyéniséged fö
jellemvonását. Lelked a közélet harcaiban és
küzdelmeiben megacélosodott, az ellágyulást
csak szerető családod körében vagy az általad
annyira kedvelt gyermekvilággal szemben en
gedted meg magadnak.
Ez erős akarásokkal eltelt egyéniséged a
közélet küzdő porondján természetszerűleg össze
ütközésekre is vezetett s amennyi hívet és ba
rátot szereztél magadnak egyfelől, ugyanannyi
ellenfeled támadt másfelől. De a halál nagy és
örök igazság! A szomorú vég, az elmúlás ki
egyenlít minden számadást s ma koporsód körül
csak résztvevő, bánkódó emberek vannak, kik
iájlalják azt a nagy értéket, mely veled sírba
szállt s azokat a kétségtelenül tartalmas emberi
tulajdonságokat, melyeket haláloddal a közélet
s a haladó társadalom elveszített.
Isten veled Pósfay Pangrácz! Pillanatok
múltán az anyaföld dübörgő rögei eltakarják •
elölünk a testedet rejtő koporsót, de a te köz
ióra törekyő szellemed £s kpmény energjád
maradion velünk s legyen segítségünk a jövő
nagy feladatainak elvégzésiben. Nyugodjál
békében I —
A közönség megindultan hallgatta a búcsúz
tatót. Szlepecz János esperes-plebános imája után
a temetés véget ért.

Hadigondozás: helyben.
A helyzetek, vele az idők előttünk állanak,
melyekben embertársainkról, magunkról és lövőnk
ről : mindezek központjában az árvákról, a nevelő
anyákról, rokkantainkról és általok a jövő gene
rációról sürgősen gondoskodni keli. Annyit fogunk
érni a jövőben itthon, nemzeti és állami létünk
annyit fog nyomni a nemzetközi egyensúlyban,
iiieunyii 0 iQvűiiek megmenteni, mennyi tekintélyt
magunknak biztosítani és mennyi befolyást meg
szerezni tudunk.
Cselekedni kell e tekintetben is. Ideák, esz
mék. megvalósítandó czélok mind fatne pixelt.
Azok lapunk hasábjain és az érdekelt körökben
letárgyallattak. I)e a papiros csak Írott malaszt.
Ha megvalósul, tetté válik, akkor érezzük és
tudjuk hatásait. Hatások nélkül eredményt nem
képzelhetünk.
f'^ii|nk csak 4 ipt|nkdh°? és
annyit, ne névtelenkedjünk I Lzélszerü és üdvös
lesz, ha az öszzes jótékonyegyesülelek és intézetek,
intézmények és emberek a hadigondozás terén
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egyesülnek és egyesült munkához fognak. Közös
szerv volna létesítendő, amely a munka embereit
magába ölelné. Ez a végrehajtó vagy propoganda
bizottság aztán hozza egybe az anyagi eszközöket
és állapítsa meg a járási jótékonyság érdekében
kifejtendő tevékenység tartalmát. Sürgős, nagy,
kiterjedt, mély tartalmú és serény tevékenységre
van szükség.

Ezt irányítani, példákkal illustrálni kell. Erre
alkalmas egyén ma hiányzik. Rendes körülmények
között hivatva volna erre a járás képviselete :
képviselője. Ilyennel bennünket a sors — sajnos — 1
nem áldott meg. Képviselőnk működése sajátlagos
és nagyon különös. Az állásával összeférhetetlen
egyéni körben folyik le ismeretlen, privát műkö
dése, szállít a Haditermény R.-T.-nak, mint annak
föbizotnányosa és raktárosa, szállít a Dunagőzhajózási R.-T.-nak szerződés alapján és talán
magának is, csak a járásnak nem. Pedig a kép
viselőséggel az előbbi vállalatok összeférhetetle
nek ! Ezt bejelentjük.
Politikával nem foglalkozunk. De gazdasági,
társadalmi és hadigondozási tevékenységgel igen.
Ehhez jogunk van és ezért fáradozunk. Keressük
meg hát más emberben vezérünket.
Aztán kutassuk fel a segélyforrásokat. A
pénzt! Mert a hadigondozáshoz ez kell elsősor
ban. Kezdjünk adománygyűjtést községenként, I
házonként, emberenként, zsebenként. Létesítsünk
hadigondozó alapokat! Talán nem lesz lehetetlen
indítvány az sem, ha a járási hadigondozás czéljaira községi vagy járási rendeltetéssel a községek ‘
pótadójukkal is külön adakoznak. A felsőbb jóvá
hagyás az ilyen határozatoktól alig tagadható
meg. Már meglevő egyéb alapítványok gyümöl
cseivel is dotálhatók a hadigondozó alapok. Appellálunk azokra, kik vagyonukat akár élők közti,
akár halálesetre szóló rendelkezéssel elajándékoz
zák. Ezek a jó lelkek ajándékozzák el azt a hadi- j
gondozás czéljaira, akár ingó, akár ingatlan legyen I
az a vagyon. Vannak czéljukat tévesztett vagy
elérhetetlen és kevésbé üdvös érdekekért létesített
alapok. Ezek jellegét változtassák át a hadigon
dozásra. Rendezzünk jövedelmezőséget czélzó
ünnepélyeket vagy kérjünk engedélyeket más
jótékonysági játékokhoz.
Csak tegyünk, dolgozzunk, gyüjtsünk, gyor
san, mielöhb, hogy a fájó könnyeket letörölhes
sük, hogy árváinkat felnevelhessük, hogy a beteg
ségeket és bajokat sanáljuk, hogy mindenütt a
hadigondozást elősegítsük, biztosítsuk. De ebben
nem fejvesztetten járjunk el ! Ezt szervezni kell,
mert szervezet nélkül nincs siker, rendszer nélkül
a munka lehetetlen, de tilos js.
S.

AciakQzzunk az

elesett

hősök

özvegyei és árvái javárai
Hadsegélyzö Hivatal főpénztára, Képviselohaz

H I R E K
Királyné nevenapja. Zita királyné
névünnepének évfordulóján, április 27-én,
szombaton, délelőtt ünnepi hálandó isién
tisztelet volt a helybeli templomokban és
emlék ünnepélyeket tartottak az iskolák is.
Hivatalvizsgálat Náray Szabó
Jenő a szombathelyi kir. törvényszék elnöke
a helybeli kir. járásbíróság ügymenetének
felülvizsgálása végett ttéjymy napig városunk
ban tartózkodott
— Áthelyezés. A belügyminiszter
Inczinger József határrendőrségi segéd
fogalmazót Kőrösmezőről Muraszombatba
helyezte áj.

___ _____
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Kórházfelülvizsgálat A helybeli
kórházakban ápolt sebesült katonák felül
vizsgálására, Foglár altábornagy vezetésével
bizottság szált ki Muraszombatba s a
tapasztaltak felett megelégedését fejezte ki.
— Czimadományozás. A mura
szombat járási róin. kath, iskolák egyházi
tanfelügyelőjét, dr. Boda János szombathelyi
egyházmegyei szekeskáptalani kanonokot
Őfelsége apáttá nevezte ki.
— Esküvő. Laval Nándor tüzér
főhadnagy, Hartner Géza képviselő fia és
Bogsch Erzsiké Pozsonyban 1918. évi áprl.
hó 16 ik napján házasságot kötöttek.
Hadisegélyek kifizetése. Az elmaradt hadi
segélyek megállapítására és kifizetésére vonatkozó
nagy tömeg munkálatok Horváth Pál főszolgabíró
erélyes fellépése és intézkedése folytán annyira
előrehaladtak, hogy azok tényleges kifizetése Mura
szombatra nézve már a jövő május hóban eszközöl
tetni fog. Eddig is csak azért késett, mert papirhiány miatt a kimutatások és a vele összefüggő
egyéb munkálatok elkészíthetők nem voltak. Ható
ságok és azok vezetői közönségünk érdekében
úgyis megtesznek minden lehetőt, miért indokolat
lan és czéltalan minden türelmellenkedés. Önfegyel
mezettség, a hatóságok és önmagunk illetve
embertársaink segélyezése, a kölcsönös bizalom
az itthoni >harcztereken< csak jót eredményeznek.
Paurics Máté, muraszombati festő, az
olasz hadifogságból irt levélben kéri a nagyközön
ség szives pártfogását. Megbízható segéde által
elvállal mindennemű szobafestést és mázolást.
Bor maximálása. Egy kis rémületet okozott
a közel múlt napokban a nagy szöllötermelök
között az a hir, hogy a bort maximálni fogják.
Táplálkozási czélokból és azért, hogy a féktelen
kereskedésnek a szükséglet szempontjából gát
vettessék.
A hir korainak bizonyult. A fővárosi
lapok a hirt megczáfolták. Ez azonban egy figyel
meztető legyen a borral foglalkozó összes emberek
termelők és különösen kereskedők részére, hogy
a bor árát ők ne engedjék tovább. A bor ma a
tejhiány és egyéb élvezeti meg élelmezési cikkek
hiánya miatt táplálkozási közszükséglet. Ott tar
tünk azonban ma, hogy abból lasanként szintén
csak a hadi milliomosok asztalára és gégéjére jut.
Pedig arra a fix fizetésű középosztálynak és sze
gény embernek is szüksége van. Az emelési
tendenciával szemben csak a maximálás nyújthat
segélyt.

Közgazdaság.
Az Első Magyar Általános Biztosító
Társaság
folyó hó 6.-án tartotta közgyűlését Csekonics
Endre gróf v. b. t. t. elnöklesével. Napirend előtt
B.erzeviczy Albert v. b. t. t., igazgatósági tag üd
vözölte a részvényesek nevében Ormody Vilmos
vezérigazgatót az intézetnél eltöltött öt) éves szol
gálati évfordulója alkalmából. Ormody Vilmos
meleg köszönetét mondott az ünneplésért s ezután
a lefolyt évi jelentéseket terjesztette elő.
Az évi jelentés részletesen kiterjeszkedik a
társaság üzletágának alakulására, melyek közül
az élet-, jég- és betörésbiztositás kedvezően fej
lődött, mig a tűzbiztosítás káraránya kevésbé volt
kedvező. A társaság hadikölcsön-jegyzései már
elérték a 150 milliót, jótékony célokra 236.700
koronát fordítottak. Lényegesen emelkedtek a há
borús drágaság által okozott személyi és egyéb
kiadások. Igy a társaság a tisztviselők járandó
ságait a korábbi 2,444.724 koronáról 5,441.3W
koionár,a emelte fel s a megnövedett adóterhek
fedezetéül l millió 590,402 27 K-t tett tartalékba.

.MURASZOMBAT es vidéke.

MURASZOMBAT, 1918.
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A múlt évben elért 7,341.917'66 K összes nyere„égből az alapszabalyszerü levonások és bőséges
tartalékolások után 3,200.09(1 K fordittatik a
részvényesek osztalékára s e szerint minden egész
részvényre 800 K évi osztalék esik. Miután a közgyűlés az összes javaslatokat elfogadta s a fel
mentvényt minden irányban megadta, az igazgató
ságba uj tagul I eleszky Jártost, a felügyelő
bizottságba Antal Gézát és Gaál Jenőt, a választ
mányba pedig Harkányi János bárót, Herzog Mór
bárót, Papp Géza bárót, Somsich Miklóst, Szé
chenyi Emil grófot és Tallián Béla bárót válasz
totta meg.

|

Nyilttér.’

?

Köszönetnyilvánítás.

■

Szeretett férjein, Lanscsák József, illetve
, atyánk és nagyatya elhunyta alkalmával kifejezett
összes részvétért ez utón is hálás köszönetét
mondunk.
Muraszombat, 1918. ápril hó 25.
Lanscsák család.

,

Magyar felírással ellátott képek.

‘Tggqj

Muraszombat.

VIZSGALAPOK
magyar, egyvonalas és németvonalu
Kapható: Balkányi Ernő könyv
es papit kereskedésében Muraszombat.

MOZGÓ S ZINHÁZ
MURASZOMBAT.

VIGYÁZZON

Vasárnapi műsor:
1. Régi Páris. Természet utáni felvétel.
2. Lepke ur és a légy. Bohózat.
3. Legyen világosság. Szenzációs szociális prob
léma 5 íelvopásbao.
Az rflpad^st egy kitűnő hangú
gramofon kíséri

nagy

egészségére I

-----

c igarett a-hüvely eket
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedésében Muraszombatban szerezhet be.

II. hely 80 fill. Ili hely 60 fillér

Kezdete délután 3 órakor és este 8 órakor.

Tisztelettel
DITTRICH GUSZTÁV
tulajdonos.

Pergamentpapir
befőtt bekötéséhez, elsőrendű minőség.
Kapható: BALKÁNYI ERNŐ könyv- és

papirkereskedésében MURASZOMBAT.

Ipar és kereskedelem.

Előfizetőnk ingyenes
hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:

Előfizetőnk ingyenes

hirdetés-rovata.

VIDÉKIEK:

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves
Muraszombat.

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege-,
liszt-, vetemény-magvak, ugyszintén üvegés porcellánkereskedése. Férfi és női czipö
raktár. Vesz mindenféle gabonát.

=~.

Megbízható és jóminöségü nikotinmentes

Felsöpáholy 3 K Alsópáholy 2 50 K

HELYARAK : Zártszék 2 K. I. hely I 50 korona.
azonnal kapha
tók, úgyszintén Olcsó Jókai
Modern Könyv
tár
Magyar Könyvtár füzetei raktáron nagy
választékban.
Balkányi E. Muraszombat.

Balkányi Ernőnél

Muraszombat, 1918 vasárnap, április hó 28-an

A szerkesztésért felelős: Scheibner Aladár.

Könyvujdonságok » megjelenés után

kaphatók

Felemelt helyárakkal.

Weisz Vilmos Battyand. Köszönet. Megkaptuk

De későn jött már és igy a jövő számra marad.
Többeknek. Szívesen látjuk és szívesen veszszük a közreműködést. Sót kérünk jó és alkalmas
tárcákat és mindennemű más közleményeket,
melyeknek mindenkor készséggel adunk helyet.
Több előfizetőnknek Hálásak leszünk azok
nak közreműködéséért, kik lapunk előfizetőinek
táborát szaporítják. A lapnak egyetlen egy járási
házból sem szabad hiányoznia. Munkánk ingyenes,
önzetlen s teljesen altruistikus, csak a járási és a
közönségét szolgáljuk.

=====

tábori dobozok

*) E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősséget
nem vállal.

Szerkesztői üzenet.

35 dekás

BRANDSTEIN ISTVÁN kémén yseprö-ntesler
KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó

Szombathely,

gépek árusítása

GP.OSZ SAMU vendéglős Urdonib.

NÁDAI JÓZSEF
ANTAUER JÓZSEF bábsülö és mézeskalácsos
■BENKÓ JÓZSEF Szállódája az „Elefántéhoz.

bornagykereskedése, Gróf Szápáry-utca.

KOLOSSÁ

JÁNOS

férfi-

és

női

czipész.

S1FTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa.
HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd.

FLISZÁR JÓZSEF vendéglős.

D0BRA1 JÁNOS nagy vendéglője

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóliegy.
KOHN LIPÓT fűszerkereskedő, deszka.mész,

BOROS BENŐ kávéháza.

czement és eternit pala árusilás,
CZIPOTT

.MIKLÓS

férfi-

és

női

czipész,

DICK SÁNDOR sajtgyáros.
FÜRST A. és FIA fűszer-, festék-, csemege-,

KOFJACS FERENCZ épületkerékpár jayjtó.

és

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Kőltidán.

mülakalos

NEMECZ JÁNOS vaskereskedö. nagy raktár

KÜZMICS

MÁTYÁS

vendéglős

Battyánd.

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

varrógép-, ketékpár és gazdasági gépekben
liszt-,

vetemény-magvak. ugyszintén
és porcellánkereskedése.

üveg

IIEKLICS ISTVÁN vas- és füszerkereskedese
Muraszombat. Lendva utca.

POLI.AK JÓZSEF pékmester. Templom, utca,

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezövár.

FLISZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos.

KÜ11ÁH JÁNOS Vendéglős Battyánd,

Molorerőre berendezett műhely.

PÉTEHKA FtRENCZ vendéglős
KB. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fő ulcza.

HF.IMER JGNÁCZ deszka-, faszért-, mész-,
czement- és vegyeskereskedése Lendva-ulca.
HALBARTH HENRIK vendéglős,

PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-ulcza.

KÜHÁR

ISTVÁN

vendéglős

Márkusházáti

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.

RATKOL TIVADAR gőztéglagyára.

SAVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat.

RITUPER ALAJOo épület- és mülakalos.
kerékpár-, mérleg és fegyverjavitó niiihelv.

ST1VÁN FERENCZ vendéglős Köhida.

SIFTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

SIFTAH MIHÁLY vendéglős Sürűház.

KEMÉNY MÓR „Korona" kávéházit.
TURK

HIRSCHL ANNA fűszer kereskedése és kész férfi

ruharaktára a va^ut állomás mellett.

JÓZSEF

vendéglős Templom-ulcza.

URSZULESZKÜ PÉTER úri és női fodrász"

SOMMEK JÓZSEF

vendéglős

Felsölendva.

VEZÉjJ JÓZSEF vendéglős .Márjonhely,

Nyomatún Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszonjbatban.

