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Honleányok! Hazafiak!
Xdakozzunk a szerb háború 

katonaápolási költségeire !

A szerbek ellen vívandó rendcsináló 
hadjárat a magyar nemzet fiait is küzde
lembe szólítja. És talán őket elsősorban és 
legnagyobb arányban. A magyar nemzet 
virága, leikéből lelkedzett ifjúsága ott lesz 
a harctéren. Ott lesz a fiatal, javakorbeli 
férfivilág, apró gyermekek gyáinolója s 
gyengédszivü hitvesek élettámasza.

S a magyar hősi vér nem tagadja meg 
magát A magyar föld minden polgára : 
munkás, földműves, tanult ember dalolva 
indul neki a harcnak. A magyar államiság 
eszméjével összeforrott, józanabb nemzeti
ségeink is örömmel várnak a hivó szóra

Lesznek hőseink, akiknek nevét büsz
keséggel vesszük majd ajkainkra s drága 
ereklyeként őrizzük diadalmasan meghor
dozott zászlóikat. Biztosak vagyunk benne, 
hogy impozáns erőkifejtéssel nyomjuk el a 
megátalkodott gonoszság, a gálád király 
gyilkosok kalandor táborát A balkáni tűz
fészket kioltja és széjjelszórja lelkesedésünk 
és katonai tudásunk ereje.

De minden szent eszme vértanukat is 
kivan. A vad balkán állam rideg talajába 
önnön gyermekeink szivvéréből kell ültet
nünk vérvirágokat. A hátrahagyott özve

gyek, a kenyérkeresőjüktől megfosztott édes
anyák és gyermekek könnye nem öntöz
heti könyörtelen sirhantjukat.

Az önfeláldozó és áldozatos szeretet 
leszámolt már azzal, hogy embervérre vá
gyó, szomjas tarlók és bércek föllött kél 
föl számunkra a dicsőség napja Hős min
denki, aki férfias bátorsággal siet az Aldu- 
nához vagy áll őrt az orosz határon; hős 
minden női szív, amely lemond jogáról, s 
remegő csókjával nyomja oda a glorio'át 
a szeretett férfi homlokára . . . Kedves le
gények, fiatal, vidám katonák, barátaink, 
testvéreink — a forró szeretetünk megy 
veletek azon a nehéz utón, amelyre könnyű 
szívvel elindultok.

Forduljunk ezekben a nehéz órákban 
megindult szívvel és gyöngéd szeretettel a 
katonáink felé. Százezer meg százezer fia
tal ember indul most a legnagyobb próba
tétel elé.

Ne feledjük, hogy nekünk itthon ma 
radottaknak kötelességeink vannak a tüz- 
vonalba álló honvédők iránt! Ne hiányoz
zék semmijük azoknak, akik harcba mentek 
a nemzet becsületéért, de egyben a mi 
jólétünkért s jövőnk biztosításáért. Ne szen
vedjenek szükséget az árván itthon marad
tak, akiknek — talán gyenge gyermekek 
és nők -- az elvont férfikéz hiánya miatt 
maguknak kell learatniok és elmunkálniok 
az idei silány, esőáztatta termést vagy ve- 

zetniök valamely küzködő kismühelyt vagy 
üzletet És a sebesülteknek, az áldozatok
nak is kijár a nemzeti elismerés: legalább 
a gondos ápolás.

Ezt ti adhatjátok meg, itthon maradt pol
gárok és ti, magyar nők! Adakozzunk és 

.gyüjtsünk! A haderőnek a mi véreink
nek, a harcosoknak és családjaiknak

A Muraszombat és Vidéke« a nagy
közönséghez fordul, amelynek áldozatkész
ségében még soha nem csalódott. Adakoz
zon mindenki a háború sebesültjei és áldo
zatai javára A rászánt összegeket küldjük 
vármegyénk alispánjához, mint a vasmegyei 
Vörös-kereszt elnökéhez, hogy, azt legjobb 
belátása szerint fordítsa a vasmegyei kato
nák és hozzátartozóik felsegélyezésére.

A város széplelkü leányaihoz pedig 
azzal a bizalmas figyelmeztetéssel (mert ké
résre nincs szükség) járulunk, hogy a most 
rendezendő ápolónői tanfolyamok megnyi
tását kisérjék figyelemmel. A többit 
szivük megsúgja.

Hölgyeink egyesitik magukban Mária 
szeretetét és Márta szorgalmát, ép azért 
biztosak vagyunk benne, hogy sok, igen 
sok női kéz vállalkozik a lázverejtéktől 
gyötört betegek ápolására, csapzott hajuk 
eligazítására, égő homlokuk lecsillapítására

A vagyon és a szív ajándéka: az irgal
mas szeretet aranya és olaja balzsamként

1TÁRCSA.
Részeg vagyok,

- - — — — — — dülöngélek.
Alig bir a lábom,
A nagy utcát szélbe-hosszba 
Összevissza járom.
Három cigány ballag velem, 
Utcahosszat húzzák, 
A szomorú meg a cifra 
Csendzavaró nótát.
Meg-megnyilnak az ablakok.
Ki-ki néznek rajta,
Ágyból ugrott álmos népek
Szidnak főbe-agvba.
Csak egy rozmaringos ablak 
Marad mindig zárva. 
Hej pedig a kinyílását 
Szivem lelkem várja.
Oda járok hajnaltájba’
S elhuzatom szépen ;

Csak egy kis lány...........
És azután
Tovább megyek, dülöngélek
A fekete éjben.

zs. Zsemley Oszkár.

A genfi szövetség
Bakatréfa. —

Irta.- zs. Zsemley Oszkár.
Biz ennek már jó ideje. Akkor még egé

szen zöld sakál voltam.
Persze az olvasók legnagyobb része nem 

tudja, mi az a sakál. Ez a terminus tehnikus a 
legfiatalabb újságírót jelzi. A vidéki redakc'ők 
ambíciótól izzó-mozgó riporterét, aki valóban 
sakálmódra veti magát mindenre, amiben szen
zációkat sejt.

Hát ilyen sakál voltam, amikor az első 
manőverre behívtak.

Boldog idők ! Mennyire örültem a kétfejű 
sassal súlyosbított »Einberüfungskarte«-nak. Nem 
a bekövetkezendő katonagyöngyélet tett boldoggá, 
hanem az, hogy igy jogalapot szereztem egy kis 
elölegtalpalásra s ami még ennél a nagyon fon
tos dolognál is fontosabb volt: megléphettem 
m. I. hitelezőim elöl, akik az istenért sem sza
lasztottak volna el egyetlen napot is, hogy becses 
hogylétem felöl ne tudakozódtak volna. Valóságos 
művészetté fejlesztettem a »sliszolásokat.« Nem 
volt utca, melyhez valamelyes kis hitelmüvele- 
tecske ne kapcsolt, illetve melytől ne riasztott 
volna. Oh, hány gyötrelmes perceket lapultam 
teljesen vadidegen kapuk alatt, mig szabóm végig 
politizált az utcán. S ha aztán végre kiszökhettem 
az utcára, akkor bizony nem egyszer éppen a. 
suszterem szurkos karjai közé röpültem.

Hát ilyen körülmények között ugyebár való
ságos megváltás volt a behívó. Előleget kaptam. 
Kértem száz koronát és kaptam : tiz, mondd tiz 

grönyecet. Mit csinál egy neveletlen sakál, ha 
váratlanul tiz kroncsit kap? Nem százszor nem 
fizet sem szabónak, sem suszternek, sőt a mosóné 
neve sem jut olyankor eszébe. Ellenben még azon 
melegében beissza a talált pénzt. Mert ugy mél- 
tőztassék a dolgot venni, hogy az újságírás min
denesei a sakálok, Guttemberg óta talált pénznek 
minősítik az előleget, valamint a szerkesztő urak 
is csak azért nem dobják ki az ablakon az előle
get, mert igy legalább megvan a joguk a szegény 
sakált a sárgaföldig lekapni, amitől azonban a 
sakál egy sakálhoz illő bátorsággal nem riad vissza.

Magam is azzal a tiz koronára devalvált 
száz koronás előleggel begubóztam a legelső csap
székbe is ittam hazámért rendületlenül addig, mig 
húsz kroncsi újabb függő és még ma is íebegő 
adóságot nem csináltam. Mert ugy áll a dolog, 
hogy ha valakinek van tiz koronája, az cehelhet 
harminc koronáig. így azután ö sem vészit, még 
a korcsmáros sem. Sőt a korcsmárosnak haszon 
fejében meg marad az a reménye, hogy egyszer 
csak megkapja a húsz kroncsit. Ezek a remények 
azonban legtöbbször örökzöldek.

Krajcár nélkül, alaposan behorpadva elutaz
tam az ezredemhez, hogy végigcsináljam a két
fejű sas körüli utazásomat huszonnyolc nap alatt.

Magáról a manőverről sokat Írhatnék. De 
most annak egyik fénypontját mesélem el.

Jó hazafihoz illően a tiszti vizsgán megbuk
tam. És ez természetes is. Hiszen, ha a tábornoki 
kar telítve van annyi tudatlan tudóssal, nékem 
már a szubordináció miatt sem volt szabad a 
katonai tudományhoz érteni. így esett meg azután, 
hogy mint tituláris káplár szaporítom a hadilét
számot. 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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és jótékony életelixirként hat küzdőre és 
szenvedőre egyaránt és a hazaszeretet örök 
történetének legszebb lapjai regélnek róla 
jövendő idők minden gyermekének.

A nevelés hatalma.
Nevelési rendszerünk egvébb íeladaltal nem 

dicsekedhetik, mint hogy ismereteket tanít, aztán 
szabályokat és tudományokat, holott a bölcsek 
már rég megegyeztek abban, hogy az embert leg- 
kevésbbé sikerül tanítás által képezni Tudni min
dent tanítottak, de tenni semmit. Ámde azt mond
ják. hogy hiszen ott az élet, tanít az mindenkit 
mindenre.

Ez ellen a tétel ellen csak két kifogásunk 
van. Először az, hogy csak akkor tanít az élet, 
mikor már rég tudni kellene, s ez oknál fogva 
késő korig tanonc maradt mindenki és többnyire 
csak akkor tanul még élni, mikor már az élet 
ereiből kisiklik, s amit tanult, azt jobbára a saját 
kárán tanulta. A második kifogásunk meg, hogy 
tanít az élet, de többnyire ferdeségeit, fonákságait, 
tévedéseit és rosszaságait tanítja, legalább száz 
ténye közül kilencven bizonyosan ezeknek soroza
tába való, aminek aztán igen természetes követ
kezménye az ivadékok fokonként haladó romlott
sága, vallási, társadalmi és polgári erkölcsök szem
pontjából.

Az ember első napjától fogva, amint érzékeit 
a külvilágnak feltarja, azonnal kezdődik képzőeése, 
s e pillanajtől fogva a benyomások végtelen soro- I 
zata idomitja testét és lelkét egyaránt. A benyo
mások folytonos folyamatának összege idomitja 
tehát, vagy, ha úgy tetszik, neveli az embert arra, 
hogy egyesek, vagy egész ivadékok erre, vagy 
arra a célra, ilyenekké, vagy olyanokká képeztes- 
senek. Nincs egyébre szükség, minthogy az élet 
viszonyainak jnegfelelőleg rendeztessenek, mert 
ettől az elrendezéstől nemcsak a magunk boldo
gulása is függ.

Minden élő nemzet csak az ő fiainak, leá
nyainak egyetemes összegéből áll, a nemzet nagy
ságát pedig fiainak, leányainak száma és erőtehet- 
sége eredményezi, a nemzet célja tehát nem lehet 
egyéb, mint fiai, leányai mindnyájának élete, fej
lődése és virulása.

Ismervén az embernek, mint egyénnek a 
nevelés által elérhető tökéletesbülését, ha a nem
zet mint életszerű testület önjavát mellőzni nem 
akarja, szükséges, hogy fiait, leányait mindazok
kal a tulajdonságokkal felruházni igyekezzék, 
melyek a nemzetet magát minnél nagyobbá, minél 
virágzóbbá tegyék és ami a nemzetnek, mint az

Egy gyönyörű reggel az egyik tábornok ur 
a fejébe vette, hogy az ellenség már közel van 
hozzánk. (Ellenség ugyanis az a jó barát, akinek 
a sapkáján fehér rongy van.) Ez a tábornoki ötlet 
a szolgálati ut csatornáján szép lassan leszivár- 
gott a mi ezredünkhöz, innét hasonlóan szépen 
lassan a mi századunkhoz (jó, hogy az az ellen
ség jóbarát volt, mert különben ő érkezett volna 
előbb és nem a generális rendelete).

így lettem én patrol. Kaptam hat bakát, egy 
csomó parancsot és azzal neki indultam egy vége- 
hosszanélküli kukoricásnak ellenséget keresni.

Amint a kukoricás szélére értünk, majdhogy 
belé nem szaladtam az ellenség patroljába. Ök is 
ellenséget kerestek. Igen megörültünk, hogy egy
másra akadtunk. Ok molináriak voltak, mi meg 
eszti bfkák. A molinári patrol vezetője is önkén
tes volt Helyesebben : volt önkéntes volt.

Na koma mondok néki - ezt a magya
rok speciális úristene is igy akarta, hogy mi ilyen 
gyorsan összeakadjunk. Már most legjobb lesz, 
ha bakvartélyozzuk magunkat a legközelebbi pa
rasztházba, és ott fegyverszünetet iszunk. Úgy is 
lett. Behúzódtunk egy zsellérházba, ott azután 
hasaskancsókból iszogatott nagy szorgalmasan a 
két ellenség egymás egészségére. Már éppen ott 
tartottunk, hogy valami jó magyar nótát süvítsünk, 
amikor látjuk ám az ablakon keresztül, hogy egy 
generálstébler kapitány üget nagy buzgalommal 
a ház felé. Megszomjazott ő is.

Mondanom sem kell, hogy a boroskan csók 
egy kettőre az ágy alá rükverkoncentrálódtak, de 
mi sajnos nem léphettünk meg. Röviden: 
barát ellenség szépen lezáratott a lágerhauptvache 
börtönébe — egy üres pincébe. 

emberi nem képviselőinek, a természettől osztály
részül jutott, hogy általuk örökéletü legyen.

Ezekre tanít az élettudomány, hatiogy sza
bályait a nemzetek életére alkalmazzuk.

A nemzetnek kormányában összpontosuló 
hatalma pedig fiait nagysggának hathatós ténye
zőivé csak célra irányzott neveltetés, képzés 
által teheti.

De minthogy általában elismertük, hogy az 
embert az életen át érő minden benyomás képzi 
és neveli, azért természetesen a nemzeti nagyság 
elérésére szükséges, hogy mind a magán, mind a 
nyilvános élet akként irányittassék, hogy minden 
benyomás az ember javulására, nemesbülésére és 
tökéletesbülésére legyen alkalmas, mert az embert 
az élet képzi és nem az ishola.

Ebből az következik egyrészt, hogy szapo
rítani kell különösen azokat az intézményeket, 
melyek képessé tehetik ifjúságunkat, hogy a gya
korlati élettel felvehesse a harcot és annak kí
méletlenségeivel sikeresen dacolhasson; másrészt 
meg otthont kell adni az erkölcsiségnek a család
ban, mert maga a nemzet nem egyéb egy nagy
családnál, mely erkölcsiségét az őt alakitó szü- 
kebb családok erkölcsiségéből meríti, hogy vele a 
boldogulás ösvényén haladhasson.

HIRUK.

Muraszombat és a hiboru.
Vasárnap délután jöttem haza Szombathely

ről, ahol a szombat éjjel közhírré vált részleges 
mozgósítás hatása alatt már erősen háborús han
gulat uralkodott. A város vasárnap délelőtt a meg
bolygatott hangyaboly képét mutatta. Legerőseb
ben a pályaudvaron volt érezhető, hogy háborús 
világ küszöbén vagyunk. Már katonavonatok jöttek, 
s tartalékosok csapataival lett szokatlanul népes 
a vasút tájéka.

A déli gyorsvonattal jöttem el Szombathely
ről, s az izgalom ugyancsak megviselt. A háború 
láza a többiekkel együtt engem is elfogott, s nyu
godtunk épen nem mondható kedélyállapotban 
ültem saját hazai expressünkre. Mentői jobban 
közeledtem azonban Muraszombat felé, annál 
nyugadtabb lettem, látva azt absolut csendességet, 
mely a nagy forgalomtól elzárt kis világunk hét- 
köznapisága felett elterült.

A nagy világtörténelmi esemény első jelenete 
épen nem érintette Muraszombatot. Az emberek

Persze, fenemód megijedtünk. Ezért bizony 
egy-két esztendőcske jár ki. Mert főbenjáró bűn 
ám, ha az ellenséggel össze cimborái a patrul, 
még akkor is, ha az ellenség jó barát.

No de nem azért sakál a sakál, hogy ki ne 
vágja magát.

Másnap egy öreg ezredes bácsi elé került a 
két patrol raportra. Én voltam a nyurgább legény, 
hát én kerültem a banda jobb szárnyára.

Kemény szalutálás után a következőket je
lentettem a ‘Herr Oberst -nek gehorsamst:

amikor a kote numero 26-nál a kuko
ricástól védett állásomból a terrénumot szemlél
tem, láttam, hogy egy csoport ellenséges katona 
áll a réten. Az előirt óvatosság szem előtt tartá
sával feléjük közeledtem s megadásra szólítottam 
fel őket. Ekkor láttam, hogy az ellenség egyik 
őrjárata van előttem. Az őrjárat parancsnoka a 
földön feküdt és görcsöktől rángatódzott. Minthogy 
a genfi egyezmény idevágó annyi meg annyi para
grafusa értelmében a harcképtelenné vált ellen
séget barátnak kell tekinteni, az ellenséges 
őrjárat beteg parancsnokát saját katonáival bevi
tettem a legközelebbi házba és hosszas fáradozás 
után magához téritettem. Éppen akkor érkezett 
oda a százados ur és mindnyájunkat letartóztatott, 
így volt.

Az ezredes rámnézett, megsodorta a baju
szát és morgott valamit, (biztosan ’inordskerl - 
nek nevezett.) Azután végig kérdezte a bakákat. 
Persze mind úgy vallott, amint én Erre vissza
jött az ezredes elém és csak ezt mondta: >Sie 
verfluchter zsurnaliszt abtréten*.

Ez a genfi szövetség története. Ajánlom a 
fiatal tartalékosok figyelmébe. 

egykedvűen jártak-keltek, s tudomást sem látszot
tak venni arról, hogy körülöttünk megmozdult a 
föld. Nem vették észre, hogy az a nagyhatalmas
ság, amelynek nyögő adófizetői vagyunk, kihúzta 
kardját, és lesújtani készül hitvány ellenségeire.

Hétfőn, amikor hirtelen megszűnt a telefon 
s a postán s a szoigabirói hivatalban éjjeli szol
gálatra rendezkedtek be, már egy kissé gondol- 
hozni kezdtek az emberek, de izgalomnak még 
ekkor sem láttuk nyomát. Kedden azonban már 
osztogatták a sárga és piros cédulákat, a behívó
kat. Erre mégis észrevehető volt némi nyugtalan
ság. Egyik másik ismertebb egyén behivási paran
csát élénken tárgyalták, s csak most, amikor lát
ták, hogy a katonasoron jóval túl levő emberek, 
epen nem harcias érzületü családapák is fegyverbe 
szöliltattak, kezdték Muraszombaton is komolyan 
venni a háborút.

Mindez azonban egy-két napig tartott. Ezalatt 
kijártunk a vasútra és segítettünk bucsuzkodni, 
aztán meg szépen hazamentürk, s még az újsá
gokat sem igen vártuk, mert kívánságunk a lapok
kal épen nincsen kielégítve.

A hét végére hazaérkeztek a nyaralók, akik 
sietve szakították félbe üdülésüket, s azontúl me
gint nem történt semmi. Szóval Muraszombaton 
isteni nyugalom van. ide nem érnek el a világ
események hullámai. Nem tudunk, nem látunk, 
nem hallunk semmit. Annyira nyugodtak vagyunk, 
hogy ráérünk még a vend nemzetőrség szervezé
sével is foglalkozni. Most tehát a legideálisabb 
üdülőhely, a hol az idegek lecsillapodnak : Mura
szombat.

Idáig jutottam el pénteken délután írásomban, 
amikor megunván a munkát, felkészültem, hogy 
bemegyek a városba. A Berger Béláék boltja előtt 
álltam többed magammal s vigasztalni próbáltuk 
Bergernét, akinek az urát már néhány nappal 
ezelőtt elszólitotta a király parancsa. Javában 
beszélgettünk, amikor egyszerre Horváth Pál fő
szolgabírót s a közigazgatási hatóság egész tiszti
karát látom lejönni a casinóból. Az urak szinte 
rohanva mentek a gróf Szápárv-utcán felfelé.

Nyomban utánuk vetettem magamat. Egy 
pillantás a főbíró megilletődött arcára s a kezé
ben szorongatott táviratra, megmagyarázta előttem 
a helyzetet.

Általános mozgósítás, szólt a főbíró re
kedten, s én teli tüdővel harsogtam bele az utcába : 
Elrendelték az általános mozgósítást. És mint, a 
mikor villanyos áram éri az embert, oly hirtelen éb
redt életre a község. A hir futótűzként terjedt, s 
pár perc alatt telve lett néppel a gróf Szápáry- 
utcza.

Az asszonyok már sírtak, a férfiak 
nagyban tárgyalták, hogy kinek kell elmenni! Hej, 
de eltűnt egyszerre az isteni nyugalom Mura
szombat környékéről. Milyen nagy lett a sürgés
forgás. Rendőrök, hivatalszolgák, küldöncök nyar- 
galásztak fel-alá, s a szolgabiróság helyiségeiben 
megke^Jödött az általános mozgósítás kihirdetésé
nek nagy munkája. Lázasan dolgoztak a fehér és 
piros szinü falragaszok kiállításán. Csak a dátu
mot kellett beleírni, egyébként készen voltak a 
hirdetmények a szolgabiróság titkos szekrényében. 
A közönség sürü tömegekbe verődve állott a hi
vatal előtt, s türelmetlenül várta a híreket.

Az első izgalom lecsillapulta után lassanként 
a lelkesedés láza is erőt vett az embereken. Pol
gárokból alakult csoport hangosan éltette a hábo
rút, s abcugolta Szerbiát.

Egy zászlót kérünk, hangzott a kiáltás, s 
csakkaniar előkerült a szolgabiróság hatalmas 
trikolorja, melyet remegő kezekkel bontottak szét. 
És amikor az esti szellő meglengette a három- 
szinü nemzeti lobogót, egyszerre kitört a lelkes 
tömegből a kiáltás : Éljen a haza, éljen a király.
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Aztán körülhordozták a városban a zászlót, s 

un.l nagyobb és nagyobb tömegek kisérték ha
zánk szent színeit egyre éltetve a királyt, a hazát, 
i háborút s abcugolva a királygyilkos Szerbiát. 
Pedig mi nem is Szerbia ellen megyünk!

Éjjel 11 órára készültek el a szolgabiróság- 
nál a hirdetmények felszerelésével. Kocsik várták 
i küldöncöket, kik az egész járásban szét vittek 

a lakosságot fegyverbe szólító híradásokat. Mura
unhat utcáin pedig megperdült a dob. A rend
ok kihirdették az általános mozgósítást.

A Bohrai étteremben nagy úri társaság ve
it össze. Mikor a plakát megérkezett, felöl- 

vacák Néma csendben hallgatták végig a királyi 
sót, s azután kitört a társaságból a tömör

ülj éljenzés: Éijen a haza! Éljen a király ! 
Ln a német Császár! És mikor a kedélyek csur- 

.! >ltig tele lettek érzelemmel, egyszerre csak fel- 
zendült a legújabb és mégis a legrégibb dal :

Ferenc/. József azt üzente . . . .

Az isteni nyugalom egyelőre eltűnt Mura
szombatból. Nemsokára üres lesz a város. Elmegy 
mindenki ... És vájjon ki jön vissza ? ! . . .

Magnáshölgyek készülődése 
a háborúra. A muraszombati közkórház 
előtt pár nap óta mindennap reggel ele
gáns automobil áll. A környékbeli ariszto 
krata hölgyek jönnek rajta a kórházba, 
..hol dr Geiger Vilmos és dr. Skrilecz Mi
hály orvosoktól a hareztéri betegápolásban 
nyernek elméleti és gyakorlati kiképzést. 
Gróf Zichy Ágost főtt d várnagy, v. b. t t. 
leányai, Ásta és Fedora grófnők, valamint 
a batlyánfalvai kastély ifjú tündére, gróf 
Dürckheim Alfrédné, szül. St Julién Ilona 
grófnő a buzgó betegápolók, akik most 
szorgalmasan tanulják az emberszeretet 
egyik legmagasztosabb munkáját, hogy annak 
idején, ha majd visszahozzák a nemzeti 
becsületért vérző harcosokat, kellő hozzá
értéssel felelhessenek meg az önkényt vál
lalt nemes kötelességnek. A főrangú höl
gyek buzgósága nem szorul dicséretre, de 
legyen követendő példa, mert bizonyára 
sokan lesznek, akik ápolásra szorulnak, s 
akiknek szenvedéseit a lelkes honleány! 
kezekből jövő szeretetteljes ápolás elvisel
hetőbbé teszi.

Dr. Radu Romulus kir. vezető járásbiró, 
elkezdette szabadságát. A járásbiró, a háborús 

; lőre tekintettel, Muraszombatban marad, s csak 
>szel fog néhány hétre elutazni. Szabadság ideje 

t a hivatalt Schweitzer Jenő kir. járásbiró vezeti.

A muraszombati polgári iskola gondnok
sága. A muraszombati áll. polg. fiúiskola gond
nokságát most nevezte ki a főispán. A gondnokság 
elnöke Pósfay Pongrácz nvug. főszolgabíró, al- 
elnöke dr. Czifrák János ügyvéd, tagjai: dr. Vályi 
Sándor ügyvéd, ifj. Horváth Pál főbíró, Szlepecz 
János esperes-plebános. Kovács István ev. lelkész, 
dr. Kiss Henrik rabbi, dr. Pintér Miklós ügyvéd, 
dr. Geiger Vilmos tb. megyei főorvos, Horváth 
László körjegyző, dr. Sőmen Lajos ügyvéd és dr. 
Skrilecz Mihály körorvos lettek.

Vendek Belgradban. A szerbekkel való 
háborús konfliktus, meg a Kossuth nóta uj válto
zatú népszerűsége eszünkbe juttatja két földinknek 
belgrádi kalandját. Két évvel ezelőtt Benkó József 
mezővári és Dzsubán Ferencz alsómaráczi vállal
kozóknak és aratógazdáknak nagy kiterjedésű 

ataik voltak a zimonyi határban. Az időjárás 
éppen úgy nem kedvezett akkor az aratásnak, 
mint az idei nyár. Arattatni nem lehetett, mert az 
cső szüntelen esett napokon keresztül. A két vál
lalkozó elkeseredésében elhatározta azért, hogy 
átnéznek Belgrádba és szomorkodó lelkűk meg- 
vigasztalására megeresztenek egy pár litert. Köz
ben azután betévedtek Belgrádban egy helyiségbe, 
ahol szólt a magyar cigány hegedűje. Itt kedélye
sen elhelyezkedvén, már többé nem igen búsultak 

azon, miért is esik az eső, de igenis Benkó ba
rátunk egyszer csak oda szól a cigánynak :

More, huzdd el a Kossuth nótát!
És a cigány nagy szivbéli örömmel kezdte 

játszani. Alig jutott el azonban odáig: azt
üzente .... egy csapásra felügrálnak mind a 
szerbek és ökölbe szorítják kezeiket. Egy közülök, 
a legjobb futó, mert erre a tulajdonságra is igen 
büszkék, uccu neki, elszaladt a rendőrért. Mi alatt 
megérkezett a rendőr, a vitéz szerbek kórusban 
ordították: udri magvari (üsdd a magyart), hogy 
meri itt huzatni a Kossuth nótát. Ütlegelésre azon
ban még sem került a sor, mert Szerbiában töb
bek között isa rendőrkitünően szalad és igy hamarott 
termett, hogy megszabadítsa a Kosuth nótától 
megijedt szerbeket a jókedvű vindisektőL A rend
őrség kél napra csukatta le a Kossuth nóta miatt 
a mi magyarjainkat. Földjeink azonban e miatt 
korántsem estek kétségbe. Az eső esett szakadat
lanul, aratni nem lehetett, mit tehettek egyebet : 
énekelték a Kossuth nótát. (c. g.)

Szerelem, eljegyzés, házasság. Akik a 
múlt napok egyikének estéjén, a kellemesen hűvös 
éjszakát élvezve, a főutcán sétálgattak, és néha- 
néha kiváncsi tekintetet vetettek a fényesen kivilá
gított Dobrai étterembe, azok szokatlanul ritka 
jelenetnek voltak tanúi. A rendes asztaltársaság 
ült ugyan a maga helyén, de nem az a csönde
sen beszélgető és quaterkázó compania, hanem 
csupa megilletődött arcú féfiu volt ott. Sőt uram- 
fia még szónokolt is valaki, akinek pohárral a 
kezében élő ember eddig még csak a tizennyolca
dik spriccernél hallotta a szavát. A sordinós hangú 
toasztnak következő szavai szűrődtek át az abla
kon keresztül a nyári éjszakába: . . . . Miután a 
mi kedves asztaltársunk és barátunk, szélességé
ben és hosszaságában, magasságában és mélysé
gében már össze-vissza mérte a tótságot, ki- és 
lekrónikázta a rendőrtől kezdve az egész világot, 
kitünően működő műszereivel ezúttal olyan terepre 
került, ahol elszántott mesgyék helyett a szerelem 
berkeit találta . . . Szarkalábakkal ékes szemszö
geiből boldogan mosolyog és szabályszerűen le
tarolt koponyájában a nősülés gondolatát variálja. 
Szóval barátunk bele esett abba a bizonyos ve
rembe, s mi most azért vagyunk itten, hogy a 
verembeesés ünnepélyes pillanatát jókívánságaink
kal súlyosítsuk. Az az angyal, aki felé barátunk 
szive fordult, itt ül közöttünk .... Ebben a pil
lanatban harsány éljen szakította félbe a toasztot, 
nyomban rá valaki betette az ablakokat, s többet 
a felköszöntőből semmit sem lehetett hallani. El
gondolható azonban, hogy újságírói fantáziánkat 
nagyon izgatta a rejtélyes szónoklat, s bár kezd 
tűk megérteni, hogy az urak miért oly megillető- 
dőttek, még sem voltunk tisztában az esettel. Azon
nal tudósitót küldtünk a helyszínére, akinek sike
rült a következő tényállást megállapítani: A szóban 
forgó társaság eljegyzést és házasságot ünnepelt 
egy kalap alatt. Az eljegyzést tartó derék barátunk 
aznap a kora délutáni órákban méréseket végzett 
a Boros kávéház körül. Nagyon belemerült mun
kájába, de még sem annyira, hogy észre ne vette 
volna azt a tündért, aki az ő műszaki mozdulatait 
feszült figyelemmel kisérte. Csak egy pillanatig 
tartott, s a baleset megtörtént. Szegény barátunk 
szokása ellenére nyomban beleszeretett a tündérbe, 
s földhöz vágva a mérő szalagot, kijelentette: 
vagy ez vagy senki. És rögvest kérők után nézett. 
Hamarosan talált is két urat, akik az örömhír 
hallatára sürgősen társaságot toboroztak össze, 
hogy a nagy esemény kellő formák között történ
hessék meg. Mikor már együtt ült a hosszú asztal, 
a két násznagy eltávozott, hogy a szép tündér 
kezét megkérjék barátunk számára. A nő. a kicsi 
nő, beleegyezése jeléül rögtön el is jött, s azonnal 
hozzáfogtak az eljegyzési lakomához. A pecse
nyénél hangzott el a toaszt, amelynek kiszűrődő 
hangjai folytán került nyilvánosságra a nagy eset. 
Alig fogyott el azonban pár liter bor az eljegyzés 
örömére, mikor megjött a mozgósítás hire. Ékkor 
a szendén piruló menyasszony és a boldog vőle
gény legnagyobb örömére a társaság egyik tagja 
a közelgő háborúra s a rossz gazdasági helyzetre 
való tekintettel, hogy egy költséggel menjen a 
dolog, azt indítványozta, hogy tartsák meg mind
járt a lakodalmat is. Hogy az indítvány általános 
tetszést aratott az természetes, s a már előbb 
említett szónok kijelentette, hogy a törvényes for
maságokon túlteszik magukat, a házasság kötést 
annak rendje-módja szerint megtörténtnek tekintik, 
és most kezdődik a lakodalom. Á vőlegényből szé
dületes gyorsasággal férjjé vedlett népfölkelő kapi- 
pitány örömkönnyet morzsolt szét a korai aggság 

tói szürkülő szemeiben, s mert kiütött a háború, 
ő is az asztalra ütött, eszébe jutván, hogy a hadba- 
száilásig mily kevés ideje marad a házasság per- 
fektuálására. És e gondolattól megrémülve felkelt, 
felkötötte műszerét s a legfrissebb asszonnyal a 
karján, a társaság üdvrivalgásai között elvonult, 
így esett meg Muraszombaton az Urnák 1914-ik 
esztendejében, hogy egy pár óra leforgása alatt 
a hirtelen jött szerelemből eljegyzés, sőt nősülés 
is lett.

— Fiuinternátus Szombathelyen. Negyedik éve 
fönnálló intézetben vidéki tanulók kellemes otthont 
találnak teljes ellátással, állandó fegyelmi felügyelet 
s naponkénti tanulmány ellenőrzéssel. Az intézet 
állami felügyelet alatt áll. Tessék tájékoztatót kérni. 
(Kőszegi utcza 46.)

Mérnökök, építészek, vállalkozók stb. 
szives figyelmébe. Költségvetési nyomtatvány úgy 
kül- mint beliv. Továbbá finom vázlatpapiros 
tekercsben 150 czm. széles, kapható Balkányi 
Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

Büntető eljárás 200 korcsmáros ellen A 
> Fogadó*  czimü lapból vesszük át az alábbi köz
leményt : Aradon és környéken 200 korcsmáros 
ellen indítottak eljárást azért mert az illetők rész
ben gondattanságból, részben tudatlanságból nem 
függesztették ki italmérési helyiségükben a törvény 
által előirt ..Bortörvény fontosabb rendeletéi" fali
táblát és ezért a legkisebb büntetés 100 korona. 
Jó akaratulag hívjuk a fentiekre fel vendéglőseink 
szives figyelmét és egyúttal tudatjuk, hogy a fenti 
rendeletet tartalmazó fali tábla Balkányi Ernő 
papirkereskedésében Muraszombat 1 koronáért 
kapható.

Vadászoknak, kirándulóknak nélkülöz
hetetlen tárgy, az összerakható alumínium ivó 
pohár. Darabja 50 fillér. Kapható Balkányi Ernő 
könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.

Tagdíj befizetés A magyarországi mun
kások rokkant és nyugdiiegyesülete muraszombati 
fiókiának 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 
fentartott 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.

— A legelőkelőbb, a legmegbízhatóbb, 
a legjobban szerkesztett, a legnagyobb terjedelmű, 
a legfüggetlenebb budapesti napilap -Az Újság*.  
Munkatársai a magyar zsurnalisztika, a magyar 
irodalom legkiválóbbjai. Felelős szerkesztő : Ciajári 
Ödön, szerkesztő társ : dr. Agai Béla. Előfizetési 
árak: egy évre K 28.—, félévre K 14. .negyed
évre K 7.—, egy hónapra K 2.40. Az. Újság elő
fizetői a Divat Sálon--t negyedévre K 2.50 ked
vezményes áron rendelhetik meg. Az Újság kiadó 
vatala, Budapest, VII., Rákőczi-ut 54.

Szerkesztői üzenet.

Zsemley, Fiume. Köszönjük a kéziratot. Tisz
teletpéldányt útnak indítottuk.

Apró hirdetések.
Amerikai szőlővessző Ripária és Göthe No. 

9 sima és gyökeres, megszerezhető jutányos napi 
ár mellett a titkári hivatalban és a vaslaki alany 
telepén.

Galambokat nagyobb mennyiségbeu megvé
telre keres Röszler Károly Szombathelyen.

Háziipari tanfolyamon készült különféle kefék 
és seprűk legolcsóbb árakon kaphatók a Mura
szombat-járási Gazdák Szövetségénél.

Könyvtár órák. A >Muraszombati Járás-Gaz
dák Szövetségé--nek könyvtára nyitva van minden 
szerdán és szombaton délelőtt 11 12 óráig a tit
kári lakásán. A Dunántúli Közművelődési 
Egylet könyvtára pedig szerdán d. u. 2 órakor 
áll a közönség rendelkezésére az állami óvodában.
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A muraszombati kir. jbiróság mint tkvi hatóság. 

2915 1914. tkv. sz.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Szarvaslakvidéki takarékpénztár rt. és társai 

végrehajtatóknak Magyar Lipót és társai végrehajtást 
szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a te- 
lekkvi hatóság utóajánlatra az újabb árverést 300 
kor. és egyéb tőkekövetelések és jár. behajtása végett 
a muraszombati kir. járásbíróság területén lévő 
Vasvecsés községben fekvő s a vasvecsési 65. sz. 
tjkvben A t 2 sor 815. hrsz. 85. házszámu ingat
lan 883 kor., az u. o. 459. sz. tjkvben A * 1 sor 
816 hrsz. ingatlan 330 kor. kikiáltási árban el
rendelte.

Az árverést 1914. évi szeptember hó 4-ik 
napján délelőtti 10 órakor Vasvecsés községházá
nál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási 
áron alól nem adhatók el.

Az árverezni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 20" ,-át készpénzben vagy 
az 1881. LX. t. c. 42. Jj-ában meghatározott ár
folyammal számított óvadékképes értékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, vagy a pánatpénznek elő- 
leges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni (1881. LX. t. c. 147, 150, 170 
&?, 1908. XL. t. c. 21. J?.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma
gasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. LV1. 
t. c. 25. §.) ■

Muraszombat, 1914. évi julius hó 21. 
Schweitzer sk. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Neszményi, tlkvvezető.

A muraszombati kir. jbiróság mint tkkvi hatóság.

2912 1914. tlkvsz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Muraszombati takarékpénztár végrehajtónak 

Ciodina István, kiskorú Öodina József, Károly, 
István és Iván végrehajtást szenvedők ellen indí
tott végrehajtási ügyében a tlkkvi hatóság a vég
rehajtási újabb árverést 800 K és egyéb tőkekö
vetelés és járulékai behajtása végett a muraszom
bati kir. járásbíróság területén levő Alsómarácz 
községben fekvő, s az alsómaráci 341 sz tjkvben A 
I. 1 sor 113 5 hrsz. a. nevezettek tulajdonául fel
vett ingatlan 1 kor., A I. 2 sor 215/5 hrsz. alatt 
nevezettek tulajdonául felvett ingatlan 40 kor.. A 
I. .3 sor 296 hrsz. a. nevezettek tulajdonául felvett 
ingatlan 
ingatlan 
ingatlan 
ingatlan 
ingatlan 
szám a. felvett ingatlan 361 K. A I. 9 sor 730 hrsz. a. 
felvett ingatlan 15 kor., A I. 10 sor 753 hrsz. a. 
felvett ingatkn 28 kor., A II. 1 sor 634 5 hrsz. 
alatt felvett ingatlan 7 kor., A III. 1 sor 1091 
hrsz. a. felvett ingatlan 32 kor., A III. 2 sorsz. a. 
felvett 1418 hrsz. a. felvett ingatlan 37 kor. kiki
áltási árban elrendelte.

felvett
45 kor. A 1. 4 sor 339 hrsz. a. felvett
22 kor. A 1. 5 sor 417 hrsz. a. felvett
12 kor., A 1. 6 sor 479 hrsz. a. felvett
12 kor., A 1. 7 sor 530 hrsz. a. felvett
38 kor., A 1. 8 sor 673 hrsz. a. 62 ház-

Muraszombat és Vidéke 
kiadóhivatala. Balkányi 
Ernő Muraszombat Nyilt- 
tér. hirdetés és előfizetés 
a kiadóhivatal czimére 

küldendők be.

Egy 400 liter napi termeléssel 
keverő készülék és leeresztő csap

pal ellátott
PÁL1NKAFÖZÖKAZÁN, 
úgyszintén 2 drb körülbelül 60 
hektoliter tartalmú cefre kád ju
tányos árban eladó. Ascher 
B. és Fia cégnél Muraszombat.

CC8T Jótállással ’ShI
tiszta, házilag termelt

DISZNÓZSÍR
kilónként Nagyobb vételnél

K 1.60 árengedmény. 

Kapható FLUCK RUDOLF-nál 
Radkersburg.

Az árverést 1914. évi szeptember hó 2-ik 
napján d. e 10 órakor Alsómarác község házá
nál fogják megtartani.

Áz árverés alá kerülő ingatlanok és pedig 
az A I 8 sor 637 hrs . 62. házsz. a felvett ingat 
lan a kikiáltási ár felénél, a többi a kikiáltási ár 
kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpén
zül a kikiáltási ár 207o-át készpénzben, vagy az 
1881 . LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfo
lyammal számított óvadékképes értékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek elöle- 
ges bírói leiétbe helyezéséről kiállított letéti elis
mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési fel
tételeket aláírni (1881: LX. tcz. 147., 150., 170 

; 1908; XL. t.-cz. 21. J?.).
Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál m. 

gasabb Ígéretet tét, ha többet Ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. 
25. S).

Muraszombat, 1914. julius hő 21.
Schweitzer sk. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Neszményi, telekkönyvvezető.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők

KÖNYV- ES 
PAPIRKERESKEDÉS.

A Muraszombat és Vi
déke előfizetési dija :

Egész évre . . . 6 K 
Eél - . . . 3 . 
Hirdetések jutányos áron 

vétetnek fel.

©

Nyári menetrend, szakács
könyv, önűgyvéd, gyer
mek képeskönyvek stb. 

bolti áron kaphatók.

Iskolakönyvek az összes 
iskolák részére, iró- és 
rajzszerek, irótinta, tus 
és gömbfestékek minden 

színben.

Elvállalok könyvkötészeti 
munkákat a legegysze
rűbb kiviteltől a legké 

nyesebb Ízlésig.

Nyomtatványok 
Ízléses kiállításban, gyor
san és jutányos árban 

készíttetnek.

Befőzéshez pergament 
papír és bekötő zsinór 

’obb minőségben 
kaphatók.

Egy jobb házból való fiú

ItanulónakI 
felvétetik BALKÁNYI ERNŐ 
könyvnyomdájában Muraszombat.

Imakönyvek minden val
lás ielekczet részére, ma
gyar, vend és héber nyel
ven, különféle árban és 

kivitelben kaphatók.

KÖNYVNYOMDA = 
ÉS KÖNYVKÖTÉSZET.

p

< Horgony-Liniment. xc.'. >

Horgony-thymol-kenöcs.
Könnyebb sérüléseknél. nyitott és égési 

•ebeknél. Adag: kor. — .80 ’SI

a Horgony - Paln-Expeller pótlékai
. Fájdalommentea bedönsölés hűtéseknél, rheumánál,
\ kösz vénynél stb.

Üvegje: kor. — 80. 1,40. 2.'—.

Horgony-vas-albuminat-festvény.
Vérszegénységnél és sápkórnál. 

Üvegje: kor. 1.40.

k
\ Knpliutó a legtöbb gjógvazi ttnrban vagy közvet- JKI

gr. llcWir ,.li aruy imiliata civilt, HÍ|J- 
-1, EliniitlIiilnKi Ki

Vendéglősök! Borivók!
A legjobb, legzamatosabb fehér, siller és vörös hegyi borokat 

termelik és eredeti kitűnő minőségben szavatosság mellett a legméltá- 
nyosabb árban szállítják a

Visontai és Mátrahegyaljai Szőlötelepek
Székhely: Gyöngyösön.

Hazánk legnagyobb hegyi oltványszőlőtclepei. 54>O hold. Évi 
(érmés átlag 12000 hektói. Megrendeléseket ugy nagyban, mint 
kicsiben (fajonkint 56 literen felül) elfogad és kívánatra árajánlattal szolgál a 
Dunántúli vezérképviselet POLGÁR DÁVID Visontai és Mátrahegyaljai Szőlötelepek 
és Társa Budapest VII., Aréna ut 17. Telef. 14-414. BorértékesitŐ R. T.

Sürgönyeim : Visontamátra. Telefon 99. sz. Gyöngyös. (Heves m.) Postafiók I. sz. *

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


