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A háború.
A háború sötét, véres árnyéka kisért 

nehéz sorsunkban, amig eljutottunk addig 
amikor minden drága és becses javunkat 
a háború oltárának emésztő tüzére vetjük, 
már oda kellett adni sok kincsét és becses 
anyagát gazdasági életünknek, mely hanyat
lóban van a nehéz idők keserves terhei 
alatt Hát megtörtént a hadüzenet! Hát 
nem lehetett elkerülni a háború rettenetes
ségeit, véres borzalmait ’

A töprengések idejének vége van. 
Az eseményeket megindítottuk, a többi a 
hadsereg dolga. Ami ezután történik, abban 
résztveszünk, vérezünk is érte és miatta, 
nyerünk, avagy vesztünk vele, de tőlünk 
nem függ a nagy idők Ígérkező nagy 
eseményeiben semmi.

A nagyszerb őrület olyan állomásra 
sodorta a történelmet, melyről a tragédia 
véres vonalain fut tovább az élet Olyan 
időket adatott meg a sorstól nekünk meg
élni, amikor a birodalmak és népek sorsa 
dől el. És ebben a nagy zengésben, a 
melynek akkordjaiból ágyuk dübörgése, 
halálba rohanó fanatikus emberek halál
himnusza csendül ki, mi fújjuk a nagy 
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marsot, a végzetes indulót, amelynek nyo
mán bőségesen arat a halál.

Ki akadhat, kinek lehet az a dőre 
álma e szörnyű zajlásban, hogy az ese
mények elé álljon s eiszavalja a biblia 
nagyszerű igéit a békéről, a megértésről, 
egymás szeretetéről, isteni türehnességről ? 
Ki akar szelíd hullámokat vetni a nagy 
özönvíz elé, amelynek zugó áradatában 
ezrével úsznak pusztult életek és javak?

Nem kritizálunk hát, nem mondunk 
bús meséket az immár helyre nem állít
ható béke nagyszerű örömeiről, a békes
ség örök tavaszáról. A seb fájdalmát, a 
melyet a nagyszerb álom őrületének fana
tikusai ütöttek a monarchia testén, e pil
lanatban mindnyájunknak érezni kell. És 
ha nem értjük a fajok és népek fenn
maradási érdekeinek rejtett céljait, ha nem 
bírjuk felfogni, hogy csak fegyver dönt
heti el azt, aminek a gazdasági rátermett
ség, intelligencia és a fejlődésre való alkal
matosság alapján kellene eldőlni, akkor 
nem szabad most ezeken töprengeni. 
A mai értelmiségnek, akiket közkatonai 
sorba állított az élet nagy történelmi kér
dések elintézésénél, nem szabad ilyen nehéz 
idők döntő perceiben gondolkodni a fölött,

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

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

Nyilttér sora 50 fillér.

hogy vájjon helyes-e vértengerbe borítani 
világokat, amelyek a béke tavaszi nap
sugarainak termékeny melegére áhítoznak?

Bizodalmunk most bennetek van vitéz 
magyar katonák ! Őrködjék felettük és tegye 
dicsövé, nagygyá győzelmüket a magya
rok Istene!

Magyarország asszonyai I A nehéz 
óra, amelyet reszkető szívvel vártunk, be
érkezett. Európának háború fáklyája ki- 
gyuladt és csak napok, talán órák kérdése, 
melyik pillanatban borul lángra az egész 
civilizált világ. A perc elérkezett, amelyben 
nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is meg 
kell mutatni, hogy egyenrangúak vagyunk 
a férfiakkal És pedig mutatni kell nem 
azzal, hogy fegyvert ragadunk, mely a mi 
kezünknek nehéz, hanem azzal, hogy áz 
emberiség legelőkelőbb erényeit, önmeg
tagadást, lemondást, altruizmust gyakoro
lunk. A férfi kitépi magát a családtól, vérét 
kínálja, az asszonynak pedig az a köte
lessége, hogy sebeket gyógyítson, elha
gyottakat felkaroljon. Elmúlt az az idő, a 
mikor ezt szavakkal is meg lehet tenni. 
Most cselekedni kell. Kimondhatatlan nagy

íj| TÁRCZA.

Mariska.
Irta: Kelemen Ferencz.

Mariska még csak 17 éves s máris vesze
kednek érte a legények. Mert Mariska csinos ám 
s a nagyanyjának pénze van a bankban. Az apjá
nak pedig ló hold szőlője a Kincsenben, meg egy 
szép cserepes ház rajta. Nem csoda hát, ha még 
a Nagy uram legidősb legénye, a briccses nadrá- 
gos Jóska is be-betekint Mariskáékhoz, egy kis 
leánynézőbe. Ámde Mariska hűvösen bánik a le
gényekkel. Nem szereti ö már a paraszti embert. 
Még a jobbját sem. Már csak az urifajta kéne 
neki. Amióta pedig a nagyanyja születésnapjára 
egy csinos kék princesse ruhával lepte meg, azóta 
már csak urilánvnak tartja magát. Az eddigi barát
nőit is csak lenézi s már csak a tanító ur Margit 
lányával sétálgat. Egy szép napon aztán kalapot 
is kapott Mariska. Boldogan tette fel a cifra mes

terséget aranyszöke fejére s órákhosszat illegette- 
billegette magát a nagy tükör előtt. Már egy hete, 
hogy megvan Mariskának a kalapja s még sem 
mer benne kimenni az utcára. >Mit szólnának az 
emberek*.  .Ujjat mutogatnának reám.< S más 
efféléket gondolt Mariska, mikor a nagyanyja sé
tára küldte vele. A szegény kalap már-már a jól 
megérdemelt lomtárba került, amikor Mariskát 
egy alkalommal a tanító ur lánya, mégis kivitte 
az utcára. Mariska fülig elpirult, mikor a főtérre 
értek s folyton attól félt, hogy az egész világ 
csak öt bámulja.

Egy két hét múlva már egyedül is elsétált 
Mariska kalapjával s egy hónap múlva már nem 
is emlékezett arra, hogy ö valamikor kalap nélkül 
járt volna. A kalap azonban ráijesztett a jómódú 
legényekre s most már csak távolról mertek rá
nézni a Mariskáék portájára.

Mariska még csak 17 éves s már is tele 
van a lelke nyugtalan érzésekkel. Amióta az egy
szerű kendő helyett kalapot visel a fején, úgy 
érzi, hogy most már e kalaphoz gavallér is kéne.

De nem ám a Nagy uram Jóskája, hanem valami 
fess, csinos úri fiú.

A faluban éppen akkor nyílt meg az első 
gyógyszertár; fiatal csinos ember volt a patikus 
s Mariskának ez éppen kapóra jött. Már az első 
nap bevett Mariska két aszpirint az Aesculaphoz*  
címzett patikában, de sajnos minden eredmény 
nélkül. A gyógyszerész ur, noha fiatal és vállal
kozó szellemű ember volt, mégsem borult Mariska 
elé az első aszpirinoknál. Mariska tehát nagyot 
gondolt s másnap már egy tégely ■ Havasi gyopár 
krémet, vásárolt az uj patikában. Ez aztán meg
hozta a remélt hatást. A gyógyszerész ur kedvesen 
érdeklődött a kisleányka iránt s különféle udvarias 
bókok között be is mutatkozott Mariskának. Maris
kának ez volt a legszebb napja életében. A bol
dogságtól kipirulva rohant a nagyanyjához s egy 
perc alatt elmondott egy félnapra való dicséretet 
az uj patikusról.

Két hónap múlva a Mariskáékkal szomszédos 
házban egy apró kis pléhtáblát szegezett ki a 
háziúr. >Dr. László A. ügyvéd*  volt a tábla fel
írása. Mikor Mariska ezt a táblát meglátta, elszo- 

A íűdőgyógyiníézefekben

mint rég bevált szer állandóan van használatban. | Jzlefes.étvégyger jesztő és különös 
Aranyig rövid idő alhft enyhíti és megszünteti | jo hatást gyakorol a közerzésre. 
a légzőszervek betegségeit csomago/ásbB*  ó-korért kapható minőén gyógyszertárban

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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az az áldozat, amelyet az ország vérrel és 
pénzzel hozni kénytelen. Mi ránk, akik nem 
harcolunk, vár az a feladat, hogy a pénz
beli áldozattal egyformán terheljük meg 
magunkat.

El a felesleges lim-lommal, a melyek 
bennünket, dacára mind a nagy szavak
nak, inég mindig nevetséges babákká dek
larál. És a mi nevetséges békében, az 
vétekké válik ilyen időben. Férjünk, fiaink, 
testvérünk háborúba mennek I Most nincs 
arra idő, hogy a legújabb divatcikkek 
fölött gondolkozzunk. Amit tavaly hord- 
tunk az az idén még jó lesz. Komolyabb 
gondok, minthogy felebarátunkat kritizál 
juk, töltsék el szivünket.

Magyarország asszonyai I l ásároljá- 
tok a legszükségesebbet! Nézzetek benső
tökbe és kérdezzétek magatokat, hogy van-e 
szivetek uj rongyokban megjelenni ? He
lyezzetek mindent, amit megtakaritottatok 
a haza oltárára. Ezt a többletet ne férjeitek 
zsebéből vegyétek el; azok úgyis elég 
súlyosan megvannak terhelve Magatoktól, 
saját magatoktól vonjátok el akaraterővel, 
következetesen, kérlelhetlenül. Ilyen módon 
százezrek fognak azok javára felhalmozódni, 
a kiknek a fentartójuk messze van és talán 
mint nyomorék, talán sehogysem tér vissza. 
Mutassátok meg, hogy nemcsak beszélni, 
hanem cselekedni is tudtok.

HÍREK.

Imádkozzunk I
Mise a király születése napján.

Megnehezült az idők járása felettünk. 
A soha nem hitt, népek csatájának közép
pontjában vérzik nemzetünk. Még nem volt 
idő, hogy felséges Urunk és Királyunk 
születése napja ilyen nehéz, súlyos körül
mények köszöntöttek volna ránk. Ha vala
mikor, ugy most nyilt meg alkalom, hogy 
mindnyájan az Ur templomába siessünk 

és buzgó imádsággal az ajkunkon, kérjük 
a Magyarok Hatalmas Istenét, hogy fordítsa 
felénk végnélküli kegyelmét és segítse győ
zelemre fegyvereinket

A muraszombati plébánia templomban 
augusztus 18-án, Őfelsége születés napja 
alkalmából délelőtt 9 órakor ünnepélyes 
nagymisét fog celebrálni Szlepecz János 
esperes plébános, akt a hatóságokat már 
meghívta. A misén a helybeli úri társaság 
több tagja fog énekelni. Menjünk el mind
nyájan a templomba és valiáskülömbség 
nélkül könyörögjünk a jó Istenhez, hogy 
segítse meg a mi szeretett hazánkat és ősz 
királyunkat.

Imádkozzunk ! ! !

Lapunk a kettős ünnepre való tekintettel, 
egy nappal előbb, augusztus 15 én, szombaton 
jelenik meg

Bírói áthelyezés Balta Bertalan kir. járás
bírót ő felsége a király a rozsnyói kir. járásbíró
sághoz helyezte át. Az áthelyezés a biró ur 
kívánságára és óhajára történt. Batta Bertalan 
gömöri földbirtokos s igy mindenesetre egész kel
lemes reá nézve a legfelsőbb rendelkezés. Távo
zását bírói és jogász körökben élénken sajnálják.

Voglerek két fillérje. Lapunk 
múlt számában megírtuk, hogy a Vogler 
József és János savanyuviz forrás cég fel
emelte a savanyuviz árát 2 fillérrel s ezt 
a két fillért felajánlotta a haza oltárára. 
Amint most értesülünk, a közönség idegen
kedéssel fogadta ezt a tényt s zúgolódik 
a 2 filléres emelés ellen. Ezt őszintén 
szólva nem vártuk és csodálkozunk rajta. 
Ez a közönség oly lelkesedéssel vette tu
domásul a haza becsületéért megizent há
borúkat, hogy méltán feltételezhettük róla, 
hogy a csatatéren vérző honfiak hátra
hagyott családjainak segélyezésére minden 
alkalmat megragad inkább azt szeretnők 
hinni, hogy a közönség nincs kellőleg 
tájékozva Voglerék hazafias aktiója felől s 
ezt a tényt is közönséges áremelésnek 

minősíti. Pedig nem ugy van! Voglerék 
hatósági közbenjöttel fognak havonként 
nyilvánosan elszámolni és minden hó végén 
beszolgáltatják az összeget a muraszombati 
föszólgabirónak. Egyáltalán közönségünk 
áldozatkészsége kisebb, amint azt várni 
lehetne. E tekintetben szomszédainktól 
kellene példát vennünk. Megbízható hely
ről kapott értesülés szerint Grácban és 
Steierországban mindenütt az asszonyok 
ékszereiket és drágaságaikat hordják össze, 
mert él bennük a tudat, hogy csak a győ
zelmes háború segíthet rajtunk, a diadal
hoz pedig pénz kell Radeinban, ahol 
mindössze 13 házszám van s nehány zsel
lér lakik ezenkívül, a biró egy délután 700 
koronát gyűjtött Egyszerit parasztemberek 
30 - 60 koronát adtak. Regedében a pol
gárőrség toborzásakor minden férfi, még a 
80 éves Antauer is jelentkezett önkényt 
szolgálattételre, igy kellene nekünk is 
csinálni!

— Gyászrovat. A népnevelés gárdájának egy 
régi kiérdemesült tagja, Sági János, a battyándi 
ág ev. egyházközségnek 53 éven át volt tanítója 
halt meg e hó 13-án 86 éves korában. Az általá
nos tiszteletnek örvendő tanító temetése ma, 15-én 
délután lesz.

Kovács Ferenc/ alsőmaráczi vendéglős e 
hő 10-én hosszas szenvedés után 54 éves korában 
meghalt. Temetése nagy részvét mellett 12-én d. 
u. 4 órakor volt. Halálát kiterjedt rokonság gyá
szolja.

Istentisztelet. Az izraelita templomban az 
elmúlt szombaton délelőtt istentisztelet volt, melyen 
dr. Kiss Henrik főrabbi magasztos szavakban emlé
kezett meg a háborúról. Ezentúl is hétről-hétre 
istentisztelet lesz szombatonkint hitszónoklattal. 
Augusztus 18-án délelőtt 10 órakor a király szüle
tésnapján az izr. templomban hálaadó istentisztelet 
lesz.

— Muraszombat csatornázása. 
A régóta húzódó belvizlevezetés kérdése 
egy nagy lépéssel közeledik a megváló- 
sulás felé. Az alispán hirdetményt tett 
közzé, mely szerint az engedélyezési tár
gyalás augusztus 31-én délután 1 órakor 
lesz. Addig a tervek közszemlére vannak 
kitéve s mindenkinek jogában áll észre-

rult a szive s már előre beleszeretett az uj doktorba. 
S Mariskának szerencséje volt. A doktor ur fess 
fiatal ember volt s szerette a Mariskához hasonló 
csinos szőke kis babákat A pléhtábláből azután 
röviden szomszédság, a szomszédságból szerelem 
s a szerelemből az lett, hogy egy félévig a doktor 
ur volt Mariska előtt n világ legkedvesebb s leg
szebb embere.

Ámde semmi sem tart örökké. Még a Mariska 
szerelme sem. A doktor ur különben is kezdeti 
már kissé óvatosan bánni Mariskával, igy éppen 
a legjobb időben nyilt meg az uj bank a rohamo
san fejlődő faluban. Mariskának nem a bank kel
lett, hanem az a fiatal könyvelő, kit igazgatósága 
a bank élére állított. Mariska nem volt még soha 
a bankban, de most addig beszélt a nagyanyjának, 
mig ez egy betéti könyvecskével beküldte öt oda. 
Amikor pedig Mariska az uj könyvelőt meglátta, 
egy csapásra többre becsülte a szerény kis bankot 
a fényes patikánál vagy az ügyvédi irodánál. Ez 
időtől kezdve Mariskának sűrűn akadt dolga a 
bank tájékán s mikor aztán egy nyári mulatságon 
összebarátkozott a könyvelővel, másnap minden
áron ráakarta bírni a nagyanyját, hogy egy zöld 
fogadószobát rendeztessen be, mert a könyvelőnek, 
amint mondá, zöld a szine s nemsokára tiszteletét 
kívánja náluk tenni. A tisztelet azonban elmeradt 
s csak természetes, hogy vele együtt a zöld szalon 
is. Mariskának újabb szerelmei s újabb csalódásai 
következtek.

Mariska még csak 17 éves s már is kiesz
közölte az apjától, hogy egy csinos fogatot vegyen 
meg számára. Az apja eleinte erélyesen rászólt a 
kislányra, szigorúan megdorgálta nagyzási hóbort
jáért, de amikor Mariska anyja is a fogat meg

vétele mellett szólott, kénytelen volt az öreg ennek 
az egyesült akaratnak engedelmeskedni. Egy pár 
héttel később aztán egy csinos kis fogat állt meg 
Mariskáék háza előtt. Két kis fekete ponni ló cs 
csinos fekete kocsi. Mariska ült a bakon, kezében 
volt a gyeplő Az öreg nagyanyja ugy ült a hátsó 
ülésen, mint valami felséges királyné bíboros trón
ján s noha a kocsi már régen megállt a ház elölt, 
ö még mindég nem kívánkozott ki belőle. Maris
kának most ez a fogat volt mindene. Ó hajtotta 
az apró kis lovakat s mikor a poros főúton végig 
haladt a csinos kis kocsival, az arra járók irigy
kedve néztek utána s ő ugy érezte, hogy ezekben 
a percekben ő volt a föld legboldogabb teremtése.

A pónni lovak azonban elszoktatták Mariskát 
a munkától, már a mikor a kalapot feltette a 
fejére, sem szerette a munkát, most pedig, hogy 
saját fogatán kocsikázhatott, éppenséggel ki nem 
állhatta azt. Az anyja meg is dorgálta érte, de ő 
ügyesen megmagyarázta neki, hogy a ki ponni 
lovakon nyargal, fekete hintókon kocsikázik s diva
tos kalapokat hord, annak nemcsak hogy nem 
kell, de nem is szabad dolgoznia. A leányát imádó 
asszony el is hitte ezt Mariskának s ő ettől a 
perctől ünnepélyesen kisasszonynak lett előléptetve.

Mariska még csak 17 éves s az anyja már 
is felfedezte egyik távoli rokonát Budapesten, aki 
hez immár kisasszony leányát egy hónapi tartóz
kodásra felküldhette Amikor Mariska azokat az 
óriási palotákat, a fényt, pompát most már nem
csak képekből, hanem a valóságban is megismerte, 
szint {elállt a szívverése. Kicsi fantáziáját már 
régen foglalkoztatja a főváros káprázatos csillo
gása, de ennyi meglepetésre meg sem volt elké
szülve. Mariska rokonának elegáns lakása volt az 

egyik körúton s mikor a kisleány először lépett 
ebbe az úri ízléssel és elegánciával bebutorozott 
lakásba, ugy érezte magát, mint valami királykis
asszony a maga tündérpalotájában. Milyen egé
szen. más, mennyivel egyszerűbb az ő falusi egy
két szobás lakásuk. Mennyivel kedvesebb dolog 
azonban ebben a ragyogó pompában, mint a falusi 
élet egyszerűségében élni. Az első impressziókon 
azonban hamar túl volt Mariska s már a negye
dik ötödik napokon ugy járt-kelt a parketos szo
bákban, mintha egyenesen bennük nevelkedett volna.

Mariskáék rokonának volt egy szép elegáns 
gymnázista fia, akit csak egy pár hónap választott 
el az éretségitöl. Mariskának mindjárt az első 
napokban feltűnt ez a fiú s sokszor el-elnézegette, 
hogy mennyivel különb, mennyivel szebb, meny
nyivel csinosabb ez a fiú. mint például Nagy uram 
Jóskája, az ő távoli kis falucskájában. S milyen 
szellemesen s milyen kedvesen tud ez a szép fiú 
udvarolni. Mariska négy hétig maradt fent Pesten, 
de ez az idő éppen elég volt ahhoz, hogy a fiú
nak örök hűséget esküdjön. A bucsuzkodást már 
napokkal korábban megkezdték s amikor aztán az 
állomáson közvetlenül a vonat indulása előtt utolsó 
alkalommal egymásra néztek, Mariskának köny- 
cseppek gyűltek a szemébe. Mariskának nem volt 
több ideje, mert a vonat már éppen indulóban 
volt, csak annyit súgott oda a fiúnak : »szeretni 
fogom örökké, s ha megcsal, meghalok.

Mariska még csak 17 éves s már is át kel
lett szenvednie egy mélységes szerelem minden 
pokoli kinját. Mikor a pompában, fényben úszó 
Pestről visszaérkezett a csendes alföldi faluba, 
szinte azt hitte, hdgy idegen helyen járkál. Idegen
nek látszott neki a ház, melyben lakott, az utca, 
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vételeit megtenni. Előre figyelmeztetjük az 
intéző köröket, hogy a hirdetményben több 
pótlást kivan az alispán, amelyet a tárgya
lásig a község elöljáróságának el kell vé
gezni. Jó lesz ügyelni, hogy ezek a pót
lások meg legyenek, nehogy a sokat kín
lódó ügy megint elodáztassék és nehogy 
a község pénzbírságot kapjon. A hirdet
mény a következő:
15911 1914.

Hirdetmény

Muraszombat nagyközség által Vadász Pál 
mérnök tervei szerint létesíteni szándékolt 

be ség lecsapolási munkálatok engedélyezése,
□ a munkálatoknak végrehajtás terhe alatt 
elrendelése tárgyában a vonatkozó iratokat, . 

xzaki terveket és a szombathelyi m. kir. kultur- ■ 
ernöki hivatal 1184 914. sz. szakértői észre- 

. teleit 1914. augusztus hó 1-től 1914. év aug. 
> 30-ig terjedő időn át Muraszombat község 

lázánál közszemlére kiteszem, hol azokat az ér
dekeltek megtekinthetik.

Jelen ügyben Muraszombat községházánál 
a muraszombati járás főszolgabirájának vezetése 
alatt a szombathelyi m. kir. kultúrmérnöki hiva
tal közbejöttével tartandó helyszíni tárgyalás 
határidejéül 1914. évi augusztus 31-ik napjanak 
délutáni I óráját tűzöm ki

Felhívom az érdekelteket, hogy a fentiek 
tekintetében netáni észrevételeiket akár a köz
szemlére kitétel ideje alatt Írásban, akár a meg
tartandó helyszíni tárgyaláson szóval annál is 
inkább adják elő, mert elenkező esetben a hatá
rozatot az 1885 évi XXIII. t.-czik 165 ij-ához 
képest további meghallgatásuk nélkül hozom meg.

Felhívom Muraszombat nagyközség elöljáró
ságát. hogy a vízjogi törvény 161. § és a végre
hajtási rendelet 5. £ rendelkezéseinek megfelelően 
a tárgyaiás napjáig az alábbi terv kiegészítéseket 
foganatosítsa s azokat a tárgyalás vezetőnek 
adja át;

1. A hiányzó műszaki leírás két példányban 
elkészítendő.

2. A helyszinrajz, hossz- és kereszt szelvény
rajzok még egy példányban elkészítendők. A hely
szinrajz nem a részletes, hanem az átnézetes rajz 
alapián készítendő úgy, hogy az átnézetes hely
szinrajz, a rajta levő utca szabályozási (piros) és 
magassági alappontok (kék) számainak és köreinek 
elhagyásával kétpéldányban lemásolandó, az ut 
cákba a tervezett csatornavonalak kék színnel, a 

melyben sétált, idegen volt előtte a levegő, az ég, 
a nap s minden lépésénél maga előtt látta a szép 
gimnázista kedves szimpatikus arcát. Dolgozni nem 
szeretett, néha órákon át csendesen ült egy-egy 
sarokban s bámult maga elé tágra nyílt szemekkel. 
Csak akkor élénkült meg egy kissé, ha levél jött 
Pestről. Ilyenkor apró pajkos gyermek módjára 
ugrándozva járt-kelt az utcákon s boldogságában 
különféle értelmetlen dolgokat dudolgatott. Egy 
pár hét óta azonban Mariskának semmit sem hoz 
a posta. Hiába lesi, várja a kék kabátos levél
hordót, mindég üresen megy el mellette.

A harmadik héten azután végre ismét jött 
egy levél. Kegyetlen, borzasztó szavak voltak benne. 
A fiú megírta neki, hogy ö reá ne számítson, mert 
ő már más szeret. Mikor Mariska e levelet el
olvasta, úgy érezte, mintha valami a torkát fojto
gatná. Keble lázasan zihált, szive hevesen dobo
gott. Szeretett volna sírni, de nem jött könny a 
szemébe.

Másnap reggel egy órával kelt fel előbb, 
mint rendesen. Megírta búcsúzó leveleit, megálla
pította temetésének idejét s annak programmját s 
aztán remegő kézzel bele lőtt az ő megcsalt, sokat 
szenvedett szivébe. Tiz perc múlva már arra kérte 
a segítségére siető doktorf, hogy adjon neki olyan 
mérget, melytől azonnal elpusztul.

Mariska még csak 17 éves s már is átélte 
az élet legnagyobb fájdalmait. Heteken át feküdt 
lázasan beteg ágyában, de aztán mégis felépült. 
A napokban találkoztam vele, csak annyit mon
dott, hogy most már végtelenül sajnálja, hogy 
azért a nyomorult gimnázistáért végezni akart, 
ezzel, a most már ismét oly szép élettel. 

részletes helyszinrajz alapján, a házakba szolgáló 
átereszek elhagyásával, bejelentendők.

3. A községi csatornák folytatásaként a vas
úti állomástól a Lendva patakig vezető árok hely- 
szinrajza hosz- és keresztszelvényei, a parti birto
kosok kimutatásával a régi (kultúrmérnöki hiv.) 
tervek alapján, két példányban elkészítendő. Ez 
árok tisztogatása természetesen nem a régi tervek 
szerint, hanem a vasúti áteresztő meghagyására 
figyelemmel tervezendő.

Felhívom végül Muraszombat nagyközség 
elöljáróságát, hogy a 42 V. B. 2 911. számú m. 
kir. földmivelésügyi miniszteri rendelet értelmében 
30 korona hatósági szakértői dijat, az ügy és tár
gyalási nap megjelölése mellett akár közvetlenül, 
akár a muraszombati községi jegyző utján a szom
bathelyi m. kir. kultúrmérnöki hivatalhoz fizessen be.

Szombathely, 1914. julius 20.
Alispán helyett

Dr. Radó, főjegyző.
A nőegylet munkában. A hölgyek már 

megkezdték a jótékonyság gyakorlását. Előzőleg ! 
bizottság száll ki mindenüvé, meggyőződést szer- 
zendő, hogy tényleg fojog-e fenn rögtöni segély 
sürgős szüksége s ha azt látják, hogy tényleg 
kell segíteni, úgy meg teszik azt. Mindenesetre 
kívánatos dolog, hogy a bizottságok jól meg
nézzék, hogy kinek adnak most, mert később, 
téli időben sokkal súlyosabb helyzet lesz s inkább 
indokolt a segély.

A regedei statárium. Gomba 
módra nőnek mostanában a hírek. Az el
múlt napokban positivumként beszélték, 
hogy a szomszéd Steyerben elrendelték a 
statáriumot. Utána jártunk a dolognak és 
megtudtuk, hogy a rémhír nem igaz.

— Helyreigazítás. Saáry József ny. kir. ítélő
tábla biró úrtól kaptuk a következő helyre igazitó 
sorokat : Bertalan Vincze tanár ur múlt számú 
vezércikkében tévesen Írja, hogy Saáry József ny. 
kir. ítélőtáblái biró urnák egy gyermeke ment a 
harctérre, mert a 4 tényleges katona fia közül 
kettő vonult most be : Jenő a hadnagy és Elemér, 
az egy éves önkéntes a műszaki csapatnál. A két 
kisebbik katonanövendék boldog volna, hogyha 
mehetne harcolni hazáért és királyért, Andor báty
jukkal együtt.

— Hány ember egy század ? A hadsereg 
reformja mostanában sok változást eredményezett. 
Igy például a közös hadsereg gyalogos és vadász
csapatainak létszámában julius 1-én lépett életbe 
az újonnan megállapított rendes létszám. Az újon
nan rendszeresített és megállapított létszáma tehát 
egy századnak ezentúl: I százados, 3 alantos tiszt, 
1 zászlós, 1 törzsőrmester, 1 őrmester, I szám- 
vivöaltiszt, 3 szakaszvezetö, 6 tizedes, 6 őrsvezető, 
70 gyalogos, I kürtös, 1 dobos, 4 tisztiszolga, 
tehát összegezve: 5 tiszt és 94 ember. Létszám
emelés alkalmával ez a létszám 1 tiszttel és 26 
emberrel növekedik. Minden gyalogezrednek, nem- 
külömben a tiroli vadászezredeknek állománya a 
következő: 1 törzstiszt a lő- és fegyvertár szá
mára, 1 törzstiszt különleges szolgálatra beosztva, 
I ezredsegédtiszt, I mozgósítási előadó, 1 utász
osztály parancsnok, 1 különleges szolgálatra ren
delt százados, 4 díjas tisztiállományu egyén, 67 
ember és 12 ló. A vadászzálóaljak törzséhez pedig 
6 dijasállományu tiszt, 15 ember és 5 ló tartozik.

Anyák figyelmébe százszor is csak azt 
lehet ajánlani, hogyha gyermekük a 4 5 hónapot
elérte és az elválasztás ideje következik, tanulmá
nyozzák a Phosphatine Falieres-el való táplálást, 
azért, hogy az elválasztás pillanatától kezdve a 
gyermektáplálás gondjai és feladataival tisztában 
legyenek. Biztosítani a gyermek erőteljes fejlődé
sét, jó csontképzödését és a fogzás zavartalan le
folyását a Phosphatine Falieres alkalmazásával 

. lehet a legjobban.
Büntető eljárás 200 korcsmáros ellen A 

.Fogadót czimü lapból vesszük át az alábbi köz
leményt: Aradon és környéken 200 korcsmáros 
ellen indítottak eljárást azért mert az illetők rész
ben gondatlanságból, 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 
i papirkereskedésében Muraszombat 1 koronáért 
{ kapható.

Nyilttér.*)
A muraszombati kir. járásbíróság.

1914. 186 5. sz.
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni.

Ö Felsége a Király nevében!

A muraszombati kir. járásbíróság mint bün
tető bíróság magánlak megsértés, illetve becsület
sértés vétsége miatt Krányecz Sándor és Szondy 
Béla ellen indított bűnügyben a főmagánvádlók 
vádja felett Batta Bertalan járásbiró és Qombossy 
István jegyzőkönyvvezető részvételével dr. Czifrák 
János és dr. Sőmen Lajos magánvádlók képvise
lője a szabadlábon levő vádlottak és fenti ügyvé
dek úgyis mint védők jelenlétében Muraszombaton 
1914. évi május hó 23. napján megtartott nyilvá
nos tárgyalás alapján, a vád és a védelem meg
hallgatása után meghozta a következő

Ítéletet:
1. Krányecz Sándor 45 éves, domonkosfai 

szül, reszneki lakos, ág. ev. vallásu, kovácsmester, 
katonai kötelezettségeinek eleget tett, vagyonos 
vádlott és

2. Szondy Béla 35 éves, róm. kath. vallásu, 
nagykanizsai szül, pártosfalvai lakos, segédjegyző, 
vagyontalan, hadmentes, viszonvádlott bűnösök a 
Btk. 261. §-ba ütköző és pedig Krányecz Sándor 
2 rendbeli, Szondy Béla 1 rendbeli becsületsértés 
vétségében, melyet úgy követtek el, hogy Krányec 
Sándor 1914. évi április 12-én kelt és Szondy 
Bélához intézett levélben azt állította Szondy Bélá
ról, hogy nem szavatartó ember, továbbá Pártos
falván 1914. évi április hó 19-én Krányecz Sándor 
Szondy Bélát taknyosnak elnevezte s fügét muta
tott neki, ez utóbbi alkalommal Szondy Béla 
Krányecz Sándort szintén cselédnek elnevezte.

A kir. járásbíróság ezért Krányecz Sándort 
a Btk. 261. és 102. §§. alapján tiz-tiz, összesen 
20 korona pénzbüntetésre, Szondy Bélát pedig a 
Btk. 261. §-a alapján tiz korona pénzbüntetésre ítéli.

A pénzbüntetéseket az Ítélet jogerőre emel- 
kedésétői számított 15 nap alatt kell végrehajtás 
terhével a kir. járásbíróság vezetőjénél az 1892. 
évi XXVII. t.-cz. 3. §-ban meghatározott célra 
megfizetni.

A pénzbüntetések behajthatlansága esetére a 
Btk. 53. i?-a alapján Krányecz Sándorral szemben 
egy-egy napi, Szondy Bélával szemben pedig egy 
napi fogházra kell átváltoztatni.

Szondy Béla és. Krányecz Sándor a B. P. 
480 §-a alapján kötelesek a büntetésük végrehaj
tásával esetleg felmerülendő bűnügyi költséget 
külön-külön az államkincstárnak megtéríteni,

A költségeket kölcsönösen megszünteti.
Krányecz Sándor terhére rótt és a Btk. 332. 

§-ba ütköző magánlak megsértés vétségének vádja 
alól a B. P. 326. 3. pontja alapján felmentetik.

Szondy Béla azon kérelmével, hogy az ítélet 
a Muraszombat és Vidékében közzététessék Krá
nyecz Sándor költségére, elutasittatik.

Az ítélet jogerőre emelkedése után Vasvár
megye közigazgatási bizottságával közlendő.

Indokok:
A tárgyalás adatai nevezetesen Krányecz 

Sándor és Szondy Béla vádlottak beismerése, to
vábbá a tárgyalás során kihallgatott Kovács József 
és Malacsics János tanuk vallomása alapján meg
állapított tényállás szerint Krányecz Sándor 1914. 
évi április 12-én kelt, a tárgyalási jegyzőkönyvhöz 
mellékelt levelet irta Szondy Bélának, a melyben 
azt állította róla, hogy nem szavatartó ember.

Az 1914. évi április hó 19-én Krányecz Sán
dor az általa Szondy Bélának részben bérbe adott 
beltelkén megjelent és Szondy Béla nejével talál
kozva felhívta, hogy a pajtájából, mely szerinte a 
bérlet tárgyát nem képezte s a mit csupán szíves
ségből adott át használatra Szondy Bélának, mert 
addig arra szüksége nem volt — a fájukat rakják 
ki, mert takarmányt akarva berakni, azt kiakarja 
tisztitani.

Szondy Béláné erre nem válaszolt, sem pedig 
a fát a pajtából ki nem rakták, mert szerintök ők 
a pajtát is kibérelték Krányecztól, Krányecz Sán 
dór a lakásról délfelé ebédelni ment, majd ennek 
végeztével délután ismét megjelent a lakáson s a 
folyosó ajtaján kapogtatott, hogy bemehessen a 
zsalut az ablakra feltenni és mivel eddig ki nem

(*  E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősséget 
í nem vállal. 



• MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE. AUGUSZTUS 16.MURASZOMBAT, 1914.

rakodtak, erre Szondyt felhiván, azonban Szondy 
Béla az ajtót becsukta s nem nyitotta ki, a miért 
egymással szóváltásba elegyedtek s Krányecz Sán
dor Szondy Bélát taknyosnak. ez pedig Kránvecet 
cselédnek elnevezte.

Krányecz Sándor ezután a pajtához ment s 
onnan Szondy fáját kirakva a pajtát kitisztogatta.

Szondy látva, hogy Krányecz a fát kirakja, 
a községi elöljárókért ment s ezek társaságában 
ott megjelenve azok kérdezték, hogy miért rakja 
ki a fát, mire Krányecz azt felelte, hogy ez bérlet 
tárgyát nem képezte és arra szüksége van, ez al
kalommal Szondy Bélának fügét is mutatott.

Minthogy ezen tényállás szerint Krányecz 
Sándor Szondy Bélának irt levélben azt állította 
róla, hogy nem szavatartó ember, ez pedig 
társadalmi állására való tekintettel ellenében a 
becsületsértés vétségének tárgyi tényálladékát meg
állapítja továbbá az, hogy Krányecz Sándor 
Szondy Bélát taknyosnak elnevezte s neki fügét 
mutatott, a becsületsértés vétségének tárgyi tény
álladékát szintén megállapítja, ennélfogva Krányec 
Sándor tekintettel, hogy cselekményét két külön 
alkalommal követte el, 2 rendbeli becsületsértés 
vétségében volt bűnösnek kimondandó.

Szondy Béla szintén bűnösnek volt kimon
dandó a Btk. 261. §-ba ütköző becsületsértés vét
ségében azért, mert Krányecz Sándort cselédnek 
mondotta, igaz ugyan, hogy magában véve a 
cseléd kifejezés használata nem meggyalázó jellegű, 
azonban Szondy Béla azon védekezése, hogy azért 
mondotta Krányecz Sándort cselédnek, mert mint 
kovácsmester uraság szolgálatában áll azonban 
ezt az esetet és körülményeket figyelembe véve, 
szintén meggyalázó jellegűnek volt tekintendő, 
mert egyrészt Szondy Bélának, mint intelligenciával 
biró egyénnek tudnia kellett azt, hogy a kovács
mester cselédnek nem tekinthető s az nem esik a 
cseléd fogalma alá, másrészt pedig azon előadá
sából, hogy midőn szóváltás közben Krányecz 
Sándor őt kedves barátomnak mondta, ö arra azt 
válaszolta, hogy nem kedves barátja, mert maga 
cseléd — megállapítható, hogy Szondy Béla azért, 
mert Krányecz Sándor öt kedves barátjának mondta, 
haragba jőve sértő szándékkal mondotta Krányecz 
Sándornak, hogy ő nem kedves barátja, mert ö 
t. i. Krányecz Sándor cseléd ezért őt a Btk. 
261. $?-ba ütköző egy rendbeli becsületsértés vét
ségében szintén bűnösnek kellett kimondani.

Krányecz Sándor a terhére rótt s a Btk. 
332. $-ába ütköző magánlak megsértése vétségé
nek vádja alól a B. P. 323. jj. 3. pontja alapján 
szintén felmentendő volt, mert cselekménye ennek 
tényálladékát meg nem állapítja ugyanis a magán
lak megsértéséhez szükséges, hogy valaki másnak 
lakásába, vagy azokhoz tartozó helyiségbe jogos 
indok nélkül vagy az abban lakónak vagy a la
kással rendelkezőnek akarata ellenére menjen be, 
vagy abban akarata ellenére maradjon bent, a 
panasz szerint egyrészt azáltal követtetek el a 
magánlak megsértés, hogy Krányecz Sándor a 
folyosó zárt ajtajára ment azt zörgette és be- 
bocsájtatását követelte, másrészt pedig azáltal 
követte él, hogy a faszinbe behatóit s onnan a 
tűzifát az udvarra kiszórta.

A kir. járásbíróság a lefolytatott bizonyítás 
alapján a magánlak megsértés vétségének tárgyi 
tényálladékát fenforogni nem látja, mert felek elő

adása alapján megállapíthatónak nem találja, hogy 
Krányecz Sándor bérbeadó bérlője Szondy Béla 
udvarára jogos indok nélkül ment volna, ezt nem 
is állítja Szondy Béla sem pedig őt ki nem 
utasította.

Ugyanis Krányecz Sándornak ott bútorai és 
más ingóságai lévén, jogosítva volt, s jogos indok
kal ment az udvarra, azáltal pedig, hogy a lakás 
ajtaján előadása szerint kopogtatott, azért, hogy 
a pajta kiürítéséről beszéljen és a zsalut feltegye 

Szondy Béla szerint pedig zörgetett, magánlak 
megsértést egyáltalában nem követett el de a 
kir. járásbíróság a magánlak megsértést azáltal 
sem látja fenforogni, hogy Szondy Béla fáját a 
pajtából kirakta, mert felek előadásából megálla
pítható, hogy midőn reggel az udvarban megjelent 
Szondy Bélánét felhívta, hogy a pajtából rakod
janak ki, mert arra neki szüksége van s miután 
ezt nem tették, délután ezért rakta ki a fát. Igaz 
ugyan, hogy ezzel önbíráskodást követett el, azon
ban ezért büntetőjogilag felelősségre nem vonható 
magánlak megsértésért, mert felek közt a pajta 
használata vitás annak elbírálása pedig, hogy 
e felett felek melyike rendelkezik s hogy ez bérlet 
tárgyát képezi-e vagy sem, polgári utón állapí
tandó meg ezért ennek bizonyítására hivatko
zott tanuk kihallgatását, valamint a bizonyítás fel
vételt arra vonatkozólag, hogy Krányecz Sándor 
miként viselkedik Szondy Bélával szemben a bíró
ság mellőzendőnek találta annyival inkább, mert 
természetes, hogy a bérlő és a bérbe adó a mikor 
egymással perlekednek s egymás ellen pert tesz
nek folyamatba, sajnos, nem nagyon jó viszony
ban vannak egymással s az egymás iránt érzett 
harag külsőleg is megnyilvánul.

Úgy Krányecz Sándor, mint Szondy Béla 
bűnösöknek mondatván ki a felmerült költségek 
kölcsönösen megszüntetendők voltak.

A büntetés kiszabásánál a bíróság mindkét 
vádlottal szemben eddigi büntetlen előéletüket, be
ismerésüket, hogy cselekményüket a köztük lévő 
ellenséges viszony folytán szóváltás közben izga
tott kedély állapotukban követték el, a használt 
sértő kifejezések csekélyebb mérvét azonkívül 
Krányecz Sándorral szemben azt, hogy ö tettét 
megbánva hajlandó volt Szondy Bélával a dolgot 
békés utón rendezni, azonban ezt nem ogadta elf, 
enyhitöleg ellenben Krányecz Sándorral szem
ben azt, hogy több sértő kifejezést használt s ezt 
intelligensebb emberrel szemben használta, Szondy 
Bélával szemben pedig azt, hogy ö szintén sérte
gette Krányecz Sándort, magának elégtételt vett, 
ennek dacára bírói jogsegélyt vett igénybe sulyo- 
sitólag mérlegelte.

A kir. járásbíróság Szondy Béla azon kérel
mét, hogy a bíróság az ítéletet" Krányecz Sándor 
költségére közzététesse, teljesíthetőnek nem találta, 
mert a Btk. 277. íj-a érteimében az ítélet csupán 
sértett fél kivánatára rendelendő el, azonban 
Szondy Béla szintén vádlott lévén s ö is bűnös
nek mondatván ki, a bíróság méltánytalannak 
és megengedhetőnek nem találta, hogy jelen eset
ben midőn a nagy nyilvánosság fenn nem forgott 
s ö is bűnösnek mondatott ki az ítélet közzé
tételével felmerülendő költségeket egyedül Krányec 
Sándor viselje ez okból ezen kérelmével el- 
utasitandónak találta.

Szondy Béla segédjegyző lévén, az ítéletnek 
felettes hatóságával leendő közlése elrendelendő volt.

Az ítélet egyéb rendelkezése az idézett tör
vényszakaszokon alapszik.

Muraszombat, 1914. május 23.

Batta Bertalan s. k. kir. járásbiró 
A kiadmány hiteléül:

Sokál Rezső kir. jb. irodaliszt.

A szombathelyi kir. törvényszék, mint felebbviteli 
bíróság.

4571 1914. B. szám.
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni. 

Ö Felsége a Király nevében!

A szombathelyi kir. törvényszék, mint felebb
viteli büntető bíróság becsületsértés vétsége miatt 
Krányecz Sándor és viszonvádlott Szondy Béla 
ellen indított bűnügyet, amelyben a muraszombati 
kir. járásbíróság az 1914. évi május hó 23. nap
ján 1914. B. 186 5. szám alatt Ítéletet hozott, a 
viszonvádlott és képviselője részéről viszonvádlott 
bűnösségének kimondása miatt használt és írásban 
nem indokolt felebbezés következtében.

Dr. Lukács Gábor kir. törvszéki biró, mint 
elnök, dr. Csupor Sándor kir. törvszéki biró és 
dr. Manuszy Tivadar kir. törvszéki biró, valamint 
Biró Zoltán kir. törvszéki joggyakornok, mint 
jegyzőkönyvvezető részvételével Krányecz Sándor 
magánvádlónak dr. Czifrák János ügyvéd, mint 
magánvádló képviselőjének, a szabadlábon levő 
vádlottnak és dr. Smideliusz Jenő ügyvéd mint 
védőnek jelenlétében Szombathelyen 1914. évi julius 
hó 25. napján megtartott nyilvános tárgyaláson 
vizsgálat alá vette és meghozta a következő

Ítéletet:
A kir. törvényszék a kir. járásbíróság Ítéle

tének Szondy Béla bűnösségének megállapítására 
vonatkozó részét a Bp 384. $-ának I. a. pontjá
ban foglalt semmiségi okból a Bp. 554. és 423. 
ij-ai alapián megsemmisíti és Szondy Béla viszon- 
vádlottat a Bp. 320. jj-ának I. pontja alapján a 
becsületsértés vétségének vádja alól felmenti.

Elrendeli a kir. törvényszék, hogy az Ítélet 
a >Muraszombat és Vidéke*  cimü lapban Krányec 
Sándor költségére közzététessék.

Egyébb felebbezett részeiben a kir. törvény
szék a kir. járásbíróság ítéletét helybenhagyja.

Indokolás:
A kir. járásbíróság ítéletét Szondy Béla bű

nösségére vonatkozó részében azért kellett meg
semmisíteni, mert a fentforgó körülmények közölt 
ez a kifejezés, hogy »cseléd. nem becsületsértés, 
mert a fömagánvádló ezt a vádbeli alkalommal 
nem sértő szándékkal használta, hanem a tolakodó 
modorral fellépő vádlottal szemben a köztük fenn
álló társadalmi külömbséget akarta jelezni.

A hírlapi közzététel a Btk. 277. $-ának pa
rancsoló rendelkezésén alapszik.

Az ítélet egyéb részeit a kir. törvényszék 
indokai alapján hagyta helyben.

Szombathely, a kir. törvényszék 1914. évi 
julius hó 25-én.

Dr. Lukács Gábor s. k. t. elnök. 
Dr. Csupor Sándor s. k. előadó.

A kiadmány hiteléül:
Lázár, kiadó.

Egy 400 liter napi termeléssel 
keverő készülék és leeresztő csap

pal ellátott

PÁLINKAFÖZÖKAZÁN, 

úgyszintén 2 drb körülbelül 60 
hektoliter tartalmú cefre kád ju
tányos árban eladó. Ascher 
B. és Fia cégnél Muraszombat.
BUDAPEST és KIS ÚJSÁG

apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 
Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

Horgony-thymobkenöcs.
Könnyebb eértlléBOknél, nyitott és égési 

sebeknél. Adag: kot. — .80.

Horgony-Liniment. x°.'. 
a Horgony-Paln-Expeller pótlékai 

Fájdalommentes bedőnsőléa büléseknél, rbétunAnáf, 
köasvénynél stb.

Üvegje: kor. —.80, 1.40. 2.*-.K
Horgony-vas-albuminat-festvény.

Vérétegénységnél éa sápként Al. 
Üvegje: kor. 1.40.

Kapható ■ legtöbb gj’ögvnz.rtnrban vagy köcvet- 
lenül beszerezhető

K. 8r. Hektár „h araay anuliikez**,  ciazalt. ijíij- . 
ttirtvísil, l,

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők

Ití

Hasznos és
szórakoztató!
Dalos könyvek, nagy választékban. 

Mit Írjak ? Mit írjunk ? 
Gondolj reám!

Általános levelező. Nagy álmosk. 
Szerelmi levelező. Szakácskönyv. 
Vető kártya. Kérdés és felelet, 

társas játék.
Bűvész kártya. Lottó játék. Ön
számoló. Napszámos k. Hegedű 
alkatrészek. Képes lev. I. tartó stb.

Kapható: Balkányi Ernő papirk. Muraszombat.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


