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ELŐFIZETÉSI ÁP:

tígcsz évre 6 kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér,
il.'•fizetési és hirdetési pénzek és reklnmácziök : 
\l KANYI ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

Adakozzunk!
Irta : Bertalan Vincze.

Hadban a nemzet!
A magyarok Úristene vezérelje őket, 

hogy fegyvert forgató hősei minél kevesebb 
vérveszteséggel, diadallal jöjjenek vissza 
honvédő küldetésükből boldogítani a hazát, 
a melynek jólétre és boldogságra oly nagy 
szüksége van.

Nem boldog a magyar I hangzott szerte
szét e hazában a feljajdulás. És valóban 
igaznak kellett tartanunk azt. Mert fájdalom I 
ha a lelkesedés tüze még oly mélyen hatja 
is át a lelkeket, szomorúan kell tapasztal
nunk, hogy az anyagi áldozatokat nem 
tudja oly mérvben meghozni, hogy maga 
érezhető szűkét ne vallja.

Hiába I szegény a nemzet.
Nem lehet letagadni, hogy a legutóbbi 

évek rossz termései, az ipari stagnáció a 
nagymérvű kivándorlás a szélesen kiterjedt 
közvetítő kereskedelem által okozott nagy 
drágaság a szegénységnek mind oly kézzel 
fogható indító okai és bizonyítékai, amely 
mögött oly nemzeti jólétet és nagyobb 
mérvű anyagi áldozathozatalt, amit a nemzet 
család nélkülözni tudjon: nem lehet elvárni.

Szegény a nemzet, amely szegénységét 
csak fokozza a világháborúba való sodor
tatása, amihez nem kis mérvben járult hozzá 
a mindenáron való kényelem és látványos
ság iránt való szeretet, a szertelen költe
kezésre ösztökélt nagyravágyás és a ruhá- 
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zatban való feltűnni vágyás és nem ritkán 
a keresménynek az inyenckedő szomj és 
étvágy tobzódás utján való kielégítése.

És ha még oly szegény is, a nemzet
nek helyt kell állnia és ép azért, hogy 
szegénységét levethesse közgazdasági jövő
jének megalapozása és minden időkre való 
biztosítása végett győznie kell.

Győznie, amely minden akadályt el
hárítson arra nézve, hogy a nemzeti jólét 
vimányain boldog legyen a nemzet.

A győzelem kivívásához azonban nem
csak a hadbavonulók, a harcvonalban őseik 
erényeiben tündöklő vitézek önfeláldozására, 
hanem az otthonmaradottaknak sok oly 
jóról való lemondása és azoknak a hadban 
levők hátrahagyott családtagjainak a leg
nagyobb készséggel való ellátására való 
készséges felajánlása is szükséges.

Mert ne felejtsük: a háborút viselő 
nemzet harcvonalban álló vitézeinek otthon- 
hagyottairól a nemzet azon tagjainak kell 
gondoskodni, amely nem lehet oly szeren
csés, hogy a honvédelmet öldöklő fegyver
rel szolgálja.

Ne felejtsük: a nemzetnek egységesnek 
kell lennie, amely abban áll, hogy a harc
ban állók otthonukban félbehagyott családi 
kötelességeik ellátását a hadbavonulástól fel
mentettek kötelesek vállalni, mert bárki aki 
attól ódozkodni akar, tudva oly súlyos vét
ket, nemzeti bűnt követ el, a mely öt nem
csak megvetésre, hanem a nemzet kebeléből 
való kivetésre is kárhoztatja.

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.

És pedig jogosan kárhoztatja, mivel
hogy a harcbavonuló az osztatlan nemzeti 
érdek honvédelmi szolgálatában áll. Miért 
is az is gazságot követ el, aki a nemzet 
hadviselését arra használja fel, hogy sze
mérmetlenül nyerészkedjen és a közgazda
sági téren is oly állapotokat teremtsen, 
amely egyenesen a nemzet anyagi kimerü
lésére vezet.

A nemzet anyagi kimerülése pedig 
egymagában véve is oly vérvesztés, a mely 
a hadjáratra nézve veszedelmes hátránnyal 
járva végzetes következményű lehet.

Azért helyes és dicséretes a limitació, 
vagyis minden egyes élelmi cikk árának 
hatósági megállapítása, amihez szükséges 
volna még a gabona tőzsdének a bezárása 
és a gabonanemiieknek államilag történendő 
monopolizálás, feldolgozása és eladása.

Másfelől pedig mindenki, aki csak te
heti tanuljon meg nélkülözni e válságos 
napokban és hozza meg áldozatát arra 
nézve, hogy a harcban levő vitézek otthon 
hagyott családtagjainak ellátásáról amennyire 
csak lehet gondoskodás történjék.

Adakozzunk I
De a mellett a mennyire csak lehet 

takarékoskodjunk is, hogy annál jobban 
adakozhassunk I

..Csillag esik,
föld reng, jött éve csudáknak." A nagy költő e 
szavai, miket a népvándorlás egyik legendás hősé
nek, Attilának ajkával szólaltat meg, soha egy 

A mi hőseink.
— Vitézi versezet nyolc énekben. —

Irta néhai Veray János.

Mottó : Ferencz Jóska azt izente 
Elfogyott a regimentje.
Csak mi nekünk ne izenjen. 
Hogy a szivünk ne remegjen. 
Éljen a jó hazai koszt 
És a puha ágy . . .

Elvégezvén a civilek
Nagy tanácskozásukat:
Következtek a katonák.
Töltik már az ágyukat.
Általános mozgósítás!

- Oh irgalom, el ne hagyj! 
Fegyverbe szállt minden ember: 
Ifjú, öreg, kicsi, nagy.

Muraszombat kisközségben 
Hittük, hogy nem lészen baj ! 
Mert csöndes békeidőben 
Stratégánk volt egész raj. 
Különösen kettő szavalt 
A korcsma asztal körül, 
Szakértelem, hadtudomány 
Mind ő bennük tömörült.

Mikor tehát menni kellett 
A haza védelmére.
Joggal hittük, hogy e hősök 
Állnak a had élére.
Elképzeltük a kis kalmárt. 
Amint hősi kardot húz, 
S hittük, hogy a harc hevében : 
Nem bántja őt majd a csüz ! ?

S szentül hittük, hogy a másik 
Ki barmokat operál.
Vendek élén az ellennek 
Elegánsan szalutál.
Oda se néz . . . csak mosolyog, 
Ha az ágyuk dörögnek, 
Kis miska ez ahhoz képest. 
Ha a dámák porolnék ! ! !

De hitünkben csalatkoztunk, 
Tévedésünk óriás!
Bátorságuk csak látszat volt, 
Elmélet és semmi más. 
Mikor zendült a riadó. 
Megroggyantak az inak. 
Szorult szive a két hősnek : 
Szidinek és Mundinak.

Szólt az egyik : én nem félek. 
Bátorságom nagy adag.
Csak az üzlet, az bánt engem 
S a fájdalmas térd-fic-dag. 
Hisz a lábam oly merev már, 
Félre lépkednem is fáj.
Pedig ha már el kell mennem, 
Vigasztaljon asszony báj !

Mindenem fáj. Beteg vagyok.*  
Szólt a másik szepegve.
Sir értem az egész járás, — 
S megingott a termete.
S mert megesik, hogy a doktor 
Tudománya hiányos.
Dicsőséges hazajötte 
Épen nem volt talányos.

És most itthon vitézkednek, 
Ép a bőrük, mint a makk. 
Hogy ha behívóról hir jön, 
Szivszorongva lapulnak. 
Tizenkilenc volt az egyik, 
Egy hijján húsz a másik. 
Tőlük nyugodtan alhatnak 
Az összes komitácsik.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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korszakra, egy eseményre sem volt olyan találó, 
mint éppen a mostanira. Ma, amikor millió és 
millió ember áll egymással szemben, oly óriási 
tábor, milyent a világtörténelem még eddig fel 
nem jegyzett; amikor a népek milliói nem feje
delmi önkényből, vagy szeszélyből hagyják otthon 
békés foglalkozásukat csendes családi tűzhelyüket, 
hogy azt a háborúk zajával cseréljék fel, hanem 
a saját, jól felfogott létérdekük szempontjából, 
mikor minden nap, minden óra eseménye véres 
betűkkel a világtörténelem lapjait gyarapítja, 
helyénvaló, ha magunkba szállunk és a közelmúlt 
s a jelen eseményeit egybevetve, belepillantunk a 
jövőbe.

Csendesen, békés egyetértésben élve szom
szédainkkal, építgettük kultúránkat, nagyhatalmi 
versengés, vak elbizakodottság soh'se volt eré
nyünk, mindig csak jó viszonyban kívántunk élni 
szomszédainkkal, amikor gálád ellenségünk, kinek 
sok hibáját elnéztük már azelőtt, veszedelmes akna
munkát folytatott ellenünk, melynek célja függet
lenségünk, nemzeti létünk megsemmisítése.

Nagy volt a veszély s csak későn vettük 
észre, nem menthettük már meg a fejedelmi párt, 
kik a vak elbizakodottság és az alapja nélküli, 
fantasztikus álmok áldozataivá lettek.

S a mi azután történt, oly gyorsan jött, mint 
a nyári zápor, s amikor a fejedelmi párt megbo- 
szuló monarchia fegyverre szállt, szinte észrevét
lenül belesodródott a világesemények közepébe.

A golyó, mely a fejedelmi pár életét kiontotta, 
a már évek óta kisértő világháborút idézte fel s 
Princip és társai nem gondolhatták, hogy nevük 
valamikor a világtörténelemben szerepelni fog.

S azután megkezdődött a rettenetes harc, a 
népek csatája . . .

A magyar nemzet, melynek életét eddig párt
harcok dúlták, mintegy ember állott sikra s hű 
szövetségeseivel egyre aratja a győzelmeket. S 
minden győzelem, melyet hős katonáink halál
megvető bátorsággal a zsarnoki önkényuralom 
alatt görnyedő ellenségen aratnak, honfiaink min
den cseppnyi kiomló drága vére egy szebb, jobb 
korszak felé visz bennünket, egy szép, nemes 
ideát szolgál.

Magyarország ezeréves fennállása óta mindig 
nagy, nemes célok szolgálatában állott, mindenkor 
a nemes cél érdekében nyúlt ősei kardjához. 
Mintha a végzet által arra lett volna kiszemelve, 
hogy ami Európa népeinek kultúráját veszélyezteti, 
rajta, az ő testén törjön meg. A kelet felől jövő 
tatárcsorda dulásai Magyarországon keresztül jö
hettek Európába, a török birodalom terjeszkedését 
Magyarország akadályozta meg. Magyarország 
mentette meg a nyugati népek akkori kultúráját a 
török hordáktól s mig a nyugatiak kultúrájukat 
békésen fejleszthették, addig a mi kulturáni visz- 
szafejlödött, vagy legalább is visszamaradt annyira, 
hogy rohamléptekkel kellett haladnunk, hogy a 
nagy kultúrharcban hátra ne maradjunk.

S mi ezért a hála ?
A nyugat, a müveit nyugat, melynek kultú

ráját annyiszor védtiik, védőbástyaként állva Kele
ten, a müveit nyugat ma összeölelkezik a barbá
rizmusnak megtestesült, megrögzött képviselőjével, 
a mi legnagyobb ellenségünkkel: az orosszal.

De mi tudjuk, hogy mit jelentene egy győ
zelmes Oroszország Európa kultúrájának szem
pontjából. tudjuk és szent meggyőződésünkben, 
halálmegvető bátorsággal állunk ellen a barbár 
terjeszkedésnek, mi : a kultúra keresztesvitézei.

S mert az emberi jogok és az emberi igaz
ság, valamint a kultúra védelme van zászlainkra 
Írva, győzni fogunk, mert győznünk kell !

Dicső hadseregünk szilárdan áll, feladatának 
tudatában állja a harcot és győz. S valahányszor 
hodvédhuszáraink huj! huj! kiáltásaitól hangos 
a csatatér, valahányszor újabb és újabb győze

lemről hallunk hirt, büszkék vagyunk katonáiknra, 
mert bár haladtunk, kulturáltam vagyunk, ereink
ben még ősmagyar vér csörgedez s ősi vitézségünk 
remegted meg ma is ellenségeinket.

Kedves véreim, daliás magyarok ! Tudjátok-e, 
hogy az ügy, melyért harcoltok, az eszme, mely
nek szolgálatában, fegyvert fogtatok, szent s út
törője a legmagasztosabb eszmének, a világháború 
eszméjének ? És tudjátok-e, hogy minden győzelmit, 
melvet ellenségeiteken arattak, közelebb hoz ben
nünket e nagy eszméhez ?

Igy szeretlek benneteket látni, győzelemről- 
gvözelemre szállva, arcotokon a lelkesedés láng
jával, édes véreim, daliás magyarok !

Lázár Alajos, 
tanítójelölt.

Háborús világ.
Hírek a harctérről.

A Budapesti Hírlap egyik nemrégi számában 
megírta, hogy az itthon maradottak s a hírekért 
esdeklők kínjai sem utolsók. Rettenetes szorongó 
érzések hajtják az emberi. Nincs nyugta s valami 
egészen különleges kíváncsiság gyötri a közönsé
get. Mi ezt a kint hatványozott mértékben érezzük, 
mert még valamivel távolabb vagyunk a világtól. 
És a milyen felvillanyozó hatása van egy-egy győ
zelmi hírnek, olyan lesújtó, ha valami kedvezőtlent 
hallunk. Csütörtökön reggel az Árvái cég kiraka
tában a Pester Loyd egy távirata jelent meg, a 
mely bár diadalokról is ad hirt. mégis Lemberg 
helyzetét súlyosnak mondta. Micsoda lehangoltság 
keletkezett e hir nyomán ! Szinte megdöbbentő volt 
látni az elcsüggedt arcokat, s a lehorgasztott fővel 
járkálőkat. Pedig csak az volt a táviratban, hogy 
Lemberg súlyos helyzetben van, ami még koránt
sem jelenti azt, hogy el is veszett. Az orosz derék
had minden erejét Lemberg felé irányozta, tehát 
nem volt csoda, ha az a rengeteg tömeg fenye
gető helyzetet teremtett. Napközben kissé meg
nyugodtak az emberek, különösen mikor olvasták 
a jobb és balszárnyak sikeres hadműveleteit.

Pénteken reggel csendesen sétált a közönség 
a platánsorok alatt, s az utca is a szokott képet 
mutatta. Egyszerre belesüvitett a csendes reggelbe 
egy éles hang : Éljen a hadsereg! A következő 
pillanatban már nagy embergyürü vette körül a 
hírnököt, aki autentikus híradás nyomán közölte 
csillogó szemű hallgatóságával, hogy dicső hadse
regünk Lemberg fölött csodát müveit, bekerítette 
az orosz derékhadat, mely se jobbra, se balra 
nem tud mozogni. 200 ágyú, 100-nál több gép 
fegyver a zsákmány, s 200,000 főnyi oroszségnak 
van elvágva az útja minden irányban. Micsoda 
kicsattanó éljenriadal szakadt fel a honfi keblekből 
egyszerre ! Hogy eltűnt a tegnapi csüggedés ! Tehát 
nem esett el Lemberg, s mi nem hiába bíztunk 
vitéz hadseregünkben. Es a hir sebes szárnyakon 
repült utcáról-utcára. Egy perc múlva már a 
Lendva-utca lakói is az utcán állva tárgyalták a 
négy győzelmi hirt. Él tehát még a magyarok 
Istene és segíti fegyvereinket az igazságért vívott 
küzdelemben.

Sebesültek Muraszombatban.
Csütörtök este két sebesült katona is érke

zett Muraszombatba. Hartner Géza országgyűlési 
képviselő Szombathelyen járt hivatalosan, s mikor 
hazautazni készült, látta, hogy az állomáson nagy 
néptömeg vesz körül két 83-as közbakát. Egyiknek 
a keze volt felkötve, a másiknak sáppadt arca 
elárulta, hogy sebesültek. Első pillanatra megis
merte bennük a vindiseket, s közel férkőzvén hoz
zájuk, meghívta őket magához. A kél vitéz sebe
sült katona elfogadta a meghívást. A képviselő 
beültette őket egy első osztályú fülkébe, s igy 
jöttek a derék fiuk hazáig.

Az egyik Lovenyák Ferenc 28 éves tartalé
kos 5. századbeli, a másik Vidonya Ferencz 25 
éves 8. századbeli tartalékos.

Lovenyák aug. 29-én délután 5 órakor sebe
sült meg. egy falun mentek keresztül, nem messze 
Lublintól, amikor egy kéményből lőtt reá egv 
orosz. A lövés jobb alkarját érte. Erős roncsoló 
lövés, amely ugyan be fog gyógyulni, de kis és 
gyűrűs ujja hasznavehetetlen lesz, mert ezeknek 
idegszálai vannak összeroncsolva.

Vidonya 28-án este amint Lublin előtt ro
hamra ment a zászlóalj, kapott sebet. Az orosz 

golyó jobboldali csecsbimbója alatt ment be s a 
hátán a gerincoszloptól jobbra néhány centiméter 
nyíre jött ki. Vidonya átlőtt testével egy lövész 
árokba esett. Ezt az árkot még az orosz bakák 
húzták, de a mieink kiverték őket onnan. Vidonya 
csak arra emlékszik, hogy századosa végig öntötte 
arcát vízzel. Másnap egy vászondarabbal leteritw 
találta magát ugyanazon a helyen, ahol elesett 
Itt akadtak rá a sanitécek, akik elvitték a kötöző 
állomásra.

A két sebesült másik négy társával együtt 
ekkor elcsípett két kóborló kozák lovat. Kozák 
ló ugyanis rengeteg sok jár gazdátlanul. A mi 
gyalogos tisztjeink mind ilyeneken ülnek. A két 
kozák lóhoz kerítettek egy szekeret, s igy jöttek 
el a legközelebbi vasúti állomásig. Velük együtt 
még 80 ilyen fogaton jöttek olyan sebesültek 
mintegy 600 ember — akik maguk eltudtak jönni 
a harctérről.

A két baka rendkívül érdekes dolgokat tud 
beszélni. Az orosz gyalogság nagy távolságról 
lő, de keveset talál, dacára annak, hogy a 
lövészárkokban százszámra szedik össze a töltény 
hüvelyeket egy-egy állásból. Mennél közelebb ér
nek azonban a mi bakáink, annál ritkább lesz az 
oroszok tüzelése s amikor meglátják a gyáva fráte
rek, hogy a mieink feltiizik a szuronyt, s kezdőd
nék a harc ember ember ellen, akkor eldobálják 
puskájukat és vad futással menekülnek tova, vagy 
feltartva kezüket megadják magukat. A legtöbbje 
azt kiabálja Polenszki . Lengyel vagyok, mert 
tudják, hogy a lengyelekkel a magyar sympatisál.

És a huszárok ! Ezekről a világ első ka
tonáiról csodákat beszélnek. Pedig a baka 
szájból jövő dicséret felettébb authentikus ! Azt 
mondjak ezek a hős legények, hogv amikor a ko
zákok észrevesznek egy huszárcsapatot, amint 
előretarlott karddal robognak, hogy az orosz anya 
föld a szive mélyéig érzi kemény száguldásukat, 
s amint meghallják az újra divatba jött csata ki
áltást : Huj! huj!, üvölteni kezdenek, eldobják a 
hosszú landszát s feltartva kezüket kegyelemért 
esedeznek. Eleinte meghátráltak csak, de most 
már megadják magukat kényre-kedvre, mert páni 
félelem fogja el őket, amint a vörös ördögöket 
rohanni látják. De nincs kegyelem. Amióta az 
orosz falvakból a polgári elem is lödözött a mi 
katonáinkra, azóta nem ismernek a huszárok 
irgalmat. Lovenyák elbeszélése szerint a 9-es és 
II-es huszárok harcoltak velük egy vonalban, s 
ezek a derék vasi és soproni magyarok úgy néz
nek ki, mint a mészáros legények. Csupa vér 
mindenük.

Amikor a két vitézt hallja az ember, könybe 
lábad a szeme. Öröm könyek ezek, amelyeket 
annak a nagy lelkesedésnek és harci kedvnek az 
elbeszélése okoz, amely a mi hadseregünket ilyen 
hőssé tette. Mert az orosz gyávaságnak csak az 
az oka, hogy nálunk olyan rettenthetlen bátor
ságot látnak.

A 83-ik ezred első ütközete 23-án volt. Reg
gel 5-től alkonyaiig harcoltak a vasmegyei fiuk s 
Janan nevű orosz községig nyomták vissza az 
ellenséget. Ebben az ütközetben sebesült meg 
Saáry Jenő is könnyebben. Lovenyák szerint a 
hadnagy valószínűleg a krakói kórházak egyi
kében van. Pósfay Edét - aki százados még 
az nap látta a harcmezőn, amikor ő megsebesült, 
vagyis 29-én.

25-én ismét nagy ütközetben voltak, mely 
egész nap tartott. Este felé a század egy faluhoz 
ért, amely teljesen el volt pusztítva. A faluban 
egy gráfi kastély is volt. Ide behatoltak a bakák, 
de a kastély teljesen ki volt ürítve, az ajtók tárva 
nyitva. Bakáink szörnyen szomjasak voltak és a 
pincét keresték, abban a reményben, hogy ott 
mégis csak lesz valami inni való. A hatalmas 
pinceajtó azonban zárva volt. Pár percnyi erőlkö
dés után kinyitották, s amikor a szakasz 
lámpa világánál lementek a pincébe, ott egy 15 
főből álló orosz gyalogjárört és egy civil urat 
találtak. Csakhamar kiderült, hogy a civil a ház 
ura, s a pincében egészen berendezett távíró állo
mása volt, amellyel csapataink mozdulatairól érte
sítette az orosz hadvezetőséget. A magyar bakák 
röviden csináltak igazságot. Mind a 15 katonái 
és a grófot fejbelőtték. Bort ellenben nem találtak 
a pincében.

24-én nem volt dolguk. Ezen a napon temet
ték el az elesetteket. A 83-as és 76-os ezred 103 
hősi halált halt katonáját tették örök nyugovóra. 
6 6 embernek került egy közös sir. Égy öreg
baka valami imádságot mormogott, valamelyik az 
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erdőből gályát vágott, keresztet rótt össze, s a 
frissen hántolt sir fölé tűzte. Más ceremónia nem 
volt . . Nyugodjanak ott békén a hősök . . .

A két sebesült katona természetesen közér
deklődés tárgyát kepezte Muraszombatban. Pénte
ken délelőtt csapatosan keresték őket fel az em
berek. Árvái Henrik a gavallér Henrik 
persze tele zseb szivarral ment oda. De. oh cso
dák csodája, a \i nőisek nem fogadták el a sziva
rokat. Annyit kaptunk mesélte Lovenyák, 
hogv egész életünkre elég lesz. Amerre jöttünk, 
mindenütt urak és hölgyek fogadták a vonatot s 
tele kézzel osztogatták a szivart s a jóféle enni
valót.

Es a közönségnek, amikor ezeket a hősöket 
dédelgeti, igaza van. Mi akár mennyit teszünk a 

bármit cselekszünk is, még mindig nem 
,-ztunk áldozatot. Ezek, akik miértünk az életüket 

adják oda, ezek hoznak áldozatot.
Dicsőség a mi vitéz katonáinknak!
Éljen a hadsereg!

A Vörös Kereszt Egyesület
muraszombati fiókjának működése.

Elmúlt számunkban kezdtük meg azon nemes- 
szivii adakozók névsorának közlését, akik adomá
nyaikkal hozzájárultak ahhoz a nemes munkához, 
inelvet a Vörös Kereszt városunkban kifejt. Most 
midőn ezt a névsort folytatjuk, hangsúlyozottan s 
büszke örömmel kell megemlékeznünk Szlepecz 
|ános esperes úrról, aki augusztus 23-án a mura
szombati katholikus templomban gyűjtést rendezett 
a hívők koréban a hadbavonultak családtagjainak 
segélyezésére, s ez a gyűjtés 527 kor. 69 fillért 
eredményezett. Jelentős nagy összeg, s túlnyomó 
részben egyszerű földmives emberek adománya. 
Ezek a tény intő és buzditő például szolgálhat 
azoknak, akik jő módban vannak, vagyonosabbak, 
hogy kövessék a nép egyszerű gyermekeinek ne
mes példáját.

E héten érkezett be Mezővár község nagy
lelkű adománya is, ahol a lelkes lakosság 119 K 
51) fillért gyűjtött a hadbavonultak családtagjainak 
segélyezésére, 104 K 10 fillért a harctéren meg- 
ssbesült katonák javára. Dicséret és elismerés illeti 
ezért Mezővár község egész lakosságát és a lelkes 
gyűjtő bizottság tagjait, Kolosvári l'erencz. Lach 
István urakat és Kühár Irénke, Kühár Ilona, Kühár 
Sári és Krepsz Lujza urhölgyeket.

A pártosfalvai jegvzöség Fülöp János kör
jegyző ur és a községi biró ur buzgólkodása mel
lett 229 K 34 fillért, Urdomb község Nagy István 
körjegyző ur gyűjtésére 42 K SS fillért, a szent- 
bibori községbiró ur pedig községében 16 K 94 
fillért gyűjtött.

Kolosvári Ferenc tanító ur 10 kor.-t, Kolos
vári Ferencné úrnő pedig 100 tojást küldött az 
egyesület javára.

Vogler Mici és Frisch Mici urhölgvek a vas- 
hidegkuti körjegyzőség területén lelkes buzgalom
mal járnak házról-házra, s ennek az áldozatkész 
munkának köszönhető, hogy már eddig is 190 K-t 
gyűjtöttek össze s küldtek be hozzánk. Hálás kö
szönettel várjuk a lelkes honleányok munkájának 
folytatását.

Maár Károly kőhidai tanitó ur egy ágy át- 
huzatot küldött a kórház javára.

Az adakozók névsorát lapunkban sorra le 
fogjuk közölni. Itt kívánjuk helyre igazítani, hogy 
a múlt számunkból tévesen kimaradt Most Rudolf 
5 K, Nemes Miklósné 2.50 K, Székely János 1 K. 
Kázár Imre 5 K-s adománya. Dr. V. S.

Adományok.
A Vörös Kereszt Egyesület muraszombati 

fiókja javára eddig a következő adományok foly
tak be:

Loncsár Ilonka gyűjtése: Frankóné 60, 
Prágai .50, Ballér István .20, Szlepec Györgyné 

.20, Stevanecz Andrásné .30, Titán Antalné 
—.40, Fliszár Ferencz .20, Fiiszár József .50,

Rehn Józsefné .20, Stevancsec Nándor — .50, 
X Y .22, Trautman Mór .30, Barbarics János 

.40, Langer Ferencné .20, Skalics János - .40, 
Koszednár Ferencné 50, Hreskó Mihály .40, 
Szőke Istvánná -.80, Dervarics Mihályné .40, 
Kocsvara István .20. Ihász Sándorné -.20,
Trautman Bernát 20. Szvetez Jánosné .20
korona.

Adanics Ida gyűjtése: Loncsárné 1. , Vra- 
tarics .20, Koszednár Józsefné .60, N. N. 

.10, Vogrincsics Jánosné .20, Domajkó Krisz
tina .20, Bottyák Ferencné .20, Knéz István 

.40, Podleszek Ferenc .20, Hirschl .40, 
Adanics János 1.40 korona.

Csenár Mariska gyűjtése : Dervarics Ivánné 
.50, Csernovits Sándorné .50, Sokál Józsefné 

5. , H. Fefsler 3. , özv. Novák Józsefné .50,
Fiiszár József 2. , Girtl Lajosné 2.10, Kercsmár
Lujza I. , Farkas János .30, Krányec Jánosné
1. , Szecskó József I. , Györek Jánosné I.
Kozicz Franciska .20, Bagári Sándor .40, 
Petrovics Iván .20, Loncsár János .20, Pasis- 
nyek István —.60, Puher Emília .10, Kázár 
Sándor .20. Labrec Sándorné .40, Hekl Jó
zsefné .50, Junkuncz Istvánná I. korona.

Kleinrath Gizi gyűjtése: Darvas I. , Most 
Rudolfné 5. , Faschinger Viktorné 2. , Bitter-
niann Tivadar I. , Heuberger Simon 2. , Fürst
Ödön 3. , Most llus I. , Dobrai Jánosné 3. ,
N. N. 2. , Kleirath Józsefné 2. , Antauer Jó
zsefné I. , dr. Bölcs Gyula 3.--, N. N. .10, 
Jónás Lajos 1. , Faflik Károly I. korona.

Nyirő Boriska gyűjtése: Kleinrath József 
I. , Fiiszár János 2. , Skerlák László I.
Kirbisch Ferenc 1. , Lipics József 1. , Kováts
István 2. , Kleinrath József I. , Czipott Gizella
I. , Nyirő Boriska 1. , Godina István L- , dr.
Bölcs Gyula I. , Sőmen Jánosné 2. .Kolosvári 
Ferencz 10. , Kolosvári Ferencné 100 drb tojás.

Csiszár Jánosné gyűjtése: Fiiszár asztalos 
-.30, Dittrich Gusztáv 1.40, Kolossá Jánosné 
.60, Zelkó Jánosné .50, Lüthár Jánosné .20, 

Sebők Jánosné .40, Czelec József .40, Vörös 
József .40, Marits Márton 1. , Bagári József
5 , Netti Schar .40, Norsics Jánosné 1. ,
Wolfarth Lajos 4. , Csiszár Jánosné 1.40, Csiszár
Miklós .40 korona.

Heimer Berta gyűjtése: Albert Sándorné 1.
N. N. .40, N. N. 1. , Vűjecz György 1.—, 
Schöntag .50, N. N. .20, N. N. .20, Prózák 

20, Mária Kovacsics .20, N. N. .10, N. N. 
—.50, Szűkíts István 1. , N. N. .20, N. N.

.40, N. N. -.30, N. N. .20, Ernst Sándor
1. , Szentkirályi Sándorné 5. , Krajczárné 1. ,
Finkelstein .50, özv. Kocsvara Istvánná - .40, 
Nagy Mihályné .40, Fridáné .60, Egy fogadás
2. — korona.

Fehér Mariska gyűjtése : dr. BrandieuSylviusné 
.40, Faludi János I. , Schnell Jánosné 2.

Hirschl Mórné .40, Hirschl Anna I. , Czvetkó 
Lajosné -.60, Schnell János 2. korona.

Nagy István urdombi körjegyző gyűjtése: 
Gross Samu, Malacsics Mihály, Herczeg József, 
Gross Hermán, Czug Imre, Vörös József, Czug 
Mátyás, Fartély József, Krányecz István, Goszpőt 
János, Kolossá József, Kücsán György, Czug 
György, Jakisa Iván, Jakisa János, Kardos József, 
Vörös József. Hári József, Horváth Pálné, Krá
nyecz István, Csahuk Klára, Csahuk Károly, Far
tély Ferenc, Czug József, Kutos György, Lainscsek 
Ádám, Zrinszki István, Szocsics Mária, Pocsics 
Ádám. Vörös Péter 1 1 korona, Grábár István

.70, Jakisa Mátyásné .30, Grábár Iván .40, 
Fartély József —.40, Leposa Gábor — .40, Pocsics 
Ádám .40, Jansth Gusztáv - -.80, Vörös Ádám 

.80, Horváth Anna .60, Csahuk Iván .10, 
Vratár Lajos .60, Horváth Ádám .60, Zakőcs 
Ferenc .40, Föth Jánosné .30, Goszpód Ádám 

.60, Grábár Jánosné .40, Pocsics József .40, 
Grábár Ádám -.80, Grábár Dániel - .60, Vitt- 
mayer Ferenc .40, Pocsics Ferenc .20, Novák
József .50, Gorgorics József .20, Czvetkó 
Józsefné .60, Csahuk András -.28, Grábár 
Miklós .60, Lehár Anna —.20, Pocsics Anna 
—.30 korona.

Kisszerdahely község gyűjtése: Papp György 
2 K. Vörös János, Osvatics Sándor, Papp György 
ifj., Vörös Ferenc, Vörös György. Papp György, 
Antal Ferenc, Papp János, Horváth Ferenc, Vörös 
János, Nagy Lajos, Singer Zsigmond. Horváth 
Sándor, Csahuk Ferenc, Kóczán József, Horváth 
József I I K. Horváth Ferenc 10 fillér, Papp 
Sándor 50 fillér, ifj. Papp Sándor 40 fillér.

(Folyt, köv.)

HÍREK.

Az öcsém irt . . .
Akik mélyen szoktunk és szeretünk 

az események kohójába nézni, bizony bor
zalommal forgattuk a történelem lapjait s 
kultúrához finomult lelkünk szégyenkezve 
látta a történelem véres lapjait. Vér és vér 
mindenütt A történelem hőseit ritkán sze
rettük a kultúra, a tudomány hőseivel 
összehasonlítani. mert az emberiség előre
haladását nem ezeken az utakon kerestük.

De ma ennek az igazságos háború
nak véres izgalmaitól se borzadunk, mert 
ez a háború a kultúra, az igazság csatája, 
a gazság, a tudatlanság s a szemérmetlen 
álszenteskedésbe bujt enervált francia, a 
tisztességet, faji összetartozandóságot sutba 
hajitó _angol üzleti hazafiság ellen. A mi 
békéhez szokott polgári lelkünk is meg- 
ittasul a szent háború mindent átfogó 
lázától s úgy érezzük, hogy mindnyájunk
nak el kell menni I

Félelmetes lelkesedéssel látjuk vezé
reink bátor diadalát s érezzük, hogy akik 
ma itthon vagyunk, el tudunk s el fogunk 
menni az első hivó szóra I

Mind a mai napig olyan szégyenletes 
érzés hatott át, szinte érezte az ember, 
hogy forró itthon lába alatt a talaj, szinte 
éreztük, hogy mit keresünk mi itthon, mikor 
a haza veszélyben! De ma, a diadalittas 
győzelmi hírek megnyugtató érzése büszke 
lelkesedéssel tölt el, hogy győzünk elleneink 
fölött, hogy harcosaink csudatevő bátorsága 
megdönti a poklok kapuit is!

Ez a háborús láz átformálta az em
bert s büszke örömtől dagad szivünk egy 
nagy tett hallattára s ekkora megérzés, 
megértés mellett érezzük, hogy hazánkat 
poklok se döntik meg, mert ott leszünk a 
haza védelmében mindnyájan!

Mindenkinek van valakije, kiért aggód
va lesi a háborús híreket. Ott van legelső 
sorban a haza szent szimbóluma, mert ez 
van zászlónkon. Ott van a trón, bátor 
hadseregünk, ott vannak fiaink, testvéreink, 
barátaink, mind-mind, akik szivünkhöz 
nőttek. S álmatlan éjjeinken ezek árnya 
kisért előttünk s minden fohászunk, min
den sóhajunk értük röppen el!

De ebbe a féltő remegésbe néha bele 
vegyül a büszke öröm érzése s boldog
sággal hall az ember hirt azokról, kik 
szivéhez közel állnak.

Ma ezen a szép ősz napon, mikor 
teljes pompájában alkonyul az ősz, büszke 
örömmel ülök asztalomnál s könybe borult 
szemmel szeretném világgá kiáltani: az 
öcsém irt . . .

A sabáci ütközetről szól az Írás: .Ha 
szabadna, sokat tudnék Írni, de ez tiltva 
van Négy ütközetben vettem részt és 
büszke vagyok rá, hogy az én ezredem 
mindenütt az első vonalban harcolt és a 
16-iki nagy ütközetben az én szakaszom 
legelöl rohant és mi kezdtük meg a tü
zelést .. . .“

így irt nekem az öcsém, ki bizony 
békében rendes békés polgár s ma ennek 
a vitéz hadseregnek szerb bandák ellen 
küzdő zászlósa.

Büszkén hullatom könnyeim Írására, 
mert az öcsém Írása, mert büszke öröm 
fog el, hogy bátran megy a csatába, mert 
katonáink ez a félelmet nem ismerő bátor
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sága — úgy érezzük mindnyájan — győzni 
fog a gyáva ellenség fölött.

Téged pedig öcsém, áldjon meg a 
magyarok Istene, telkemből üdvözöllek !

I)r. Valjri Sándor.

— Kötnek a hölgyek. Annak a felszólításnak, 
hogy a hölgyek a katonáinknak csuklóvédöket 
kössenek, Muraszombatban is foganatja lett Az 
egész község hölgytársadalma szorgalmasan köt. 
Gyorsan készülnek a csuklóvédők, amelyek az 
orosz hideg ellen fogják megvédeni katonáink 
kemény öklét. Sőt, hogy a dolog könnyebben 
menjen, már kötő jourok is vannak. A buzgó 
dámák naponként más-más helyen gyűlnek össze 
délutánonként s szorgalmasan forgatják a kötő
tűket. Az Isten áldja meg a hazafias munkájukat.

— Beiratkozások a polgári iskolában. A mu
raszombati állami polgári iskolában szeptember 
hó 1., 2. és 3-án voltak a beiratások. Aránylag 
kevesen jelentkeztek még, de ennek oka kétség
telenül az, hogy a háborús világ folytán a közön
ség abban a hitben van, hogy az iskola nem 
nyílik meg. A tanítás szeptember 15-én kezdődik.

— Hirdetmény. A muraszombati áll. elemi 
népiskola gondnoksága — férfi tanerők bevonulása 
miatt - a beiratások idejét a következőképen 
módositota: szeptember hó 8—9 10-én délelőtt
8 órától 12 ig, délután 2 órától 6-ig. Beiratáskor 
I korona fizetendő, mely alól senki fel nem ment
hető. Ezen összeg fele az ifj. könyvtárra, fele pe
dig írószerekre lesz fordítva. A rendes tanítás 
szept. 14-én -Veni sancteval- veszi kezdetét. 
Pósfay Pongrácz elnök, Sostarich Elek igazgató.

Tagdíj befizetés A magyarországi mun
kások rokkant és nyugdijegyesülete muraszombati 
fiókjának vezetősége ez utón is figyelmezteti 
tagjait, hogy nyugdíj járulékjaikat minden hónap 
első vasárnapján délután 2 és 3 óra között a 
Turk József “Magyar király*  vendéglő e célra 
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.

— Tolnai Világláp kedvezménye, a Lexikon 
IV. kötete — aki arra jogot tart átvehető Bal- 
kányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.
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Tilos a szeszes italok adása 
a hadbavouló katonáknak.
A belügym:niszterium az alábbi leiratot intézte 

a helybeli szolgabirósághoz:
Másolat. M. Kir Belügyminiszter. 6281 1914, 

B. M. eln. számú körrendelet. A hadbavonuló ka
tonák szeszes italokkal való megajándékozásának 
eltiltása tárgyában.

Valamennyi törvényhatóság első tisztviselő
jének. Lélekemelő az a lelkesedés, amellyel a nem
zeti becsület védelmében reánk kényszerűéit hábo
rút az egész ország közhangulata fogadta. Ennek 
a lelkesedésnek a következménye, hogy a harcba- 
vonuló katonáink iránt szinte elemi erővel nyilat
kozik meg országszerte a közönség szeretete, a 
mikor ezeket a vasúti állomásokon imár heteken 
át nap-nap után elhalmozza gyöngédségének min
den jeleivel. Sajnos, ez a gyöngédség oly módon 
is nyilvánul, amely katonáinkra egyenesen ártal
mas. Az adományok közt nem kis szerepe van a 
szeszes italok minden fajának, amelyet a közönség 
bőségesen juttat átvonuló harcosainknak és ame
lyet azok részint a nyári hőség okozta szomjúsá
gukban, részint ön feledt lelkesültségükben kellő 
mértéken túl fogyasztanak is.

A szeszes italok sokfélesége és azok élvezete 
aztán nemcsak múló kábultságot, hanem számos 
esetben huzamosabb ideig tartó rosszullétet is 
okoz és még a legenyhébb esetekben is hosszú 
időre gyöngíti a szervezet ellenálló képességét és 
szívósságát, gyakran azonban makacs gyomorba
joknak sőt már több esetben végzetes baleseteknek 
vált okozójává. A nagyközönség egyes tagjai, 
csupán saját szerény mennyiségű adományukra 
gondolva, elfelejtik, hogy mások százan és ezren, 
a napnak minden órájában, hasonló adományokkal 
árasztják el katonáinkat, akik ekként állandóan ki 
vannak téve a soféle vesz élvezetével járó vesze
delmeknek.

A nemeslelkü közönségnek nem lehet szán
déka, hogy bár — akaratlanul — ily veszedel
meknek okozójává váljék, a kormánynak pedig 
egyenesen kötelessége, hogy útját álla mindannak, 
ami a haza védőinek egészségét, erejét vagy ellen
álló képességét csökkentheti sőt életükre is vesze
delmessé válhatik. A hazafias közönséget hálás 
köszönet illeti azért a gyöngéd figyelemért, hogy 
hadbavonuló katonáink iránt érzett nagyrabecsü
lésének és szeretetének élelmiszerekből, dohány és 
szivarfélékből és más hasonlókból álló adomá

nyokkal ad kifejezést. Katonáink egészségének é 
harcképességének érdekében azonban szigorúan 
megtiltom, hogy hadbavonuló katonáinkat a kö
réből bárki a vasútállomásokon szeszes italokkal 
ajándékozza meg és a rendőrhatóságoknak illetőleg 
közegeknek teszem kötelességükké, hogy e tilal
mamnak érvényt szerezzenek.

Felhívom a Címet, hogy erről a tilalmamról 
a nagyközönséget a legszélesebb körben azzal a 
kéréssel értesítse, hogy nemcsak helyesen, de ne
mesen is cselekszik, ha egyébnemü adományai 
mellett arról is gondoskodik, hogy katonáink min
den vasúti állomáson bőven ellegyenek látva tiszta 
és friss ivóvízzel vagy alkoholmentes egyébb fris
sítőkkel.

Elvárom a Címtől, hogy rendeletem szigorú 
végrehajtásáról teljes eréllyel fog gondoskodni.

Bndapest, 1914. augusztus hó 23-án.

Sándor.

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.

BUDAPEST és KIS ÚJSÁG
apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedesében Muraszombat.

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

küldendők be.

Nyomtatványok 
Ízléses kiállításban, gyor
san és jutányos árban 

készíttetnek.

KÖNYV- ÉS
PAPIRKERESKEDÉS.

A Muraszombat cs Vi-' 
déke előfizetési dija :

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

vétetnek fel.

Oroszország, Szerbia és
I^ST Európa háborús

___ r

TÉRKÉPÉ.

Egy jobb házból való fiú

©TANULÓNAK®

Elvállalok könyvkötészeti 
munkákat a legegysze
rűbb kiviteltől a legké 

nyesebb ízlésig.

Különféle nagyságbansárban kapható

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Befőzéshez pergament 
papír és bekötő zsinór 
a legjobb minőségben 

kaphatók.

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

kivitelben kaphatók.

felvétetik BALKÁNYI ERNŐ
könyvnyomdájában Muraszombat.

KÖNYVNYOMDA = 
ÉS KÖNYVKÖTÉSZET.

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

bolti áron kaphatók.

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

színben.

Az izraelita újévre 
ajánlok 

izraelita naptárakat 
és újévi képeslapokat 

jutányos áron.

Balkányi Ernő Muraszombat.

Pergament papír 
befőzéshez, hozzávaló zsinór 
kis- és nagygombolyokban.

Kapható: Balkányi Ernő
_ ____ ______ papirkereskedésében MURASZOMBAT.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.
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