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MuraszdmbatésVidéke
Laptulajdonos a Muraszombatjárási Gazdaszövetség

ELŐFIZETÉSI ÁP:

Etjész évre 6 kor., fél évre 3 kor., ejjyes szám 20 fillér. 
Előfizetési és hirdetési pénzek és reklamácziók : 

3AI.KANYI ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

A test és a szellem.
Irta: Dr. CZ1POTT ZOLTÁN 1b. m. tóorvos.

Elvitázhatlan tény, hogy az előrehaladó 
szellemi fejlődés a testrovására történik, 
így pl. megállapított dolog, hogy a kultur- 
ember fogazata rohamosan romlik. Ugyanez 
áll a látás- és hallásról. Es ha nem is 
bizonyos, hogy a test magassága az idők 
folyamán csökkent a testierö föltétlenül 
gyengült. Az is tény, hogy a civilizálatlan 
fajok mint az indián és néger éle
sebb érzékszervekkel, jobb fogazattal ren
delkeznek és a testi strapákkal szemben 
ellenállási képességük nagyobb, mint a 
civilizált népeké. Szóval a testi elfajulást 
le nem tagadhatjuk. Az a kérdés már most, 
hogy veszedelem származik-e ebből az 
emberiségre nézve, vagy nem ?

A kérdés felvetése nem minden oknél- 
kül való, mert hisz napjainkban általánossá 
vált a legkülönfélébb sportoknak üzésével 
a testi elfajulást megakadályozni. Hogy célt 
érünk e vele, - - ez más lapra tartozik

A természet feltartózhatatlanul halad 
előre a maga utján, a mely egy jobb, 
hasznosabb, erkölcsösebb szóval — egy 
tartalmasabb, értékesebb élethez vezet.

A mi jobbrafordulás a világon meg
állapítható, azt a szellemi fejlődésnek kö
sz hihetjük. De ezen szellemi haladásnak 
ugylátszik ára van, a melyet testünk fizet 
meg. E mellett bizonyítanak a már említett 
tényeken kívül az az ismert körülmény is, 
hogy a szellemi munkások — majdnem 
kivétel nélkül testileg visszamaradnak^ 
sőt Popper József szerint a szellemileg 
kimagasló egyének, már eredetileg, kicsiny, 
gyengetestalkatnak és szerinte sok kiváló 
ember rövid lábú. Az bizonyos, hogy a 
szellemi munkások testi fogyatkozása annyira 
él a köztudatban, hogy Dessorir szerint 
Kant filozófus szellemét egy dijbirkózó 
testében nem is tudnók elképzelni.

A valóságban a testi elfajulás nem 
közvetlen eredménye a szellem fejlődésé
nek a mint ezt gondolnók — hanem 
csak közvetett folyománya, mert a lelki 
képességek kizárólagos fejlesztése, a mely 
természetszerűleg főképen szellemi munka 
által történik, a testi munka elhanyagolásá
hoz vezet.

Egyidőben testi és szellemi munkát 
egyforma mértékben végezni nem áll mó
dunkban. Már pedig a biológia tanítása 
szerint az egyes szerveknek csökkent igény
bevétele illetve foglalkoztatása elfajuláshoz 
vezet. Az a ló, a mely a sötét bányákban 
húzza a terhét, előbb-utóbb megvakul, mert 
szemeit nem használhatja ; ugyanily okból 
nem látnak a föld sötét üregeiben élő 
állatok.

Felelős szerkesztő: Dr. CZIFRÁK JÁNOS. 
Főmunkatárs : STERN HUGÓ.

Kiacó:
A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület. 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Ha tehát az emberiség testileg tényleg 
visszafejlődik, úgy ez a test kevesebb mun
kájára vezethető vissza, vagyis onnét szár
mazik, hogy a szellem munkája felülkere
kedett a test munkáján.

Az összes sporttörekvések a test meg
erősödését --- tehát az elfajulás megaka
dályozását — célozzák, de azért a kívánt 
eredményhez még sem jutunk el, mert a 
természetes fejlődést, kiszabott útjáról, az 
összes sportoknak a legnagyobb íntenzivi- 
tással való művelése sem fogja eltéríthetni.

Valamikor ez máskép volt. Valamikor 
a test mindennemű működésére, az életben 
maradásért, szükség volt. A múlt emberé
nél a vadászat, halászatt, úszás, hegymászás 
nem sport, hanem oly szükséglet volt, a 
mely nélkül nem élhetett volna meg.

Kinek van ma voltaképen mindezekre 
szüksége ?

Hányán vagyunk ma még testi erőinkre 
oly mértékben utalva, mint az ősember, 
vagy a mai kor civilizálatlan gyermeke?

Ma már nincs szükség a madár vagy 
az indiánus sasszemére, mert — hála szel
lemi fejlődésünknek — van niesszelátónk, 
mikroszkópunk.

Nincs szükségünk az őz gyors lábára, 
van helyette gőzmozdonyunk, automobilunk, 
repülőgépünk. Nincs szükségünk arra a 
testi erőre, amellyel őseink rendelkeztek, 
vannak vadászfegyvereink, torpedóink, a 
melyeknek kezelése nem annyira testi erőt, 
mint inkább szellemi műveletet igényel.

A hol csak lehetséges a testi szerv 
helyébe a szellemnek alkotása, szerve: a 
szerszám lép. A létért való küzdelem mind
jobban szellemi harccá formálódott át és 
létünk biztositó munkájában a szellemi 
képességeknek fog mind nagyobb szerep 
jutni. Épen azért nem lesz elég hatalmas 
eszköz, a mely a szellemi működést a testi 
mögé vethetné vissza és a mely megaka
dályozhatná testiségünk inferioritásba jutását.

Az emberiség jövendő fejlődése: a 
szellem.

Már most az a kérdés, hogy ez sajná
latos köriilmény-e? Feleletünk kissé vak
merő talán, de nem lehet más, mint: nem!

A legtöbben szívesebben dolgozunk 
szellemileg, mint testileg. A nehéz testi 
munkát, a mennyiben nem önkéntessport, 
hanem existenciális kényszer, a legtöbben 
kerülik és minden munkát a gépekre sze
retnének bízni.

Földi létünk rendeltetése: a munka, a 
foglalkozás, a melynek szellemi irányával 
tehát meglehetünk elégedve, de e mellett 
a szellemi fejlődés mind szebbé, tartalma
sabbá teszi azt.

Mire volt jó elődeinknél a nyers erő, 
tudjuk eléggé a történelemből. A mai ein- 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.

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

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

Nyilttér sora 50 fillér.

beriség hő vágya a béke, a humanizmus 
győzelme a háború fölött.

Ne ejtsenek tévedésbe a szemünk előtt 
lefolyó világtörténelmi események leirhatlan 
borzalmaival, a vértől párolgó csataterek 
s a melyek szivünk-lelkünkbe markolva, 
szégyenpirral borítják el a 20-ik század 
igaz kulturemberét, de a népek eme gran
diózus harca, a kataklyzmaszerü földindulás 
annak az eljövendő szebb világnak az útját 
van hivatva megalapozni, a hol az emberi
ség a mind magasabb régiókba törő szelle
mének fenséges adományait fogja háborit- 
lanul élvezni.

Nincs szükségünk immár arra az erős 
fizikumra és a túlzott testi kultuszra. Igen, 
egészségések óhajtunk lenni, oly testre 
vágyunk, a melyben a lélek megfelelő haj
lékra találjon.

Elődeink testi fejlettségét, izomerejét 
ideálul magunk elé tűzni, fölösleges, mert 
a test ma más célokat szolgál, mint vala
mikor.

Hogy pedig a testi fejlettség soha a 
mindenkori szükséges mérték alá ne sü- 
lyedjen, magában a fejlődés processzusában 
nyer biztosítékot, mert csak a használaton 
kívül helyezett testrész, szerv — tehát a 
mire nincs szükségünk fajul el. A mire 
szükségünk van, nem fog soha hiányozni, 
mert az, állandó tevékenységben lévén, 
nem fajulhat el.

Milyen lesz váljon a jövendő emberé
nek — Nietsche Übermenschének vagy a 
homo sapientiornak — a fotográfiája ? 
Erre nem válaszolhatunk többet, mint annyit, 
hogy az ma, bizonyára nem valami esz
ményi alaknak a benyomását tenné reánk. 
De e mellett ne feledjük el, hogy minden 
fejlődési időszaknak meg van a saját ide
álja, és hogy a mai ember ép oly kevéssé 
illenék bele a jövendő korba, mint a hogy 
Afrika busmanja nem illik bele ma Berlin 
szalonjaiba.

Helyesen cselekszünk tehát, ha a fö- 
sulyt a szellemi élet fejlesztésére fektetjük, 
ezáltal nem vesztjük el azt, a mire szük
ségünk van, sőt oly alakulásokat, viszo
nyokat teremtünk, a melyek ezt a szép 
életet még szebbé, vonzóbbá, értékesebbé 
formálják át.

Minek is van ...
Irta : S. E.

Kusza erdő árnyas mélyén
Keservesen, busán szól a csalogány ;
Érzem, tudom, hogy a lelkem
Borús lelkem hangja rezg át a dalán.

Ne zokogj fel árva lelkem.
Ne rázd fel a csalit csendjét csalogány ! 
Nem ért minket az, kinek szól ! . . . 
Minek is van : érező szív hűtlen lány !
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Vörös Kereszt.
Csudát ivő hőseink heroikus küzdelme varázs

latos regékkel gazdagítja a magyar fantáziát. Ügy 
érezzük, hogy a lezajló nagy csatának nemcsak 
véres foszlányai lebegnek itt. hanem dereng mar 
egv szebb, tisztultabb jövő hajnala is. Avult, el
választó eszmék ledőlnek, válaszfalak összeomlanak, 
felekezeti, faji, nemzetiségi speciálitásokban utazó 
ügynökök, kutmérgezök szájára csendet ütött a 
felébredt uj szellem és ismét ugv érezzük, hogy 
egvgvé lett ismét a magvar. megérti a súlyos idők 
tanítását. Egvgvé lett lelkében, egvgvé lett szivé
ben. Vállvetve’ szorgoskodik mindenki. S mikor 
egyesületünkhöz egy-egy adomány beérkezik úgy 
véljük, ez a nagy megbecsülés nemcsak egyesüle
tünknek szól, hanem annak a nagy, nemes, emberi 
magasztos hivatásnak, melyet a Vörös Kereszt 
évtizedek óta betölt.

E héten érkezett meg Ádám János, a derék 
alsócsalogányi állami tanító 56 K 06 filléres gyűj
tése, kinek mostani gyűjtését már megelőzte egy 
47 l\ 70 filléres gyűjtés, melyet közvetlenül a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz küldött 
be. Felesége pedig 4 drb kis párnát küldött 2 
áthuzattal. Felsőszenlbenedek község 33 l\ 30 f. 
Alsószentbenedek 10 K 00 í. Borhida 12 K 60 f, 
Uriszék 21 K 70 fillért küldött a falu egyszerű 
nemesen érző embereinek adományaiból.

Godawszkv Antal mátyásdombi állomáselöl
járó derék felesége nemcsak maga küldött egy 
nagy üveg szilva lekvárt és 50 drb hölgy cigarettái, 
hanem lelkes fáradozása folytán Rituper János, 
Rituper István és Zakócs János gesztenyési lakó
sok I 1 vánkost küldtek a sebes illek részére.

Takács R. István, kinek itteni működésére 
mindig büszke szeretettel emlékszünk most se 
feledkezett meg rólunk, hanem Budapestről küldte 
be 20 koronás adományát az alábbi szép sorok 
kíséretében: Közeledik Mindenszentek napja a mikor 
mindnyájan virággal ékesítjük kedveseink sirhalmát. 
Szép és kegyeletes dolog, de most ezekben a rend
kívüli időkben tán kegyeletesebb cselekedet lenne, 
ha a virágra, koszomra szánt pénzt a hazánkért, 
az értünk harcolt sebesültek ellátására . szánjuk. 
Kérem, hogy a fennti néhány koronát a Vörös 
Kereszt egylet máraszombati fiókja számára juttatni 
szíveskedjék.

Takács R. István nemesen érző szivére valló 
ezen szép sorokat, hisszük sokan megszívlelik, 
mert a mai időkben sokkal kegyeletesebb a szen
vedő élők segélyezése, mint a halottak felpompá- 
zása. S nehogy e sorok íróját vádolják profán 
írással, ideiktatjuk a szombathelyi egyházmegye 
hivatalos lapiának a Szombathelyi Újságnak 
lelkes felhívását:

Tűzzünk sir halmukra az idén csak egy szál 
virágot, egyetlen ciprusgallyat, vagy borostyán
levelet. inkább imáinkkal s a kegyeletünkkel szen
teljük meg a könnyeinkkel áztatott rögöket de 
ne feledjük az élet parancsoló szavát, amely fel- 
tartóztathatlanul száll felénk a kárpáti havasokból, 
a galíciai és boszniai szélodukból és meghallgat- 
tatást remél. Sőt szó hallatszik föl a sírok mélyé
ből is: szeretett halottaink és régiveretü nemes 
őseink esdő szava, mely kér. sürget, hogv a ha
zának hozott sok áldozatban nekik is hadd legyen 
részük, mert ők is hevítitek valamikor a hazáért s 
a honi földdel elvegyült porladó szivükkel is óhajt
ják annak boldogságát.

Engedje Isten, hogy a mi egész társadalmunk, 
a mi szeretett közönségünk megértse ennek a gon
dolatnak nagyszerűségét s a borongós októbernek 
sok-sok száz, ezer koronája űzze el itnádásig cso
dált jó katonáink homlokáról a borút, a korai 
fagyok s a nedves hidegek réméi.

Mindjárt tanácscsal is szolgálunk. Minden 
család a máskor koszorúkra fordított 10—20 stb. 
koronát fordítsa most kész meleg áruk és pamut 
beszerzésére. És legott álljanak munkába a mi 
derék asszonyaink és leányaink, városban is. falu
helyen is s készüljön mázsaszám a sok téli me
legítő. Az iskolák, a községháza, az urasági lakok 
változzanak át munkatermekké, ahol kellő vezetés 
és világítás mellett boszorkánygyorsasággal terem
nek elő a pompás fej-, kéz- és lábvédők

Valamikor, szabadságharcunk kemény téli 
hadjárata alatt úri és pór leány édes testvérkent 
készitette éjhosszat a vászontépést a magyar hon
védek sebeire. Ma is ennek az áldozatos éjt-napot 
oda-adó szeretetnek kell honolnia az itthonmara- 
dottak szivében, mert különben hiába harcikedv, 
katonai bátorság, haa a legrettenetesebb hatalom.

a tél veszett hidegének hadüzenetére nem reagál 
senki. Bénító etejében bízva kacag a tél minden 
lelkesedést, amely egyszersmind nem józanul szá
mitó. A világverő Napokon katonáinak kezéből is 
az orosz mezők hidege ütötte ki a fegyvert.

Ujkökénves község gyűjtése : Cziffer József, 
Szrejs Péter. Cziffer Mihály, Cziffer Pál, Csarni 
Imre. Kercsár Imre. Novák Sándor. Kercsmár La
jos. Lipics József 1 I K. Vas János 80 f. Horváth 
Ferenc 70 f, Csérnél Ferenc, Zsganyár Iván. Cziffer 
Ferenc, Filó Miklósné 61) 60 f, Császár Tamás,
Horváth József 50 50 f, Csauk Ádám, Kercsmár
Örzse, Kercsmár Rudolf. Kercsmár Sándor. Pozvék 
József, Szrejs János, Malacsics János, Hári József, 
Sinkéc József, Terplán , József. Kardos János, 
Csarni Miklós. Csarni Ádám, Gorcsán Miklós, 
Kercsmár József, Sinkéc Ádám 40 40 f. Kercs
már Évika 32 f, Szreis Miklós, Kardos József, 
Groza Mihály. Küronya Juli 30 30 f, Zrinszki 
Juli, Kercsmár Sándor, Édesanya. Pozvék Lajos, 
Hári Ádám, Sinkéc Ádám, Kühár Lajos, Lainstyek 
Iván, Gorcsán Ádám 20 20 f, Hujsz János 10 f, 
Zrinszki Imre 08 fillér, összesen 23 K 80 fillér.

Petőía község gyűjtése: Lucu Teréz 1 K, 
Breszkócs József 60 f, Kozic Károly. Rüzsics 
István, Kercsmár Teréz. Rüzsics Ádám 40 40 f,
Bejek Lajos, Bejek József, Bejek Lajos, Kardos 
Ádám. Csahuk Etelka. Rüzsics András, Breszkócs 
István, Rüzsics Vince. Bejek Ferenc 30 30 f,
Zsupanek Péter 26 f. Csahuk István 24 f, Csahuk 
József, Zsupanek János, Kücsán István, Kutos 
Sándor, Kozic Ádám, Rüzsics Mihály. Rüzsics Jó
zsef. Kelemen István. Rüzsics József, Rüzsics János, 
Rüzsics Miklós, Ziskó Teréz, Kozic Ádám, Kozic 
Ádám, Kozic Péter. Kovács Ferenc, Pondelek Te
réz. Breszkócs Iván. Rüzsics Sándor, özv. Leposa 
Lajosné, Kücsán János 20 — 20 f. Kozic Ádám, 
Ruzsics Zsuzsa, Ruzsics Anna. Ruzsics Adám 
10 10 fillér, összesen II korona.

(Folyt, köv.)

Vörös Kereszt egyesület 
választmányi ülése.

A Vörös Kereszt egyesület muraszombati 
fiókjának választmánya péntek délután tartotta 
meg választmányi ülését Olajos Sándorné. Ruttkai 
Ignáczné, Mintsek Elma. Pósfay Ida. Spranszky 
Anna, ifj. Horváth Pál, Szlepecz János, dr. Vályi 
Sándor, dr. Geiger Vilmos, Schnell János, Török 
Ernő választmányi tagok és dr. Brandieu Sylvius 
egyesületi orvos részvétele mellett. A választmány 
örömmel vette tudomásul a megindult gyűjtési 
akció eddigi eredményét, mely szerint az egyesület 
részére eddig a következő adományok folytak be:
Muraszombati izraelita nőegylet 

kerestény
K 300.—

3(10.
Mezővári ág. evang. 30.
Muraszombati Takarékpénztár 100.

mezőgazdasági bank 100.
♦ r. kath. templomi gyűjtés 527.69
« ág. ev. > 92. -

izraelita 40.23
Mártonhelvi r. kath. 164.
Muraszombati hölgvek gyűjtése > 612.18
Vogler József és János adománya > 503 88
Darvas Ferenczné ’ 5. -
Ferenczv József 10,
Vitéz József 10.
ifi. Kühár József 40. -
Községek gyűjtése 2023.08

Összesen K 4858.06

E 4858 K 06 fillér mindenesetre elég tekin
télyes szép összeg, mely remélhetőleg még jelen
tékenyen emelkedni fog.

Ezen egybegyiilt összegből ez ideig is támo
gatta az egyesület a hadbavonullak családtagjait, 
s akcióját a sebesültek ápolása, kötszerekkel való 
ellátása tekintetében ezentúl még fokozottabb mér
tékben fogja fejleszteni.

A választmány elhatározta, hogy a magáno
sok által befogadandó sebesüllek orvosi kezelésé
hez szüséges kötszereket meg fogja hozatni s ezek 
megrendelésével dr. Brandieu Sylvius egyesületi 
orvost bízta meg. A választmány dr. Brandieu 
Sylviusnak hálás köszönetét szavazott a sebesültek 
gyógykezelése körül eddig is már kifejtett ingyenes 
fára lozásaiért.

HÍREK.

Újságot a sebesülteknek.
Előző számunkban említettük meg, hogy 

helybeli Vörös Kereszt kérelmére a hazai romai, 
lapok napról-napra küldenek Muraszombatba újsá
gokat a kórházban ápolt román nyelvű sebesült 
katonák részére.

Gondoljuk azonban el, hány magyar katona 
fekszik mest cseh, német s más idegen kórházban, 
ahol mindenesetre gondos ápolásban részesítik 
ókét, azonban nem minden helyen akad, aki a mi 
magyar nyelvű fiaink szavát megérti. A fájdalmat 
csillapító szórakozásra ilyen idegenbe szakadt 
magyarnak alig van kilátása, mert nem értik sza
vát. Ezért bizalommal fordulunk közönségünkhöz, 
hogy akinek kiolvasott újságja, könyve van (s ki
nek nincs ilyen ?) az küldjön idegenbe szenvedő 
véreinknek, mert csak az, aki valaha külföldön 
járt, érti meg mily jól esik az idegenbe a magyar 
szó, magyar irás. Felhívjuk a Casif.ó, Polgári Kör 
s magánosok figyelmét, ne dobálják el újságjaikat, 
hanem küldjék el idegenbe sinlödö sebesültjeink 
számára. Az ilyen küldemények portómentesek, 
igy tehát még anyagi áldozatba se kerül a dolog, 
ennyi figyelmet pedig tőlünk, békés polgároktól 
joggal elvárhatnak azok a hősök, akik értünk éle
tüket áldozzák. Itt közöljük a címeket, melyekre 
az újságokat, könyveket küldeni lehet:

1. Garnisonspital Nro 11. Prag, Karlsplatz.;
2. Krankenhaus dér Barmherzigen Brüder 

Rezervspital von Rőten Kreuz Prag. III. ;
3. Sokai Dobrovalny pomacny Vybor valedv 

Spalena ulica Nro 15.;
4. Gróf Lamerzan Salius Budweis, Cseh

ország ;
5. K. K. Nied. őst. Statlhallerei, Wien, I. 

Herrengasse 11.
Ezen címekre kérjük a lapokat küldeni. El

olvasott hírlapjai, könyvei mindenkinek vannak. 
Néki talán értéktelen litn-lom. de annak a szegény 
magyar fiúnak, ki már hónapok óta idegen földön 
verekszik, annak a magyar irás zengzete a leg- 
büvösebb muzsika, a legdrágább, mi után sóvá
roghat. Küldjünk tehát minél előbb magyar köny
veket, magyar újságot I

— Nyugdíjazás. A vallás és köz
oktatásügyi minisler Vértes Sándor urdombi 
igazgató tanítót október 1-től fogva nyug
díjazta s elrendelte, hogy elismerése fejez
tessék ki érdemes munkásságáért. Vértes 
Sándor 41 évig állott a tanügy szolgálatá
ban, egy emberöltöt betöltő időn át szol
gálta a magyar kultúra ügyét fáradhatatlanul, 
önzetlenül, részt kért és vett a járás minden 
kultur mozgalmában, s tanítványainak, 
barátainak nagy serege kivan most neki 
jól megérdemelt nyugalmat. Tudjuk, hogy 
ez a nyugalom nála nem a pihenés lesz, 
csak a keretek változtak meg, de bizton 
reméljük, hogy Vértes Sándor ezentúl is 
éber munkása lesz a magyar kultúra ügyé
nek, s uj pozitiójában azt' még fokozottabb 
mértékben fogja ápolni. Legyen élete buz
dító példája a magyar tanítóságnak, mert 
érdemes a követésre az, ki hivatását mindig 
becsülettel, emberszeretettel és sokoldalú 
tudással töltötte be.

— Kinevezés. A muraszombati kir. 
járásbíróságnál Batta Bertalan áthelyezésé
vel megüresedett bírói állásra Ó felsége 
dr. Orandpiere Jenő németujvári bírósági 
jegyzőt nevezte ki A szomszédos szent
gotthárdi járásbíróságnál is biró változás 
történt, ahol Benkő Károly vezető-járásbiró 
eltávozásával megürült állásra dr. Jaeger 

i Béla csornai járásbirót nevezték ki.
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mi fölöttünk is. Lapunk is megérzi az ifjú erők 
hiányát, buzgó, ifjú munkatársaink gárdája a ha
záért harcol, s harcok között hallgattnak a múzsák. 
Hatványozottan jól esik tehát nekünk most, hogy 
az ifjú gárda helyébe ime előlép az öregebbik, 
lapunk kipróbált derék régi gárdája. Ime lapunk 
két régi ismerőse, edzett tollú munkatársa kopog
tat be szerkesztőségünk elárvult hajlékába. Nem 
bemutatni akarjuk őket, mert erre szükség nincs, 
csak bajtársi szeretettel köszöntjük őket, hogy 
kedves legyen a találkozás, örvendetes a viszont
látás, mely lapunk olvasói körében is csak jóleső 
érzést fog kelteni. Dr. Czipott Zoltán orvos cikke 
vezetőhelyen fejteget életrevaló eszmét a tőle meg
szokott előadásban. Török Ernő közjegyző pedig 
kinek költeményét lapunk közelebbi számában 
hozzuk visszatért a Múzsához, melyet immár oly 
rég hütlenül elhagyott.

Előléptetés. Dr. Pollák Henrik tótkeresz- 
turi körorvos, ki az északi harctéren teljesiti nemes 
orvosi hivatását mint velünk közük — ezred- 
orvossá lépett elő.

Hír Perjéssy Lászlóról. Ma érkezett hir 
Perjéssy Lászlóról, a muraszombati kir. járás
bíróság jegyzőjéről, lapunk jó tollú munkatársáról. 
Századosa irt levdet Muraszombatba, melyben 
közli, hogy Perjéssy László mellette harcolt egy 
nehéz erdei harcban az oroszok ellen vitézül és 
könnyebben megsebesült. A harc után azonban 
nvomaveszett, s mivel s mivel se a sebesültek, se 
a halottak közt feltaláható nem volt, minden való
színűség szerint orosz fogságba került. Katonáink, 
mind azt írják, hogy az oroszok nem bánnak 
embertelenül a hadifoglyokkal, igv reméljük, hogy 
munkatársunk sorsa se lesz rosszabb, mint a többi 
fogságba került véreinké.

Jegyzőink dicsérete. A kőszegi sorozó
bizottság katonai vezetője, valamint polgári elnöke 
Szakonyi István tb. főszolgabíró dicsérettel emlé
kezett meg járásunk jegyzői karáról, és elisme
réssel nyilatkozott a jegyzői karnak az ujoncozás 
körüli eredményes munkájáról.

Halálozás. Városunk egy érdemes régi 
polgára Sokál József nyugalmazott posta főtiszt 
október hő 6-án elhalálozott. Idegenből származott 
városunkba, de szívvel, lélekkel magvarrá lett, s 
az öreg urat városszerte becsülték. Élte alkonyát 
aranyozta be harctéren küzdő fiának Sokál Gyulá
nak századossá történt előléptetése. Temetése csü
törtökön délután 3 órakor volt, a kiterjedt család 
jó barátainak és tisztelőinek nagy sora kisérte 
utolsó útjára Az elhunytról családja az alábbi 
gyászjelentést adta ki :

Alulírottak a maguk, valamint az összes 
rokonság nevében is fájdalomtól megtört szívvel 
jelentik a forrón szeretett férj, atya, nagyatya, 
sógor és rokonnak Sokál József ny. m. kir. 
posta és távirda főtisztnek folyó évi október hó 
6-án délelőtt 11 órakor életének 82-ik, legbol
dogabb házasságának 44-ik évében rövid szen
vedés és a halotti szentségek felvétele után tör
tént elhunytál. A megboldogult földi maradványai 
október hó 8-án csütörtökön d. u. 3 órakor 
fognak a muraszombati sirkertber, a róm. kath. 
egyház szertartása szerint örök nyugalomra he
lyeztetni. A boldogult lelki üdvéért a szentmise 
áldozat folyó hő 9-én délelőtt 8 órakor fog a 
muraszombati róm. kath. plébánia templomban 
az Urnák bemutattatok Muraszombat, 1914. évi 
október hő 6-án. Áldott emléked él közöttünk ! 
Özv. Sokál Józsefné szül. Kuszalik Emília az 
elhunyt neje. Sokál Rezső, Sokál Emília özv. 
rahori Novacek Mátyásné, Sokál Irma, Sokál 
Gyula, Sokál Irén, Sokál Olga az elhunyt gyer
mekei. rahori Novacek Győző, rahori Novacek 
Pál az elhunyt unokái. Kelecsényi Ferenc, Kele- 
csényi Ferencné az elhunyt sógora és sógornője. 
Fehsler Karolin az elhunyt rokona.

Hősi halál. Kühár Iván tartalékos honvéd 
hadnagy, Kühár István battyándi földbirtokos fia 
az északi harctéren nemes küzdelemben elesett. 
Kühár Iván máv. ellenőr, ki mint a 20. honvéd
gyalogezred tartalékos hadnagya vonult be, szep
tember 7-én, 32 éves korában, a zameki harcok
ban elhullajtotta ifjúi vérét királyáért, hazájáért, 
mindnyájunkért. Áz erzedparancsnokság levele 
szerint a boldogult hősies magatartása és rettent
hetetlen bátorsága és egyéb fényes katonai eré

nyei mint követendő példa, arany betűkkel lesz 
megörökítve az ezred történetében.- A megboldo- 
dult gyengéd fiúi szeretettel csüngött érte sokat 
fáradt, áldozott szülein. Utolsó perceiben is a leg- 
kegyeletesebb szavakban emlékezett meg hőn sze
retteiről. Az elhalt hős katonának még három 
testvére van a csatatéren.

SátGros ünnep Izraelita polgártársaink 
hétfőn ülik sátoros ünnepük utolsó napját, mely 
alkalommal a halottakért gyászistentisztelet lesz s 
dr. Kiss Henrik főrabbi szónoklatot fog tartani.

Ajándék a sebesülteknek. A honvédelmi 
ministerium hadsegélyző hivatala a Muraszombat 
községi kisegítő hadikőrház sebesültjei részére 
Cserry Mihály, Telkes Béla. Vértessy Gyula és 
Lampérth Géza irók munkáit megküldte. A szép 
olvasmányok kellemes üdülést fognak nyújtani 
derék harcosainknak.

Oktúhernak elsejen . . . Vig harci nótától 
volt hangos vasárnap az utca. Sor alá kerülő 
ujjoncaink Megállj, megállj kutya Szerbia-' han
gos katonanótával vonultak végig az utcán, s 
mohon várták a vonatot, mely őket Kőszegre vitte, 
hol a 46 muraszombati újonc közül: 31 tauglich 
is lett. Rettentő örömmel jöttek haza ifjaink s már 
nehezen várják a percet, mikor kardot foghatnak. 
A besorozottak közt két önkéntes is van : Rengyeo 
Iván joghallgató és Idics Mátyás műegyetemi 
hallgató.

Vendjeink hadifogságban. Angliában a 
Dorchester mellett levő táborban 141 osztrák és 
magyar hadi fogoly van, köztük van : Zelkó Vince 
mezővári és Marics István lehoméri lakos. Remél
jük, hogy derék vitézeink nagy tapasztalatokkal 
bővelkedve jönnek haza.

Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi számá
ban megjelent Adományok a kórház javára« 
hírében Hirschl Lipót (Kőhida) nem 20, hanem 
200 drb cigarettát adományozott.

Nyugtalanító hírek. Egyre másra jönnek a 
rém hirek, hol elfogatásról, hol sebesülésről. Na
pok múlva rendszerint kiderül, hogy a hirek alap
talanak. óva intjük a közönséget, ne üljenek fel 
az ilyen híreknek. A szegény hazatérő sebesült 

anélkül, hogy nem igazat akarna mordani - , 
sokszor beszélget olyan dolgokról, melyeket csak 
sejt, melyeket csak úgy hallott, pedig intelligens 
háborúból hazatért emberek beszélik, hogy lehe
tetlen. hogy a harc hevében bárki is szomszédját 
figyelhesse, elég dolgot ad mindenkinek saját küz
delme. Nem szabad az ilyen komától, sógortól és 
szomszédtól jött hírektől megijedni, forduljon min
denki a Vörös Kereszthez, vagy a katonai ható 
sághoz, mert csak az illetékes helyről jött hirek 
komolyak és alaposak.

A hős 83-asok. Szombathely háziezrede 
a vitéz 83-ik gyalogezred, ahol járásunk legény
sége is szolgál a lefolyt harcokban példát mutató 
bátorsággal harcolt az oroszok ellen. Hősi maga
tartásukért közülök többet kitüntettek, kiknek név
sorát itt közöljük, mert köztük több járásbeli is 
van, igy legalább hadd örüljenek az itthonmara- 
dottak küzdő fiaik vitézségének: Az ezüst vitézségi 
érem első osztályát kapták: Kajtár Lajos, Seifert 
Károly, Vrana János, Barabás zászlósok; Kovács 
János, Protmann János, Simon Lajos, Osztermann 
őrmesterek ; Gerencsér János, Maár Mihály, Né
meth Elek, Piszinger Lajos, Somogyi Miklós, 
Vargha szakaszvezetők; Ederle József önkéntes 
tizedes; Mink Márton tizedes ; Kónya András gya
logos. Az ezüst vitézségi érem másodosztályá
val lettek kitüntetve: Deutsch János, Ficzkó Ven
del, Karlovits Ferenc, Kiss Sándor, Magyar József, 
Marits József, Pap Elek, Pap Mihály, Puchmann 
Ferenc, Sinkevich Antal. Slebikó Mihály, Sülé 
Kálmán szakaszvezetők; Legény Mihály, Lődör 
István, Mesterházy Antal, Verderits József, Zlatan- 
tek József, tizedesek, Cserpenyák Ferencz. Fonyö 
Antal őrsvezetők ; Braumüller Kálmán. Cseke Pál, 
Fiiszár János, Fiiszár Lajos, Horváth Pál, Kalmár 
Gyula. Korognav Gyula, Kiss István, Krém Ferenc, 
Légii József, Magyar József, Nagy József Pörlöcy 
Kálmán, Tornász Ágoston, Wappel Alajos, Zvit- 
kovich Ferenc közkatonák; Németh Károly pót
tartalékos, Balog Kálmán kürtös.

— A francia ipari termékek ellen. Az a min
den kritikán aluli magatartás, melyet a franciák 
kedves orosz szövetségesük kedvéért a védtelen 
magyarok, osztrákok és németek irnnyában tanú
sítottak. immár mind a három nemzetben megte
remtette a visszatolás gondolatát. Magyarországon, 
de főképpen Budapesten minden ellen irtóháborut 

indítottak, ami francia. A különféle francia elneve
zésű mulatók hamarosan megváltoztatták a fő
városban neveiket, a francia pezsgő, a francia 
olaj, a francia konzerv, de végül a hölgyek jóvol
tából a francia divat is elvesztette azt a varázsát, 
amellyel eddig lenyűgözve tartotta a lelkeket. Egy 
dolgot azonban szinte mindnyájan elfelejtettek 
boykott alá venni s ez a francia cognac, holott 
talán ez lenne a legkönnyebb dolog. A borból 
párolt italt a technika vívmányai következtében 
ma már Magyarországon és különösen Fiúméban 
sokkal jobb minőségben készítik, mint akár a leg
első francia gyárakban. Az „Adriatica*  Cognac 
Lepároló Részvény-Társaság Fiume forgalomba 
hozott borpárlata „Piume Cognac medicinái’ név 
alatt minden jobb csemegeáru és italmérő üzletben 
kapható. Az Adriatica fiumei gyógvkonyakja 
azonfelül, hogy jobb a francia gyártmányoknál, 
tetemesen olcsóbb is. Talán eddig az is volt a 
legnagyobb hibája, hogy olcsóbb volt a franciánál. 
Végre megtört a varázs és a magyarok csak 
fiumei cognacot fognak fogyasztani.

Polgárőrség Muraszombatban. Ország
szerte minden helyen megalakult már a polgár
őrség. Vármegyénk székvárosa, Szombathely maga 
is impozáns polgárőrséget alakított s Ernuszt József 
volt főispánnal az élén polgárőri szolgálatot telje
sített a város minden ép kéz-láb polgára. Remél
jük és elvárjuk Muraszombat lakosságától is, hogy 
rangra, hivatásra való tekintet nélkül, mindenki 
jelentkezik, hogy ezzel egyrészt megkönnyítsük a 
hatóságok nehéz feladatát ezekben a rendkívüli 
időkben, másrészről a lakosság saját jól felfogott 
érdekében is, hogy a közrend fentartását ezentúl 
is biztosítani lehessen. A polgárőrség megalakí
tása tárgyában ifj. Horváth Pál főszolgabíró az 
alábbi felhívást bocsátotta ki:

Felhívás. A hadiállapot folytán Muraszom
bat község rendőrei tényleges katonai szolgálatra 
bevonultak, közrend és közbiztonság megóvása, 
valamint a közegészségügyi és egyéb rendészeti 
feladatok teljesítése céljából szükségesnek mutat
kozik, hogy a hadbavonult és amúgy is elég
telennek látszó rendőri személyzet kiegészítése 
végett polgári őrség szerveztessék. Polgári őr
ség tagja csak feddhetlen jellemű, 18. életévét 
betöltött, józan és erkölcsös életű, testileg és 
szellemileg egészséges, magyar állampolgár férfi 
lehet. Katonai szolgálatra alkalmasnak látszó 
19 22 éves ki nem képzett és az összes kato
nailag kéképzett népfölkelők a polgári őrség 
tagjai nem lehetnek. Polgári őri szolgálat díja
zással nem jár és a katonai szolgálat alól nem 
mentesít. Poigári őri szolgálatra a muraszom
bati központi körjegyzőnél lehet november hó 
10-ig lehet jelentkezni. Remélhető, hogy az az 
általános lelkesedés, mely a mai rendkívüli vi
szonyok közt a haza polgárait a legszélesebb 
körben önzetlen áldozatokra ösztönzi, meg fog 
nyilatkozni a polgári őri szolgálaton való jelent
kezésnél is. Muraszombat, 1914. szeptember 3.
Ifj. Horváth Pál s. k. főszolgabíró.

A második „Világháború". Most hagyta el 
a sajtót a »Világháború 1914 < folytatásos füze
tekben megjelenő mü második füzete, mely az 
elsőnél még sokkal érdekesebb tartalommal és 18 
gyönyörű szép képillusztrációval jelent meg. Fel
hívjuk olvasóink figyelmét e hazafias, szép kiállí
tású, érdekes tartalmú, aktuális műre, mely minden 
könyvkereskedésben kapható. Figyelmeztetjük egy
úttal az érdeklődőket, hogy akik még az első füze
tet nem kapták meg, igyekezzenek azt a tömeges 
rendelések miatt mielőbb megszerezni. Ha talán 
már könyvkereskedésben nem volna kapható, tes- 

i sék a kiadócéghez fordulni: Röttig Gusztáv és Fia, 
Sopron, aki egyes példányokat is küld az összeg
nek bélyegben való előzetes beküldése után.

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

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

Szerkesztői üzenet.

Dr. Cz. J. népfelkelő hadnagy urnák Pozsony. Cikke 
e hétre későn érkezett, igy csak a jövő számba kerülhet. 
Örülünk, hogy a távolból is gondol ránk, mert olvasóink 
már úgyis nehezen várják a harctéri hireket. Egyébként itt 

I semmi újság — amint e lapból is látni méltóztatik. —
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Apró hirdetések.
Amerikai szölövesszö Ripária és Göthe No. 

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

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.

Értesítés.
A n. é. közönség tudomására 

hozom, hogy elköltözésem miatt 
sok szép házi cikket jutányos 
áron eladok. U. m. finom sző
nyegek, lámpák, ezüstnemüek, 
függönyök, jégszekrény stb. stb.

özv. Kalchbrennerné.

Megjelent
Oroszország, Szerbia és

A vasúthoz járó 
ut világítási 

ügye — sajnos még 
máig sincs megoldva, 
de azért Ön pompásan 
világíthat, ha vesz egy 
.Heliophor Gold-Exporf 
jól világító villamos

zseblámpát!
Vakító fényt adó zseblámpák a 
legtartósabb s legelegánsabb kivi
telben! Alkatrészek egyenkint 
is kaphatók. A legjobbnak elis
mert a Heliophor elemek leg
olcsóbb árbani elárusitása:

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Értesítés.
A n. érdemű közönség szives tudomására hozo 

hogy az októberi országos vásárra Murasz. n- 

batba érkezem s túlzsúfolt raktáramat a következő 

cikkekben, u. m : női és férfi-felöltő, leányka 
és fiu-kabátok, rövid női kabátok, utazó 
bundák, férfi- és gyermek-ruhákban sí 
a háboru miatt mélyen leszállított árak 
mellett bocsátom rendelkezésre. A saját, jól felfogott 
érdekében cselekszik mindenki, ha e ritkán kínálkozó 
alkalmat felhasználva, őszi és téli szükségleteinek beszer
zését érkezésemig elhalasztja.

Teljes tisztelettel

Angol Szabó

VIGYÁZZON
___ egészségére I
Megbízható és jóminőségü nikotinmentes 

c ig aretia-hüvelyeket 
csakis BALKANYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

Bútorosomagol ásra 
vegyes papír igen jutányos áron kapható 

Balkányi Ernő papirkereskedésében

MURASZOMBAT.

Ctjt Európa háborús

TÉRKÉPE
f Muraszombat és Vidéke 

kiadóhivatala, Balkányi 
Ernő Muraszombat. Nyílt- 
tér, hirdetés és előfizetés 
a kiadóhivatal ez 

küldendők be.

KÖNYV- ÉS — 
PAPIRKERESKEDES.

A Muraszombat és Vi
déke előfizetési dija :

Egész évre . . . 
bel ...
Hirdetések jutányos 

vétetnek fel.

Különféle nagyságbansárban kapható

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Hasznos és

Kapható: Balkányi Ernő papirk. Muraszombat.

Nyomtatványok 
ízléses kiállításban, gyor- 

és jutányos 
készíttetnek.szórakoztató! .v.

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

kivitelben kaphatók.

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

színben.

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. 1. tartó stb.

Befőzéshez pe 
papír és bekötő zsinór 

legjobb minőségben 
kaphatók.

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, 
annak szives megújítását

Halok könyvkötészeti 
munkákat a legegysze
rűbb kiviteltől a legké 

nyesebb Ízlésig.

TANULÓNAK®
felvétetik BALKÁNYI ERNŐ
könyvnyomdájában Muraszombat.

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

bolti áron kaphatók.

KÖNYVNYOMDA -------
ÉS KÖNYVKÖTÉSZET.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


