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A temetőben.
Amerre megyünk, ahová tekintünk, 

mindennün az enyészet, a pusztulás szel
leme vigyorog felénk. A természet kopott, 
szakgatott palástjába burkolózva didereg 
most — késő ősz felé. Hová lett a pajkos 
jókedv, az életöröm; hová lett belőle a 
dal, hová lett a berkek lombsátora, mo
solygó virága, ékessége?

Elhervadt, elenyészett, tovatűnt . . .
Semmisem örök e sárgolyón; nem 

marad változatlan semmisem; minden át
alakul, minden ködbe vész, minden múlandó. 
Ez a világnak legelső alaptörvénye ezt 
érezték már őseink is, ez van a mi lel
kűnkbe is bevésve.

Lám, még az isteni mű sem ment e 
törvény alól. Akik tegnap még az üde, 
viruló tavaszban fürösztötték meg lelkűket, 
azok ma már reszketően, dideregve vonják 
összébb magukon a ruhát, mert a pusztu
lásnak már közelléte is hidegséget éreztet 
velünk.

Amint a természet átalakul, úgy alakul 
át az emberi élet is. Amint minden anya
got megőröl az idő malma, úgy veszünk 
el mi is; mert a mi por volt, annak porrá 
kell lennie újra, hogy összevegyüljön anyjá
val, a földdel.

És ez elől nem menekül meg senki, 
minden halandónak ez a végzete. Amint 
szüleinken vagy testvéreinken úrrá lett a 

halál, úgy veszi a mi porhüvelyünket is 
birodalmába, hogy ott a halotti csöndben 
kipihenhesse, kinyugodhassa azokat a fára
dalmakat, a melyeket az élet minden tag
jára kiró.

Ezt a csöndet, ezt a békességet misem 
zavarja az egész évében Ebbe a bús biro
dalomba is betéved virágfakadáskor a játszi 
napsugár, a csattogó madárdal, a rejtelmes, 
busongó lombsuttogás; de mikor mindez 
tovatűnik, igy ősz felé eljön az emlékezés, 
a kegyelet napja, amikor a holtak zajtalan 
világa benépesül a gyászolók, a hozzátar
tozók sokaságával.

A hantokra érző könnyek hullanak, > 
kigyul rajtuk a mécsfény, elborítja a virág 
s buzgó imát rebeg el mindenkinek ajka 
— a boldog nyugovóért.

Ott a halál birodalmában fölelevenedik 
gondtalan múlt, amikor még „ő“ is közöt
tünk volt, amkor hallottuk szavát, amikor 
még velünk küzdött, vívódott az életért . .

Odakünn a holtaknál elsírhatjuk bána
tunkat, odakünn megfeledkezünk önző, 
érdekhajkászó emberi gyarlóságainkról és 
megtisztulva állunk elköltözött szeretteink 
sírja elé, hogy elvesztüket, sirbatüntüket 
gyászoljuk.

Oda nem hat el a vásári zaj; a bűn 
csak a tülekedésben élhet szabadon; e sötét 
homályos világba a lélek csak megtisztulva 
mer be lépni, mert ez olyan, mint a tem
plom. Ahitat fog el bennünket, szinte érez

zük az isteni hatalom súlyát ránk nehezedni, 
bensőnket valami kimondhatatlan érzés 
tartja megszállva — a végesség, a múlan
dóság érzete.

Megállunk a sírnál — és nem tudjuk, 
hogy mi vár reánk azon túl. Csak valami 
titkos ösztön súgja, hogy a szellem, a lélek 
el nem enyészhet, Az, ami irányit bennün
ket az igaz vagy helytelen útra, — annak 
örök élete van, annak felelnie kell az Ur 
előtt minden cselekedetéért.

Azért emlékezzünk a halálról . . .
Zarándokoljuk ki hozzájuk, kik egész 

életükben csak a javunkat akarták, akik 
szerettek bennünket s kiket mi is szerettünk. 
Legyen a fájdalomnak, az emlékezésnek is 
napja, mikor a hervadó, haldokló termé
szettől körülvéve, magunkba szádunk és 
lelkünk érzéseit azoknak áldozzuk, akik 
érettünk talán mindenüket feláldozták volna.

Térjen meg a hitetlen, a pogány is, 
aki öuhitten tagadni mert az ég hatalmát, 
aki kacag az isten törvényeken, életen és 
halálon egyaránt.

Menjen ki a temetőbe s ha ott meg
csapja a halál szele, megtisztulva tér vissza 
a küzdelembe .... Mert az ember a 
pusztulástól, az enyészettől fél legjobban . . 
Az a szomorú világ megöli a bűn bakté
riumait . . .

Újra halljuk szeretteink intő szózatot:
Térj magadba bűnös ember!

TÁRCA.

Az élet temető.
Remények temetője csak az élet, 
ne sírjatok, ha vége közeleg. 
Sírom felé vidáman mendegélek, 
jertek velem elcsüggedt emberek. 
Jertek beteg testvéreim, velem 
tört álmokon, kihalt reményeken.

Vágyak rideg halála csak az élet, 
ne sírjatok, ha napja már leszáll. 
Az örök éjbe vígan mendegélek. 
hol nem csalódásoknak kínja vár. 
Jertek velem, ki szivemmel rokon, 
tépett, legázolt, hervadt szirmokon.

Szerelmek bús fejfája csak az élet, 
ne sírjatok, ha csókja már kihűl. 
Tavaszt feledni vígan mendegélek. 
nem haliunk hirt soha senkiről. 
Jertek elárvult társaim, velem, 
titokban elsírt, néma könnyeken.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.

Boldogság szemfedöje csak az élet, 
ne sírjatok, ha már nem hiteget.
A túlsó partra vigan mendegélek, 
kővé fagyasztják ott a sziveket.
Jertek velem, megtört, bús társaim, 
száz tervetek elporló roncsain.

Jertek! kezünk szent láncba összefogva, 
dalol az ajkunk és nevet szemünk ; 
vak alkuvásoknak. ne tudja, foglya, 
halálos nászunkra, hogy most megyünk. 
Hivogatón felénk derű ragyog: 
nagy, ösmeretlen, tiszta csillagok.

Irta: PERJÉSSY LÁSZLÓ.

Háborús levelek.
írja egy népfölkelő, otthon maradt barátjának.

Kedves Barátom!
Ezúttal igazi háborús levéllel szolgálok. Ezt 

azonban nem én írtam, hanem egy kedves isme- 
lösöm. akinek a mamája rendelkezésemre bocsáj- 
totta azt. Egy tartalékos tüzérhadnagy az Írója, 
aki civilben törvényszéki jegyző. A szerbiai harc
téren dolgozik. Ime a levél, amely okt. 18-ról kelt.

Kedves jó Anyám!
Ma úgy látszik van elegendő időm arra, hogy 

egy hosszabb levél megírásához hozzá fogjak, 
hogy hűen leírjam, milyen most a mi életünk itt 
a harctéren. Előre is jelzem, hogy mi a mostani 
viszonyokkal nagyon is meg vagyunk elégedve, 
különösen ha látjuk a gyalogságot, akik bizony 
sokat tűrnek és szenvednek. No de kezdjük élűi
ről. Mostani állásunkban már két hete vagyunk 
és az utolsó öt nap kivételével, erősen és hatá
lyosan ágyuztuk az ellenséget. Az utóbbi öt nap
ban azonban egyetlen lövést sem adtunk le, mert 
azt a hadműveletek igy kívánják.

Már első nap, ha egy állást elfoglalunk, az 
első dolgunk, természetesen olyan időben, amikor 
más és fontosabb dolgunk nincsen, hogy megfelelő 
helyet készítsünk magunknak, ahol az éjjelt tölt
hetjük és amely egyszersmind fedezékül is szolgál 
az ellenséges gyalogság és tüzérség tüzelése ellen, 
így volt mostani állásunkban is. Első sorban az 
ágyuk és lőszerkocsik részére ásott a legénység 
megfelelő födözetet, azután a maguk számára. 
A tisztek részére ezt a munkát a tiszti szolgák 
végzik. Hogy az ágyuk és a legénység hogyan 
vannak elhelyezve, azt fölöslegesnek tartom le
írni, mert kedves Mamát talán inkább csak az én 
'lakásom érdekli. Nohát elsősorban egy 2 méter 
széles utat kell elképzelni, amely lejtős domb
oldalon van. Ebbe az oldalba egy 1 és fél méter 
átmérőjű lyuk van ásva, amely ugyuncsak 1 és fél
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Vörös Kereszt.
Halottak napja van. Szomorúan hull a levél 

a fiiról, a természet halódása is az elmúlást érez
teti. Megtelnek a sírok ismét koszorúkkal, kí
gyóinak a kegyelet mécsei, elzarándokolunk sze
retteink sírjához, elsírjuk könnyeinket. De néz 
zünk körül! Mintha kicsinyes volna ma a mi 
apró egyéni bajainkkal, gyászunkkal törődni, ma 
az emberiség üli a halottak napját. Ott hevernek 
temetetlenül közös nagy tömegben a halottak nagy 
ezrei, ott a párolgó csatatéren vérzik a nagy 
emberiség. Népek ezrei, százezrei hullottak el 
ádáz tusában. Félre tehát most kicsinyes egyéni 
bajokkal ! Legyen ez a nap a nagy mindenségé, 
az egész emberiségé!

Kivételes nagy időket élünk. Az emberiség 
megújhodásának komor perceit. Sötét szomorú 
idők, még csak a messze távolban látszik a hal
vány sugár, megerősödni, ragyogni fog egyre 
jobban, mert ügyünk igazságos, küzdelmünk jogos.

Ma a halottak emlékezésének nagy ünnepén 
forduljon tekintetünk küzdő félisteneink felé s azt 
a pénzt, amit eddig a sírok felpompázására for
dítottunk, adjuk oda a Vörös keresztnek, mert 
akkor emlékezünk meg igazi kegyelettel hald
iáinkról, ha érző szivünk egész melegével az 
élőkre gondolunk. Ne díszítsük fel ez évben teme
tőinket, zarándokoljunk szeretteink sírjához kegye- 
letes szóval, de adjuk oda hiú pompára szánt 
pénzt a nemes célra. Ezt a háborút, ha nem is a 
pénz dönti el, de annak jobbra-balra fordulását 
erősen befolyásolja. Hiába hadvezéreink bölcses
sége, hasztalan hős katonáink vakmerő bátorsága, 
lelkes harckészsége, a természet zordon erejével 
emberi erő nem bir. A kietlen tél ezer veszedelme 
rémesen fenyeget, katonáink ezrei meleg ruha nél
kül sinlődnek. Ma f lesleges ebben az országban 
minden szükséglet, ma egy nagy kérdés van a 
lét, a nemlét kérdése. Ha van anyagi erőnk, lel
kes önfeláldozásunk, mindent a haza oltárára 
letenni, akkor van jövőnk, akkor győzni fogunk !

Forduljon tekintetünk a csatatérre, vessük 
le gyarlóságunkat, adjunk mindent a hazának, 
mert hiába a vagyon, hiába a pénz, ha a haza ve
szélyben. A halottak kegyelete ellen vétkezik ma, 
aki a sirok feldíszítésére hordja vagyonát, üres 
díszekre szórja pénzét, mikor a jótékonyságnak 
minden fillérre keserves szüksége van.

A Vörös kereszt mindenkor a jólékny ember
mentés ügyét szolgálta, ezekben a nehéz napok
ban és bizalommal fordul a nagy közönséghez, 
hogy jótékony adományait az egyesület javára 
adja. Az élőkről való megemlékezés lesz most a 
halott iránt való legnagyobb kegyelet.

Battyánd községben Stern Elvira gyűjtése: 
Gécsek Sándor 2 K. Herczeg Ede 1.25 K. Stern 
Elvira 1.20 K. Luthár Ádám, Stern Gyula, Küz- 
mics Mátyás, Kühár István. Baborcsik Kata I 1 
K, Kühár János, Stern Hermin, Stern Zsiga. N. 
N., Boldizsár István 50 -50 f, Kolossá Károly, 
Kühár Ferenc, Frankó Iván, Végi István, Horváth

Béla, Berke- Lajos 40 40 f. Novák Iván 30 30
í, Lukáts Sándor, Kühár János, Frankó Ferencz, 
Gorcsán István Rónafő, Szever Mátyás, Skrilecz 
István, Kolossá Miklós, Sostarecz Mátyás, Zsibrik 
|őzsef, Mörec Ferenc, Kühár István, Sávéi Ferenc, 
Kühár Lajos, Fiiszár János, Dómján Lajos 20 20
f, Pavlics Iván. Kühár István, Czelec István 10 10
f. összesen 18 K 25 f.

Binenstein Juliska gyűjtése: Vajda József 2 
K, Stern Zsiga, Pál fi Imre. Küzmics Mátyás. Ber- 
talanics, Kühár István, Luthár Ádám, Bindstein 
Juczi I 1 K, Kühár Ivánné 60 f, Herczeg Ede, 
Ösvald Sándor, Kühár János, Horváth Lajos 
50 50 f, Szever Ferenc 40 f, Stern Arnold 30 f,
Mikola János, Matus Ferenc. Bánfy József, Sze
ver Ferenc, Siftár Ferenc. Siplics .Miklós, Eomján 
Lajos 20 20 f. Loncsár Tóni, Janzsa Teréz, Ko
vács Kata. N. N. 10 10 f, Bánfi Judit 04 f,
Stern Hermin 86 f. összesen 15 K-

Frankó Lujza gyűjtése Tótkereszturon : Terp
lán Jenő 2 K. Frankó Lujza 1.26 K, Darvas Ala
dár. Szakály György. Szalay őrmester, Nemsics 
Mátyásné, Szmodis János, Zsupanek Péter, Bagár 
Iván, Morgenstern N. Varga Béla, Preisz Izrael, 
Preisz Miksa, Sárkány Ádám. Ziskó János, Seb
janics József, Marton György, Polák Józsefné, 
Sáncza Sándor Horváth fővigyázó, Hári Péter, 
Szukics Lídia, Preisz Rudolf, Gergár Lajos. Szeredy 
Viktorné. Beer Lt’jos, Felky Ferenc 1 — 1 korona, 
Kercsmár Gergely 80 f, Ocsek György 70 f, Mi
kola András, Kollár Ferenc, Kuczu János. Cziffer 
József, Fiiszár József, Kozic Istvánné, Breszkócs 
Ádámné 60 60 í, Dsubán Józsefné. Leposa Mária,
Fosár Juliska, Sterczin Ferencz, Mikola Ferencz, 
Szmodis József, Kozicz János, Paurics Máté, Kö
rt ve József 50 50 f, Kühár Józsefné, Császár
Péter, Küplen. István. Küplen, Küplen György, 
Pörs Ádám, Filó István, Kercsmár Magda, Vajda 
Imre, Kercsmár Sándorné, Kercsmár Sándor, Kercs
már Ferenc, Luthár Lajos, Sebjanics György, Lucu 
János, Sárkány József, Kercsmár István. Süslecz 
József Ruzsics Lajos, Ruzsics István, Kercsmár 
János. Selutz János. Hári György, Fiiszár György, 
Kercsmár Júlia 40- 40 f, Hári Krisztina 36 f, 
Novák Sándor 32 f, Küplen Miklósné, Kolár Fe
rencz, Kalamár Józsefné, Lázár Ádám. Malacsics 
Pál. Novák Sándorné 30 30 f, Luthár József,
Palotás György, Panker Mari, Luthár Elek, Lázár 
János, Lázár Tamás, Kardos János, Zrim Teréz. 
Kelemen József, Rüzics Ádám, Kücsán András, 
Csouk Józsefné, Zakócs Teréz. Hári Teréz, Pojbics 
Péter, Novák István, Filó Gergelyné, Horváth Ist
ván. Fiiszár Zinodis Ádám, Fiiszár Mihály, Hári 
Rozi Csők József, Horváth Magda, Luthár Sán
dorné, Rüzsics Ádám 20—20 f, Hári Éva 18 f. 
Csők Anna 16 f. Ocsek Kata 12 f. Czug Rozi, 
Vukonics Lenke. Skerlák Teréz. Lucu Ádám. Kol
lár György. Ruzsics Franciska, Ruzsics Lujza 
10—10 f. összesen 57 kor.

(Folyt, köv.)

hírek
Előléptetés. Jól kiérdemelt elő

léptetés érte Ruttkay Ignácot, a mura
szombati állomás főnökét. A kereskedelem
ügyi miniszter november 1-től fogva Ruttkay 
Ignácot ellenőrré léptette elő. Érdemes, 
szakképzett embert ért felsőbb hatóságá
nak kitüntetése s amily méltányos elisme
réssel kiséri felettes hatósága derék állomás 
főnökének kötelességtudó működését, ép 
oly örömmel számolunk be mi az örven
detes hírről, mert ebben egy, a nagy kö
zönség irányában mindenkor előzékeny, 
készséges, pontos tisztviselő sikeres és 
eredményes munkájának felsőbb helyen is 
méltányolt elismerését látjuk.

Hivatalban. Dr. Grandpierre Jenő 
a muraszombati kir. járásbíróság újonnan 
kinevezett albirája a mai napon elfoglalta 
hivatalát.

Mi van a polgári őrséggel ? Közöltük a 
polgárőrség megalakítása tárgyéban kiadott fel
hívást, sajnálattal látjuk azonban, hogy még nem 
látunk semmit. A szomszéd Radkersburgban nagy 
betörések fenyegetik a közbiztonságot, s mi itt 
tétlenül nézzük, hogy a város közrendjének meg
őrzése érdekében mi se történik. Háborús időket 
élónk, mikor a közbiztonság bizony gyenge lábon 
áll. Hány ház van elhagyva, férfi nélkül, oltalom 
nélkül. Muraszombat közbiztonsága megköveteli, 
hogy a polgárőrség sürgősen megalakítva legyen, 
mert ennyi áldozatot az itthon üldögélők csak 
meghozhatunk saját érdekükben is. Elvárjuk a 
hatóság erélyes, gyors intézkedését.

A keresztény nöegylet ado
mánya A kér. nöegylet, mint mindenkor, 
úgy e nehéz napokban is hivatása magas
latán állott s vagyoni viszonyaihoz mérten 
gyakorolta a jótékonyságot. Már hetek óta 
folyt részben az egyesületben, részben a 
zárdában a nagy munka, melynek impo
záns eredménye, hogy a nőegylet az elmúlt 
napokban 78 pár érmelegitőt, 75 pár me
leg harisnyát, 27 drb hósapkát küldött be 
a hadsegélyző hivatalnak. Élismerés és kö
szönet illeti a nagy áldozatkészségeit az 
egyesület vezetőségét és tagjait

— A népfölkelök jelentkezése. Befejezést nyert 
járásunkban a 24 36 éves katonailag ki nem
képzett népfölkelök összeírása. Az összes jegyző - 
ségdkben 1450-en jelentkeztek. Mindenesetre jelen

méter mély. E fölött van egy ágakból készített 
tető, melyet még gályák is takarnak s ezt 
födi 2 sátorlap, amely az eső ellen véd. 
Oldalt a nyílások ágakkal vannak befonva s még 
szalmával is be vanak tömve. Ez az előcsarnok, 
melynek közepén kis asztalka, körülötte apró pa
dok vannak. Ilyen előszobám csak nekem van 
az egész ütegnél, azért ez egyúttal a tiszti tár
salgó is. Itt irom e levelet is. Ebből az előtérből 
van kivágva földbe a 2 meter hosszú és 2 méter 
széles, körülbelül egy nagy ágynak megfelelő 
árok. Ez a hálószoba, amelynek teteje 10 cm. 
vastagságú farönkökkel van befedve. A fára sok
sok lehullott lavél, szalma, ág ión s ennek tete
jébe kerül a kiemelt föld. Ez a nagy megerősítés 
egyrészt az eső ellen, másrészt az ellenséges 
golyók ellen nyújt elég biztos fedezetet. A háló
szoba természetesen tele van rakva szalmával, 
úgy hogy az alvó helyem nagyszerű. Alváskor 
mostanában a nadrág kivételével mindent levetünk, 
belebujunk a Schafsackba, erre jön egy legény
ségi komisz takaró, a fölé szalma s legfelül az 
a piáid, amit Annus küldött utánam. Igy aztán 
az egész éjszakán át nagyon jól alszom. Eltekintve 
attól, hogy néha éjjel erős lövöldözést hallunk, 
az éjszaka nyugalmát legfőkép az egerek zavar
ják. A tábor ugyanis egy cukorrépa földbe van 
ásva, amelyben temérdek a mezei egér. A renge
teg alaguton keresztül, amit az apró állatok ma
guknak készítettek, vígan járkálnak hálókamránk

ban. Eleinte kellemetlen volt nagyon, amikor az 
ember a testét födő szalmában az egerek moz
gását érezte, de lassanként hozzá szoktunk. Végre 
mindent meg lehet szokni! Hálószobám egyéb be
rendezése, falba dugult faágak, amelyek fogasok
ként szerepelnek s ide akasztjuk ruháinkat. Reggel 
mielőtt felöltözünk, ki kell fordítani a zsebeket, 
hogy a kenyérmorzsák miatt belekészült egereket 
kizavarjuk. Á földön áll még a hátzsák, amelyet 
tiszti szolgám hordoz utánam és jelenleg egy üres 
cognacos üveg. A cognac igen jó szolgálatokat 
tesz most a hideg őszi reggeleken, de sajnos, el
fogyott s kitudja mikor látunk újra egy teli üveg
gel ebből a finom sziverősitőből. Ez volna tehát 
lakásom, annak berendezése és felszerelése.

Reggel rendes körülmények közölt 6— */ g 7-kor 
kelünk. Mostanában azonban előfordul, hogy még 
8 órakor is arra gondolkodunk, hogy felkeljünk-e? 
Ez különösen esős időben fordul elő, ami az utóbbi 
napokban elég gyakori volt. Felkelvén, a legény 
által már elkészített s a Szávából lóitatóban hozott 
vízben derékig megmosakodunk. Ez kissé kelle
metlen ugyan a hideg miatt, de edződni kell, más
részt paradicsomi állapot ahhoz képest, amikor 
napokig nem mosdottunk. Mosakodás után felöl
tözünk és amennyire lehet rendbehozzuk magunkat. 
Fésülködés nem kell, mert hajunk rövidre van 
vágva, de a bajuszunkat (ami nekem is nőtt a 
háború alatt) kikeféljük. Nem bajuszkefével ugyan, 
mert ezeket a magunkkal hozott kényelmi szerszá

mokat rég elhagytuk már valahol, hanem az egé
szen mindegy. Á manikűrről azonban nem feled- 
kozünk meg. Az ütegnek van még egy manicür 
készlete. Igy eltelik az idő l/i 9-ig, amikor is meg
jön a tábori mozgó konyha a forró fekete kávé
val. Ez jól esik, mert forró. Ezután még kis sza
lámit eszünk, ha van, s azután kiki hozzálát a 
maga napi dolgához. Ez abból áll, hogy megírjuk 
a leveleket, van, aki naplót vezet, elolvassuk a 
már 4—4 napos újságokat és amikor mindevvel 
végeztünk ásitozunk, unatkozunk, vagy fel-alá 
sétálunk. Igy kell elmúlni az időnek 2—*/«  3 óráig, 
amikor ismét újra megjön a konyha s meghozza 
a/ ebédet. Ez húsleves rizzsel, bab vagy burgonya 
főzelék marhahússal. Mondhatom, nagyon izük, 
csak az egy kissé unalmas, hogy mindennap egy
forma a menü. A legénység ugyanezt kapja. Ebéd 
után vagy alszik az ember, vagy Összeülünk és 
beszélgetünk. 5—Vaó-ig várakozással telik az idő. 
Ekkor jön a számvivő altiszt, hozza a friss ke
nyeret, fejenkint félliter bort és a postát. Öt hát 
nehezen várjuk naponta és bizony lógatjuk a fejün
ket ha valamelyikünknek nem hoz levelet Ez a 
számvivö altiszt különben az ezred legirigyeltebb 
embere. Ez mindennap a városban- jár. Kap is 
annyi comissiót, hogy alig győzi s csak az a baj, 
hogy már a városban is elfogyott minden. A pos
tával majdnem egyidejűleg jön a vacsora. A tábori 
konyha meleg teával. Ez ugyan néha cukor nélkül 
rummal, máskor rum nélkül cukorral, ismét más- 
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xs szám. Mindenki lelkesedéssel jelentkezett, mert 

ik a gyávák és kishitüek azok, akik ezekben a 
héz napokban is saját bőrüket féltik s nem 
cinek a haza védelmére.

Dr. Ivanoczy Ferenc emléke
zete Dr. Ivanóczy Ferenc csendlaki espe
res, c. kanonok életének szép emléket állított 
a Radkersburgban kiadott Veliki Kalendar 
Najsretejsega Srca Jezusovoga cimü vend- 
nyelvü népnaptár. Jól sikerült fényképek 
bemutatásával egy egész kötetet kitevő 
méltatásban ismerteti a naptár dr. Ivanócy 
Ferenc életét és működését, részletesen ki
térve a muraszombati viszonyokra is. Meg
találjuk a naptárban saját feljegyzéseit is, 
melyekből megállapítható teljes életfelfogása. 
Mindenesetre érdekes olvasmány, hozzá
vezet eddig sok komályban hagyott kérdés 
tisztázásához. Ezért erre majd bővebben 
fogunk visszatérni Egy tisztán áll életéből, 
hogy eszméinek tiszta jellemű hívője volt, 
s társadalmi kérdésekben rokonszenves fel
fogása azok sorába állította, akik a nép 
jólétérét, gazdasági megerősitéséért har
colnak

Meleg ruhát a katonáknak I 
Komoly valóság immár a téli háború, lel
kes honleányaink eddig is megtették a le
hetőt, de a munka még befejezve nincs, s 
hisszük, hogy a magyar anyákát és leányo
kat nem kell buzdítani a további kitartó 
munkára. E héten érkezett be hozzánk 
Horváth Károlyné úrnő ajándéka Szarvas
iakról. Már volt alkalmunk elismeréssel 
megemlékezni Horváth Károlyné úrnő lel
kes gyűjtési akciójáról, most minden dicsé
retnél szobben szólnak hozzánk Írott sorai: 
„Édes magyar hazánkért hősiesen küzdő 
vitéz katonáink számára én is sietek némi 
meleg téli ruhát küldeni ... A derék úrnő 
lelkes sorai legyenek buzditói a magyar 
asszonyoknak Küldöttek: 11 darab trikó
inget, 3 drb alsó nadrágot, 3 pár lábvédőt, 
11 drb hósapkát, 5 darab hasmelegitőt, 8 
pár érmelegitőt, 2 pár térdvédőt. A küldött 
tárgyakat Horváth Károlyné, WeissDávidné, 
Weiss Samuné, Morgenstern Dávidné, Stern 
Albcrtné készítették és ajándékozták. Gross 
Mórné Felsőlendváról 6 pár érmelegitőt, 
4 sapkát, Keresztury Irén Mártonhelyről 5 
fejvédőt küldött. Kövessék a példát még 
sokan!

kor mindakettőnek hijjával jön, de azért jó. Arra 
még nem volt eset, hogy cukor is, rum is lett 
volna a teában. De azért elfogy vígan, mert meleg 
s nálam az előcsarnokban« fogyasztjuk el. Teázás 
közben azután még elbeszélgetünk 7 — '/28-ig, s 
aztán lefekszünk. Egyszer volt rá eset, hogy 
9 29 óráig fennmaradtunk!

Igy megy ez mindennap. Ha az ütegünk lő, 
ez rendesen az étkezések közötti időben, nappal 
történik. Amíg a városban a készletek el nem 
fogytak, addig pazarul éltünk. A számvivő altiszt 
hozott puha fehér kenyeret, vajat, szalámit, sajtot, 
sonkát, sőt még kuglert is. Cognacot, liquöröket 
bőven. De most már semmit se kapni. A bevásár
lás közköltségen történt, s közösen is fogyasztot
tuk el a sok jót. Vacsorára néha csirkét, mala
cot szereztek*  derék tüzéreink, s kardra szúrva 
nyárson sütöttük meg a ritka pecsenyét. De most 
már se csirke, se malac. Igen nagy volt a keres
let, s mind kipusztult.

Szóval amint mindebből kitűnik, nem rossz 
a dolgom. Persze a jő dolog dacára is mindenki • 
nek felderül az arca, ha az édes otthonról esik 
szó s mindenki szívesen gondol szeretettéire, az 
otthonmaradottakra. Ilyenkor egy-egy arc ellágyul, 
egy olthatlan könny csak kiperdült valamelyikünk
nek a szeme szögéből, de siet a letörléssel, ne
hogy a többin is erőt vegyen az ellágyulás . 
\ztán néha-néha egy-egy nehéz sóhajtás is sza

- Előléptetések a magyar kir. államvasutak
nál. A mi szerényen döcögő vicinálisunk bekap
csolt minket is a magyar kir. államvasutak nagy 
hálózatába s igy a szombathelyi üzletvezetőség 
tisztikarának öröme, előléptetése, minket is erősen 
érdekel. November elsejével a szombathelyi üzlet
vezetőség területén a következő tisztviselők léptek 
elő: Weszelák József felügyelő az 5-ik fizetési 
osztály I. fizetési fokozatából a 4-ik fizetési osz
tály 3-ik fokozatába, Kliegl József, Deniílee Sán
dor felügyelők az 5. fizetési osztály 2. fizetési fo
kozatából ugyanezen fizetési osztály I. fokozatába, 
dr. Pápay Hugó az 5. fizetési osztály 3 ik foko
zatából ugyanezen fizetési osztály 2-ik fokozatába, 
Vései István, Gárdonyi Mátyás, Földessy Ödön 
főellenöröket a 6. fizetési osztály 3. fizetési foko
zatából ugyanazon fizetési oszt. 2. tokozatába.

— Koszorú megváltás. Lapunkban 
megjelent felhívás lelkes visszhangra talált 
közönségünk körében. A már közölt ado
mányokon felül: özv. Berke Mihályné 20 
koronát, özv. Junkuncz Istvánné 4 koronát, 
Kuztna Istvánné Domonkosfa 5 koronát, 
Sági Márton 3 koronát küldtek be szer
kesztőségünkbe, melyet a sebesültek segé
lyezésére fogunk fordítani.

Lelkészi értekezlet. A járásbeli ág. ev. 
lelkészek kedden Muraszombaton értekezletet tar
tottak. ahol Heiner Géza őrihodosi lelkész a lélek 
műveléséről tartott előadást.

Csalt a gazdája nevében. Zsálik Matild 
lendvarózsavölgyi leány Fekete Gézáné tanítónő 
szolgálatában állott. Egy szép napon elkápráztat
ták az egyszerű falusi lányt az úri holmik s ked
vet kapott rájuk. Egy megrendelő lapot hamisított 
úrnője aláírásával s beállított Czipott József hely
beli kereskedőhöz, hol a hamisított rendelő levelet 
felmutatva 2 ágyteritöt, 1 pár keztyüt, 2 pár cipőt, 
2 asztalterítőt, s több apróságot vásárolt be úrnője 
nevére. A mit sem sejtő kereskedő kiszolgáltatta 
az árut. A lány elvitte az árut. Útközben azonban 
ugylátszik megbánta tettét, mert betért Kühár 
István belatinci plébánoshoz s felmutatva neki a 
kicsalt tárgyakat, azt mondta, hogy ő azokat ta
lálta, s kérte a plébánost, hirdesse ki a templom
ban, hogy a talált tárgyak tulajdonosa ráakad
hasson. A kihirdetés meg is történt, azonban senki 
se jelentkezett. Jelentkezett azonban egy szép na
pon a csendőrség, amely a becsületes megtalálót 
kivallatta, aki tettét be is ismerte. Bűnéért a bíró
ság I heti fogházra ítélte, melyben a kis nő meg 
is nyugodott.

Adományok a kórház javára. 
Az elmúlt héten a kórházban ápolt sebe
sültek javára gróf Zichy Ágoston belatinci 
nagybirtokos 2o00 cigarettát, Zsidahegy 
község lakosai 2 zsák burgonyát, Steva-

kad fel a kebelből, mert bizony itt nagyon sza
porán virít a halál rózsája. Rosszul lőnek nagyon 
ami tisztelt ellenfeleink, de néha-néha mégis csak 
idetalál egy gránát vagy a közelben pukkan szét 
a srapnel.

Mostani dolgunk igazi hizlaló kúra. Enni, 
aludni, azután megint aludni és ismét enni. Mind
amellett az ember nem tudja, meddig alhatik s 
meddig ehetik. Hanem a bakák azok rosszul van
nak szegények. Napokon át vízzel telt árkokban 
fekszenek s most már a tisztet alig lehet a köz
bakától megkülönböztetni. Egyformán szőrösek és 
piszkosak . . .

. . . Kezeit csókolja hálás fia
Béla

A levél többi része családi vonatkozású. Azt 
hiszem érdekelni fog téged ez a közvetlen hangon 
megirt, katona humorral kevert irás, azért úgy 
gondoltam, hogy a magam levele helyett ezt kül
döm neked.

Üdvözöl barátod:

Népfölkelő.

necz Mihály Muraszombat 1 zsák burgo
nyát, Sostarics Elekné Muraszombat egy 
kosár almát cs zöldséget, Ferenczy Józsefné 
Zsidahegy 3 drb kacsát, 1 kosár szőlőt, 
körtét, almát, süteményt, 100 drb cigarettát 
voltak szívesek adományozni. A nemes- 
szivü adakozóknak a kórház ezúton mond 
köszönetét.

— Amit a király mondott! Könyves Kálmán 
király messze terjedt, mert Magyarországnak ten
gerpartot szerzett. Hódító útjában Adriához érve, 
megálla Fiume város közelébe. Szétnézett a tájon 
s gyökeret vert lába, amint a Quarnerot maga 
előtt látta, merengéséből csak akkor tért magához, 
midőn egy küldöttség járult a királyhoz. Meghó
dolni jött a város podesztája, mellette vele jött 
szépsépes leánya, ki mint legbecsesebb termékét a 
tájnak, aranyszínű italt nyujta a királynak. A király 
hörpintett, csettintett nyelvével, izlelé a nedűt nagy 
szakértelmével, aztán a serleget fenékig ürité, fris
sítő hatását minden ize érzé. Kérdezé a király: 
ez milyen ital volt, mely reá rögtön ily jó hatást 
gyakorolt? Felelt a podeszta : Felséges királyunk, 
borpárlat: cognac ez, melyet itt csinálunk ! Szólt 
a király: >Mig itt leszünk Fiumében, kapjon ez 
italból mindegyik vitézem! Könnyen álljuk majd 
ki az ut fáradalmát, lesz magyar tengerpart s 
meghódol a dalmát. - . . . Kálmán király eme bölcs 
elrendelése, volt a gyár, első nagy magyar rende
lése! Fennáll máig a gyár, az Adriatica , bor
pároló gyáraknak legnagyobbika! Cognacja ázóta 
leve világhírű, mert frissít, erősít s mindenkép 
jóizü, s ahogy ízlett hajdan Kálmán királyunknak, 
azóta époly jól izük mindnyájunknak! S e királyi 
italt ma bárki ihatja, mert az egész országban 
mindenütt kaphatja. Saját érdekünkben csak arra 
ügyeljünk: • Fiumeit kérjünk és mást el ne ve
gyünk! Fiumei cognac! Erőt, erélyt adó, csüggedő 
fáradtra éltetöleg ható. Ki valami nagyot akar 
véghez vinni: Annak csak ebből a cognacból kell 
inni!

Ajándékok a kórháznak. Egyre-másra ér
keznek még kórházunkban ápolt sebesültek részére 
az ajándékok, melyekért a kórház vezetősége ez 
utón mond köszönetét. Dr. Geiger Vilmos főorvos 
lelkiismeretes gonddal őriztette meg a kórházba 
küldött ajándéktárgyakat, úgy hogy a sebesültek 
mértékletes beosstással azzal folyton ellátva voltak. 
Ez a mód sokkal helyesebbnek is bizonyult, mint
hogy a közönség közvetlenül a sebesülteknek adja 
át ajándékát, mert igy legalább igazságos felosz
tás mellett mindenki megkapta részét s elérhető 
volt, hogy most, mikor mar a közönség adakozó 
kedve, sajnos, alább hagyott már. még mindig 

! van raktáron a sebesültek részére elég élelmiszer 
és dohány.

Korcsma bérlet. Péterhegy község tulaj
donát képező vasúti vendéglőt a napokban meg
tartott árverésen ismét az eddigi tulajdonos, Mi- 
kola Ferencz bérelte ki 1600 korona haszon
bérért.

A tolvaj cselék. H. I. mint napszámos 
volt alkalmazva dr. Lamm Antal nagybérlő vég
helyi gazdaságában. A napszámos a cséplőgép 
mellett etetéssel foglalatoskodott, s a munkája köz
ben a gép mellett elhullott mintegy 105 kilő za
bot felszedte, s azt Hirschl Lipót kőhidai lakosnak 
eladásra kínálta. A kereskedő azonban sejtvén a 
gabona eredetét, nem vette meg, mire H. I. ott
hagyta a gabonát. Az eset a csendőrség 'tudomá
sára jutott, honnét az ügyet a helybeli járásbíró
sághoz tették át, hol a hűtlen napszámost egy 
heti fogházra ítéltek.

— Haragos testvérek. Gyergyék János és 
Mihály pálhegyi lakósok nem a iegjobb testvéri 
egyetértésben élnek. Nincs az a csekélység, mely 
ürügy nem lehet arra, hogy ők egymást ne bosz- 
szantsák, ne pereljék. Legutóbb is Gyergyék János 
künn aludt szénájában, amikor egyszerre kutya
ugatást hall. Körülnéz s testvérét, Mihályt látja 
közeledni. Ez az éjszaka egész története. Mindez 
azonban Gyergyék János uramnak indok volt 
arra, hogy testvérét a helybeli biróságnál felje
lentse, azt panaszolva, hogy testvére az ő széná
ját el akarta lopni. Persze a bíróság átlátott a 
helyzeten s a rossz testvért alaptalan panaszával 
elutasította.

|| A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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Kérelem.
Egyre több igaz barátom révén tudom, hogy 

még a mostani szomorú időben is amikor leg
alább idehaza kellene a békének és kettőzött sze
retetnek honolni van olyan irigykedő gyaláza
tos lelketlen ember, aki minden eszközt felhasznál, 
hogy a könnyen hivő társadalomnak egy részét 
ellenem izgassa: áskálódik, hireszteli, hogy vesz
tegetés, betegség szimulálás stb. stb. utján szaba
dultam meg a katonaságtól. Az összes nagyszámú 
őszinte barátaimat és e sorok igen tisztelt becsü
letes olvasóit nagyon szépen kérem, legyenek 
segítségemre alattomos rágalmazóm felkutatásában, 
hogy az illetőt a fenyitö bíróságnak átadhassam.

Tisztelettel
Nemes Miklós m. kir. állatorvos.

•) F. rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősséget 
nem vállal.

! UJ KIADÁS !
= VASVÁRMEGYE = 
= LEÍRÁSA = 
népszerű füzetecske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola Hl. osztályába 
bevezetett tantárgya. Ára 20 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir

kereskedésében, Muraszombatban.
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Felhívás.

Barkócz községben Hajdinyák Annától 
1878. évben házasságon kívül született 
Hajdinyák Iván távollevő hadkötelest fel
hívom, hogy utósoroztatása végett szemé
lyesen, vagy írásban különbeni következ
mények terhe mellett mielőbb jelentkezzék 
hivatalomban.

Muraszombat, 1914. október 26-án.

ifj. Horváth,
főszolgabíró.

Megjelent
Oroszország, Szerbia és 
(gar Európa háborús

TÉRKÉPE.
Különféle nagyságbansárban kapható
Balkányi Ernőnél Muraszombat.

NOVEMBER 1.
Placsek Venczel
órás és aranyműves

Muraszombat.
(Hunyadi-ház) Fő utca, az ág. evan
gélikus templom szomszédságában.

Nagy raktár:
órák, ékszerek és látszerekben. 

Javítások e szakmában 
olcsón és pontosan 

eszközöltetnek.

TANONCZNAK 
jó házból való erős fiú fel
vétetik Uray Testvérek 
WdS Radkersburgban.

Bútorosom agolásra 
vegyes papir igen jutányos áron kapható 

Balkányi Ernő papirkereskedésében 
MURASZOMBAT.

Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata.
Ipar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:
ASCHER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak, úgyszintén üveg- 
és porcellánkereskedése. Férfi és női czipő 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAUER J()ZSEF bábsülő és mézeskalácsos.

ANTAUER FERENCZ úri és női czipész- 
inester Közép-utcza.

BENKÓ JÓZSEF Szállódája az „Elefántéhoz.

BITTERMANN TIVADAR borbély és fodrász.

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész,

DITTRICH GUSZTÁV bádgos. vizsgázott 
acetylcn gázszerélö.

DICK SÁNDOR sajtgyáros.

ERNST SÁNDOR kalapos-mester.
FÜRST A. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak, úgyszintén üveg 

és porcellánkereskedése.
FLISZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 

Motoreröre berendezett műhely.
KB. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be

vásárlási forrás. Fö utcza.
HEIMER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-utca. 

HALBARTH "HENRIK vendéglős.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedő, szecskavágó 
gépek árusítása

KEMÉNY MÓR „Korona*  kávéháza.

KÓRÓSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

KOHN LIPÓT füszerkereskedö, deszka, mész, 
czement és eternit pala árusítás.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép , kerékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

POSZTÉ JÁNOS órás és ékszerész.

PETERKA FüRENCZ vendéglős.

PÁLÉI ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza.

RATKOL TIVADAR gőztéglagyára.

RITUPER ALAJOS épület- és mülakatos, 
kerékpár-, mérleg és fegyverjavitó műhely. 

Kerékpár raktár.

SIFTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

SCHÖCK SAMU cim- és szoba festő.

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza.

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász.

WOLFARTH LAJOS ép. mérnök Mező-utca.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

DÓMJÁN ISTVÁN vendéglős Vasnyires.

GOLOUB ISTVÁN kereskedő Alsómarácz. 
GROSZ SAMU vendéglős Urdomb.Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

GROSZ MÓR vegyeskereskedő Felsölendva. 
GENUR KÁROLY vendéglős Felsölendva. 
HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvaneniesd. 
HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 
HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán. 
KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd. 
KOUSZ ANTAL vendéglős Bpest VII. Sip-u. 5.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezövár.
KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán.
KÜHÁR JÓZSEF, vas- és füszerkereskedése 

Felsölendva.
MOLNÁR ZSIGMOND „Enike Kávéház „ 

Komárom.
OBÁL JENŐ gőzmalom tulajdonos Perestó. 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.
PRESZLER VICTOR „Hungária Kávéház*  

Komárom.
SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 
STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida. 
SIFTÁR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOM MER JÓZSEF vendéglős Felsölendva. 
TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg. 
VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.

VLAJ FERENCZ vendéglős Rónafö.
VOGLER JÓZSEF savanyuviz tulajdonos 

Bad Radein.

ZRINSZKY ISTVÁN gépkovács Alsómorácz.


