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Hivatalnoknyomor.
Ama súlyos gazdasági nyomás alatt, 

un. ,iz egész középosztályt sújtja, leginkább 
s,-m.> dnek a hivatalnokok Ok érzik első 
sorban, mi a háborús nyomor.

' z állam sohasem kényeztette el hivatal
it magas fizetésekkel, azért a meg- 

lesért, hogy a hivatalnoki karhoz 
zhatnak, mindig be kellett érniük szerény 

ti . lesekkel Békeidőben még valahogy csak 
h. ienyugodtak ebbe, annál inkább, mert 
i xisztcncziájuk feltétlen biztosságát nagy 
. mynek tekintették, mely némileg meg
vigasztalta őket életmódjuk sanyarnságért. 
Sémijük sincs, de ez legalább biztos," 

szokták volt róluk mondani.
Ma, a rettenetes drágaságban, a hiva

talnok csak adősságcsinálással tud magán 
segiteni. Hogy ez minő gyatra segítség, azt : 
az tudja legjobban, aki kénytelen igénybe 
venni.

Tönkretesszük hivatalnokainkat, ha más 
segítséget nem nyújtunk nekik. Remény
telenül eladósodott hivatalnokokkal rendes 

■igazgatási bíráskodást, államháztartást 
ve/etni nem lehet. Ügybuzgóságot tőlük el 
m.. írhatunk, enélkiil pedig közigazgatá 
sunk kátyúba jut.

Drágasági pótlékkal egymagával nem 
orvosolhatjuk a bajt. Biztos gazdasági be
osztásnak csak biztos jövedelem lehet az 
alapja. A biztos gazdasági beosztáshoz 
szokva vannak hivatalnokaink, kik már 

ugilijaztatásuk éveit is számításba veszik, 
irt különös figyelmet kell forditaniok, ha 

idol akarnak alapítani. A mai viszonyok 
azonban a fix fizetésű nőtlen hivatal 

le kell mondania a házasságról, ha 
iái; . hogyan kínlódnak nős kartársai 
családjaik fentartásával.

Az állam, a köz érdeke, hogy ez ellen 
tegyen valamit. Éppen a hivatalnokok azok, 
akiknek köréből jövő polgárnemzedékünk 

ne kerül ki. Ha a hivatalnokoknál is 
itta válik a nőtlenség, akkor népesedő

ik egyik legbusásabb erőforrásától leszünk 
gfosztva. S ha az állam nem ad a nős 
dalnoknak jelentékenyen több fizetést, 

it a nőtlennek, úgy a nőtlen hivatalnok 
ii fogja magát rászánhatni a házasulásra, 

na mégis megnősül, úgy igyekezni fog 
. vermcktclen maradni.

Itt az ideje, hogy ez a probléma meg
adassák. Nagyon jól tudjuk, hogy a hivatal
iokok fizetését rendezik és tovább is ren

dezni fogják, mert az állam alkalmazottait 
iien veszni nem engedheti. De tisztában 
ell lenni azzal, hogy ezt a rendezést csak 
z adófizetők terhére lehet keresztülvinni. 

E fizetéseket javító miniszternek ezzel 
zámolnia kell. Számolnia kell azzal, hogy 

■ az adófizetőket,

háborús költségek fedezése vár, vég nélkül 
megterhelni nem lehet.

Nem oly könnyű dolog tehát a hiva
talnokok mindenesetre már azért is jogosult 
igényeit kielégíteni, mert senkisem követel
heti meg tőlük, hogy elpusztuljanak. A 
dilemmából csak úgy juthatunk ki, ha a 
fizetésjavitásokban oly rendszert alkalmazunk, 
mely a hivatalnokok és adófizetők érdekeit 
egymással összhangzásba hozza. Olyannak 
kell lennie ennek a rendszernek, hogy a 
házasulás lehetőségének megkönnyítésével 
elősegítse megritkult népesedésünk talpra- 
állitását.

S erre csak azt a mindkét félt meg-' 
lehetősen kielégítő megoldást találhatjuk, 
hogy a nőtlen ember sokkal több adót 
fizessen, mint a nős, a nősök pedig foko- 
zatason kevesebbet fizessenek, aszerint 
minél több a gyermekük, viszont a hivatal
nokok fizetése ugyanezek figyelembevéte
lével igen jelentékenyen több legyen a 
családos emberek részére, mint a nőtleneké 

így nemcsak igazságos mértéket álla
pítunk meg az adófizetésben és a hivatal
nokok javadalmazásában, hanem megköny- 
nyitjük a családalapítást is, amelyre néperőnk
nek most oly múlhatatlan szüksége van.

Adakozzunk az elesett hősök 
özvegyei és árvái javára I 

Hadsegélyzö Hivatal főpénztára, Képviselöház.

A muraszombati ifjúság estélye.
Muraszombatban a háború kiütése óla nagy 

csend volt A máskor mulatságoktól és estélyektől 
hangos vidéket megfeküdte a háborús nagy csend 
és az emberek lelkén úrrá lelt a háború okozta ! 
komoly gond. Úgy hogy hosszú ideig gondolni 
sem lehetett arra, hogy itt valami olyas történhes
sen, ami az embereket ebből a fásult unottságből 
kiemelje. Indokolt volt tehát az a nagy érdeklődés 
mely a muraszombati tanuló ifjúság vállalkozását 
kezdettől fogva kísérte, akik nagy igyekezettel és 
tehetséges buzgalommal álltak össze és 6 napi 
gondos felkészülés után oly fényesen állták meg 
helyüket, hogy az estély egyike volt a muraszom
bati közönség legfeledhetlenebb estélyeinek.

A muraszombati tanuló ifjúság augusztus 
25-én a Vörös Kereszt és a rokkant katonák javára 
a Kemény féle kávéházban műkedvelői előadást 
rendezett. Az estély 9 órakor vette kezdetét és az 
érdeklődő nagy közönség zsúfolásig megtöltötte a 
termet, úgy hogy az a nagy számú közönség 
befogadására bizony szűknek bizonyult. Nemcsak 
a helybeli közönség tagjait láttuk ott, kivétel nél
kül, hanem vidékről is számosán jelentek meg, 
igy különösen a belatincziak is viszonozták a 
muraszombatiak kirándulását és nagy számban 
jelentek meg az estélyen. Az estélyt dr. Vályi Sándor 
conferánsza vezette be, majd Tóth Kálmán, Szép 
Ernő Prológusát mondta el nagy hatással. A

gyönyörű prológus teljesen érvényre jutott Tóth 
Kálmán művészi előadásában. Ezt l)r. Czipott 
Zoltán mély tartalmú, komoly és megható tárgyú 
felolvasása követte, mely mély gondolataival és 
eszmedus tartalmával nagy tetszést váltott ki a 
közönségből.

A felolvasás után : Óriási jő ember czimü 
vígjáték következeit. A szereplők Most Ilona, Győry 
Margit, Saáry Gyula és Nádai Sándor egytő-egyig 
fényesen állották meg helyüket és teljesen felnőtt 
műkedvelők díszére válhatott volna az a biztonság, 
amely játékukban megnyilvánult és a kis szellemes 
darabnak igazán nem volt sora, mely a jó játék
ban kiaknázatlanul maradt volna.

Ezután: Traccsoljunk czimü beszélgetési adták 
elő Easchinger Gizi, lloyer Linka és Rilscher 
Piroska nagy közvetlenséggel a közönség süni 
tetszésnyilvánítása mellett. A szünet után ismét 
Tóth Kálmán szavalt nagy hatással költeményeket. 
A kiváló előadó hatalmas előadóképessége a közön
ség legteljesebb tetszését és elismerését váltotta 
ki. I'ülöp Jenő adott elő magyar dalokat a zenekar 
kisérette mellett óriási hatással, szűnni nem akaró 
tapsok között.

Majd Lajcsi bácsi czimü vígjátékot adták elő 
Czipott Edilh és Gabi, Kardos László és Czipotl 
Kandi. Ez a remek kis darab még sokkal gyen
gébb előadásban is nagy derültséget tud a közön
ségből kiváltani, az estély szereplői azonban oly 
rátermettséggel, igazi művészi képességgel aknáz
ták ki a darab hatásos jeleneteit, hogy a közönség 
szűnni nem akaró derültséggel kisérte az előadók 
minden szavát. Ez volt az estély igazán fényes 
műsora és a művészi eredmény pedig az, hogy 
igazán a közönség legteljesebb elismerését érdemelte 
ki ez a lelkes fiatal gárda, mely az estélyt sikerre 
vitte és ebből a lelkes buzgalomból és rátermett
ségből joggal merjük következtetni, hogy az elő
adók még sok kellemes órát fognak szerezni 
Muraszombat közönségének és adandó alkalommal 
mindig számíthatunk erre a lelkes törekvő kis 
gárdára, amelyben a nagy igyekezet és komoly 
törekvés mellett minden művészi képesség is meg 
van arra, hogy jót, szépet és nemeset tudjon 
produkálni. Elismerve az előadók minden képes
ségét és le is róván nekik az őket megillető dicsé
retei, mely egyúttal a közönség teljes elismerésé
nek a viszhangja, meg kell állapítanunk, hogy az 
estély sikere tisztán és kizárólag Tóth Kálmán 
tanár nevéhez fűződik. Amikor az elmúlt iskolaév 
végén a polgári iskolai tanulóifjúság műkedvelő 
előadásáról beszámoltunk, már sejtettük azt a 
szerepet, amelyet Tóth Kálmán a muraszombati 
műkedvelői élet fellendítése körül betölteni hivatva 
van. S mi akik láttuk a mostani estély előkészí
tésében az ő munkásságát, láttuk azt a fáradhatlan 
buzgalmai, mellyel a betanítást, a rendezést intézte 
és végül láttuk azt a fényes eredményt, melyet az 
ő művészi tudása, nagy hozzáértése, ügybuzgalma 
teremtett, csak a legteljesebb elismerés hangján 
emlékezhetünk meg arról, hogy az estély sikere 
egyedül és kizárólag az ő érdeme, aki mint előadó 
és mint rendező oly fényesen állotta meg helyét.kikre csaknem az összes

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását.
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hogy eddigi működésében biztató jövőt látunk 
arra, hogy sikerülni fog Muraszombatban is a 
műkedvelői életet ismét fellendíteni és hisszük, 
hogy adódik rá alkalom, mikor Tóth Kálmán ezen 
elismert qualitásai teljes erejükben érvényesülni is 
fognak.

Kellemes meglepetése volt az estélynek Saáry 
Gyula ügyes karrikatura rajzolása, aki dr. Czipott 
Zoltán és dr. Vályi Sándor karrikaturáit készítette 
el és állította ki, amelyek nagy derültséget és 
tetszést váltotta ki a közönségből. Az estélyt tom
bola tárgyak kisorsolása és képárverés, virágáru
sítás fejezte be, amely után táncz következett és 
Vadas Gyula szombathelyi híres zenekara mellett 
a kora reggeli órákig maradt együtt jó hangulat
ban a közönség. Az estély nem csak fényes mű
vészi esemény számba ment, hanem fényes anyagi 
eredménnyel is járt és nagy összeg jutott jótékony 
czélra is. Nem lenne teljes tudósításunk, ha meg 
nem emlékeznénk arról, hogy az estély sikerének 
előmozdításában nagy része van a lelkes rendezők
nek akik közül Tóth Kálmán, dr. Molnár Jenő, dr. 
Bölcs Gyula, dr, Vályi Sándor. Kardos Jenő. Árvái 
István. Fülöp Jenő és Zágonyi János tevékenyen 
működtek közre az estély sikere érdekében.

Az estélyen kisorsolt tombola tárgyakra 
adakoztak : Nádai József, dr. Geiger Vilmos. Ekker 
Józsefné, Kováts István, Junkuncz Sándorné, dr. 
Czipott Zoltán, dr. Brandieu Sylvius, Szentkirályi 
Sándor. Hirschl, Most Ilus, Kemény Bözsi. Csorna 
Jenőné, Balkányi Ernő, Jónás János. Wolff Johanna 
Rutkai Ignácz. Eiirst Ödönné. Posfay Pongrácz, 
Székely István, Nemecz János, Árvái Henrik, Czi
pott József. Heimer Ignáczné, Nyirő Boriska, Imrey 
Györgyné, Kardos Jenő, Cziegler Lajos, Csiszár 
János, Eülöp Jenő, Döbrentey Antal. Simon Etelka. 
Trauttmann Sándor, Posztl Jánosné, Hunyadi 
Sándor, dr. Ritscher Samuné, Rosenberger Rezső, 
Hoffmann Manó, özv. Plescher Eerenczné, dr, 
Hollósy Kálmánné, Dobray János, dr. Bölcs Gyula 
és dr. Vályi Sándor.

*
Eelülfizetések. Árvái Henrik 60, Zichy Mária 

grófnő 50, özv. Posztl Jánosné 40, Dr. Lamm 
Antal 21, Jónás János 20. Cziegler Lajos 20,

özv. Dr. Hollóssyné és özv. Plescherné 12. özv. 
Heimer Ignáczné 10, Dr. Brandieu Sylvius 10, 
Nádai József 10, Szepessy Gusztáv 10, Dr. Bölcs 
Gyula 10. Posfay Pongrácz 10, Rosenberger R. 
és neje 10, Bácz család 10, Dr. Geiger Vilmos 10, 
Keresztury Kálmán, 10, Varga Eerencz Lvásárhely
10. Nemecz János 10, Schweihammer János 10. 
Döbrentey Antal. 10. Dr. Vályi Sándor 8, Kolossá 
István 8. Ralkol Tivadar 8. Wolf Jakab Dr. Czipott 
Zoltán 6. Török Ernő 6, Zsilek Tilt és Ili 5 5,
Loncsár Ili 5. Czipott József 5. Hoyer István 5. 
Nyirő Boriska 5, Balkányi Ernő 5, Heimer Samu 
5, Trauttmann Sándor 5, Eiirst Gizi 4, Ruttkay 
Ignác 4, Szondy Béla 4. Kardos József 4. Balcz 
Aladárné 4. ifj. Vogler György 4, Czipott Győző 
3, Székely János 3, Győry Kálmán 3. Árvay Ist
ván 3, Szentkirályi Sándor 3, Eiirst Ödönné 3, 
Kardos Jenő 3, Vértes Sándor 3, Hirschl Ármin 
Dr. Goldsten Belatinc 3, Pálíi Balázs 2, Dr. Ritscher 
Csiszár János 2, Kleinráth József 2, Hunyadi 
Sándor 2. Szukics Lajos I, Maár Sándor I, Fehér 
Mariska I, Czipott Rezső I korona

Horváth Géza 20, Antauer József 10, Osterer 
Károly 10, Dobray Jánosné 10, Olajos Sándorné 
5, Ligeti Antal 5, Hoffmann Manó 4, Szívós József 
3, Vámos József 2, Krebs Lujza I. Sömen Jánosné 
I korona.

Használjunk hadi postabélyegetI

HÍRE K.

Kitüntetés. Ö felsége elrendelte, 
hogy a legfelső dicsérő elismerés a kardok 
egyidejű adományozása melleit németujvári 
gróf Batthyány Miklós fregatthadnagynak 
tudtul adassék az ellenséggel szemben 
végzett kitűnő szolgálatáért.

Egyházmegyei hír. Vidos Lajos 
prelátus, püspöki helynök a püspökvár 
kápolnájában hétfőn investiálta Szakovics 
József bántornyai plébánost.

— Kitüntetés. A legfelsőbb had
vezetőség Siftár Károly sürüliázai számvevő 

őrmesternek a szolgálati ezüst keresztet a 
koronával, Vlaj Ferencz rónafői tizedesnek 
a Károly keresztet, Czvetkó Lajos mura 
szombati tizedesnek a vas keresztet ado
mányozta az ellenséggel szemben tanúsított 
vitéz magatartásuk elismeréséül.

Fölvétel a Péterir'y leányotthonba. Sinkovits 
Paula, képzőművészeti intézeti növendéket, Sinko
vits Dénes vaskorpádi tanító leányát, a vasmegyei 
általános tanító egylet fölterjesztésére fölvetlek a 
Péterffy leányotthonba.

Eljegyzés. Kön ve Mariskát Bántom várói 
eljegyezte Krajcsics László nagykanizsai vendéglős.

Bajok a gabona ellátás körül. A vármegyei 
lapok is megemlékezlek arról, hogy Muraszombat
ban a gabona ellátás körül bajok vannak. Mura
szombat község előterjesztést lelt a járás területén való 
gabona vásárlási jog megadása iránt, a minisztérium
ban azonban ezt nem engedték meg, úgy hogy a 
muraszombati lakosság tisztán és kizárólag a köz
ség területén termett gabonára van utalva. A mi 
végeredményében nem is lenne baj akkor, ha a 
község területén termett gabona rendelkezésre lenne 
bocsátható, azonban épen a nagy termelők gabo
náját fogiák a haditerményhez szállítani, ugv hogy 
bizony nagy a hiány. A hatósági lisztben az 
emberek bizalma megrendült és igv érthető az 
elégedetlenség, mely napról-napra megnyilvánul. 
Meg van azonban még a remény arra, hogy az 
ügyek sima megoldást nyernek, mert a főszolga
bíró sürgönyileg tett előterjesztést arra nézve, hogy 
a még Muraszombatban levő és a haditerménynek 
lekötött gabona a lakosság közölt felosztható 
legyen. Ha ezen intézkedésnek a kívánt eredménye 
meg lesz, akkor mindenki megkapja a gabonáját, 
mert a gabona tényleg meg van, csupán az enge
dély szükséges annak a lakosság körében való 
felhasználására. A község vezetőségének feladata 
és kötelessége tehát, hogy ennek az ügynek el
intézése érdekében, illetékes helyen mindent meg
tegyenek, mert ha már mikor a mód és alkalom 
volt nem történt ez irányban elég erélyes czél rá
vezető intézkedés, indokolt, hogy most a 12-ik 
ólában végre a lakosság kenyeréről gondoskodás 
történjen.

TÁRCA.

Az ibolya.
Töredék háborús naplómból.

— A -Muraszombat és Vidéke eredeti tárcája.

Balatonfiired, 1917. aug.
A pihenni vágyás, a megfeszített idegek meg

nyugtatásának égető szüksége a Balaton partjára 
vitt. Már napok óla járok-kelek itt e gyönyörű 
kék víz mellett, élvezem a tájék fenséges szép
ségét, lelkem megtelik a csodálatos tó bubájával, 
hallgatom a csendesen loccsanó habok enyhe 
mormogását s keresem a nyugalmat . . .

Mások azonban ugylátszik nem ezzel a szán
dékkal jöttek ide. A fürdő telve néppel, szórako
zást, feledést kereső emberekkel, óriási többségben 
vannak a nők, akiknek kilenczvenöt százaléka egy 
cseppet sem titkolja el, hogy flirtelni akar. Vala
melyik ráérő bajtársam kiszámította, hogy minden 
pihenés céljából Füredre küldött tisztre 47 olyan 
fehérszemély esik, aki külsejénél fogva még szá
mot tart arra, hogy udvaroljanak neki. Felesleges 
tán hangsúlyoznom, hogy ezt az arányos fel
osztást a vitézek nem tartották be. Megfigyelésem 
szerint a legnagyobb rekordot egy géppuskás fő
hadnagy érte el, aki egyszerre tizenegy hölggyel 
foglalkozott, szépen beosztván az időt, reggel 
9-től egész a záróráig.

De nem ezekről a többé-kevésbbé digtisfáló 
flirtekről akarok emlékezéseket Írni. Ebben az [ 

éppen nem szép világban az én érdeklődésemet 
más kötötte le. Egy meghatóan szomorú háborús 
történet szép hősnőjét ismertem meg. erről lesz 
szó az alábbi sorokban.

♦ *
A hosszú árnyas strandon ide-oda hullámzó, 

nevetgélő, flirtelő, szinte exotikusan vegyes társa
ságban már megérkezésem napján feltűnt egy 
magas, karcsú, szomorú nézésű csodaszép leány, 
aki mindig egyedül sétált vagy magányosan ült 
egy pádon, lehetőleg csendes helyen, ahol a strand 
vásári lármája nem zavarta. Gyönyörű fekete 
hajkoszőru ékesítette ritka intelligens fejét. Király
női termetét, ringó ütemes járással hordozta s 
feltétlen liszteletet parancsoló magatartásával ki
vált a fürdőközönség legnagyobb részében plebejus 
ízlésű tömegéből.

A fiuk, kemény és véres csaták pihenő 
hősei, akikkel együtt magam is a katonai üdülő
hely lakói voltam, csak a királyné--nak nevez
ték ezt a bájos jelenséget, akinek rokonszenves 
egyénisége erősen érdekelni kezdett.

A királyné körül ritkán láttam társaságot. 
Zárkózottnak látszott. Szép arcáról mindig vala
mely mélységes fájdalom mélabuja tükröződött 
vissza. A sok más lánytól és asszonytól eltérően 
a királyné nem kereste a megismerkedést, egyedül 
szeretett lenni.

Mindazonáltal elvégre mégis fürdőhelyen 
voltunk, ahol az érdeklődést és a megismerkedés 
vágyát nem túlságosan nehéz kielégíteni. Lazábbak 
olt a társadalmi konvenciók által alkotott szabá

lyok. Nemsokára tehát megismertem a királynét, 
kit egyébként egy bájos asszony rokona gardíro
zott, akinek kevésbbé zárkozott természete lehetővé 
tette a közeledést annál is inkább, mert közös 
ismerős is akadt, aki a bemutatkozás formaságain 
átsegített.

A szép Annika igy hívták a füredi strand 
királynőjét megismerkedésünk kezdetén ép oly 
méltóságteljesen komoly volt, mint amilyennek őt 
a távolból láttam. Később kissé felmelegedett, 
közlékenyebb lett, néha még mosolygott is, de 
hangulatának alaptónusa mindig a mélabus ko 
molyság maradt. Részt vett a társaságban, eljött 
kirándulni, semmi jónak elronlója nem volt, vé: 
csinálta velünk a cigányzenés kávéházi estéket, 
valami szelíd árnyalata a lelke mélyén tan\ ó 
bánatnak mindig olt rezgett szép arcán.

Ezé a bánaté az a megható háborús törte 
net, amelyet elmondani akarok.

Valamelyik este megszokott társaságunk a 
kávéház terraszán ült s a cigányt hallgatta. Gyö
nyörű tiszta csillagos égbolt ragyogott felettünk. 
Enyhe augusztusi szellő a Balaton hullámainak 
halk zsongását hozta felénk. Jól éreztük magun 
kát. Annika szokatlanul élénk volt. Beszélgetett 
vígan, belevegyült a társaságba sőt még velünk 
dúdolt is, amikor mi a zenét kisértük halk nóta 
szóval. A rémségesen rossz fürdői cigány émely 
gős arcmimikával igyekezett gyenge muzsikájának 
hatását fokozni. Egyik nótából a másikba kapott 
s amint ismerős dal hangjai jöttek felénk, dúdol
tuk azt együtt a zenével. Egyszerre belekapott
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Vetőmag. Akinek vetőmagra s állat
hizlalásra gabonára van szüksége, jelent- 
z/. ck az illetékes községi elöljáróságnál.

Adomány a Vörös Kereszt javára. Bazsányi 
'. hál v vidorlaki igazgató tanító ur egy ügyből 
íolyólag 21) koronát volt szives a Vörös Kereszt 
ára adományozni, melyet ezúton köszön az 

gyesület vezetősége.
A muraszombat radkersburgi posta. Érte- 

-ülésünk szerint a muraszombati szolgabiróságnak 
kerüli gróf Batthyány Zsigmond csendlaki nagy

birtokossal a postaszállitás iránt megállapodásra 
ütni, aki ugyanis hajlandó 5000 korona bér mellett 

szállítást elvállalni. A szolgabiróság az ajánlatot 
postaigazgatósághoz felterjesztette, most már az 
.i/gatóság feladata lesz, akár az állam költségére, 
,ir pedig az érdekelt községek adakozásából a 

P ^i.iiáratot mielőbb üzembe helyezni.
Mozgalom a vasút érdekében. Muraszom

bat község elöljárósága ismételten kérvénnyel for- 
igazgatösághoz és egv vonatpár beállítását 

Ez a kérelem a legnagyobb mértékben jogos 
indokolt és hisszük, hogy illetékes helyen is 

cgértésre és méltánylásra tud találni.
A központi szeszfőzde. Muraszombatban 

/ idei szilvatermés befogadására egészen elkészült 
- a bevásárlást a szilva teljes beérése után azon
nal megkezdheti, mihelyt a maximális ár meg
állapítva lesz. Az erre vonatkozó hirdetmény a 
következő számban jelenik meg.

A belatinci fiatalság augusztus hó 20-án 
rendezett jótékony célú kerti ünnepélyén a melynek 
tiszta jövedelme a 2600 koronát meghaladja szives 
felül fizetéseikkel az anyagi sikert a következők 
voltak szívesek előmozdítani : Zichy Mária grófnő, 
Baltyánvi Zsigmond gróf 150 150 K. Sant Julién
márkiné 140 K. Zichy Ágost gróf 110 K. Zichy 
Anastásia grófnő, Fedrigotli Mária grófnő, 100 100
K. Árvái Henrik 54 K. Dr. Hajós Eerencz 50 K. 
Komád Emma bárónő, Huber Alajos 30 30 K. 

írös Márton. Szőcs Lajos, Dr. Strasser Ármin 
20 20 K Kühár István, Kulcsár Miklós 16- 16 
K Ödön. Hajdú Aladár, 14 Í4 K. Vörös
\’ilm.i Vogler Ilonka 12 12 K. Skalec Vilmos
11 K özv. Plescher Eerencné, Sunk István, özv.

Kondi Lajosné, Szilágyi Dezső, Dr. Brandieu 
Sylvius, Hajdú Jenő, Dr. Bölcs Gyula, Krebsz 
Arnold, Pallér Kálmán 10 10 l\. Dr. Geiger Vil
mos, Krajcsics Mariska, Jónás János, Vogler 
Károly 8-8 K. Balcz Alfréd, Feisz László, Bayer 
Róbert, Dr. Czipott Zoltán, Deusch Ede, Basa Iván, 
Csácsics József, Berdén András, Hankó József, 
Hajdú Zoltán 6 6 K. Kaufmann Ignác, Kapocsy 
József, Szeiler István, Zsitek Ferenc, Fodrácy Jenő, 
Nyirő Boriska, Bacsics Árpád, Thury József, Prei- 
ninger Jánosné, Győry Kálmán 5 5,' K. Kaufmann
Henrik, Weiss Béla, Sostarics Elek, Osterer, Károly 
Dr. Marton Hilda, Nemes Miklós, Besnyák Lajosné 
4 4 K. Zágonyi János, Goldstein Lajos, Fábián
Peter, Fekete Géza, Kühár Alajosné, Orbán Ilonka, 
Hoífmann Manó 3 3 K. Holczer Béláné, Saárv 
József, Fiilöp Jenő, Grassanovics Antal, Kapocsy 
Józsefné, özv. Mády Páiné, Habacht János, Csacsi- 
novics Imre, Krapecz Endre, Spitzer Jakab, Zsbüll 
József 2 2 K özv. Monda Eerencné, Nádai Sán
dor, Czipott Endre, Apatics János, Wlassics Mária, 
Zsizsek Márton, Hóbor Kálmánné, Zanfüchs Lipót 
I I K. Meg nem jelentek, de belépti dijukat be- 
küldték: Dr. Hajós Kálmán 100 K. Gróf Mikes 
János, Fuss Nándor 50 50 K. Dr. Kamniker 
Ferenc, Schweinhammer János 20 20 K Dr. Boda 
János, Mráz Kálmán, Dr. Vályi Sándor. Török 
István, Pósfay Pongrácz, Dr. Kecskeméthy Albert, 
Csáki István. Varga Ferenc, Trstenyák József 
10 10 K. Fóliák József, Toplak István, Szőcs
János, Székely Emil, Szabó Döme, Balkányi Ernő, 
Breier Ignác, Ebenspanger Anna, 5 5 K. Damitz 
Sándor, Lánc György, Praegartner Mici 3 3 K.

Ingyenes kenyérkereseti tinfolyamok hadi 
özvegyek és leanyárvák részére. A/ országos nép
oktató egyesület hadi özvegyek és leányárvák s 
általában a hadbavonultak női hozzátartozói szá
mára a következő ingyenes kenyérkereseti tan
folyamokat tart fönn. És pedig: Polgári iskolai. 
Kereskedelmi. Elárusitónői. Mozigépkezelés, 

irógépkezelés. — Gyenge áramti villanyszere
lés. - Brős áramú villanyszerelés. Fényképe
zés. Vegyészsegédi tanfolyam. Intézeti ház
vezetés. - Kávéházi és vendéglői felszolgáló tan
folyam. Házfelügyelői tanfolyam. Felső 
ruha varrás. - Fehérruha varrás. Gyermek
ruha varrás. - Géphimzés. Gépkötés. Mű

virág készítés. — Női kalap készítés. Női fűző 
készítés. Női hajfésülés és manikűr. —.Szép
ség ápolá'. Virágkertészet. Bolgár kerté
szet. - - Baromfi tenyésztés. A tanítás teljesen 
ingyenes. Szegénysorsuak tanulmányi segélyben 
részesülnek. Beiratkozni az év minden hő végéig 
lehet az igazgatóságnál (levélben is): Budapest, 
VII., Kertész-utca 3l. I. em.

A tanév kezdete. A muraszombati áll. 
polg. fiú iskolában a tanév szept. l-én veszi kez
detét Szept. hő l-én d. e. 9 órakor a magán és 
rendestanulók javító vizsgálata 2, 3, 4-én d. e. 
9 11 beiralás. A beiratáshoz minden tanuló
szülője vagy annak helyettessé kíséretében köteles 
megjelenni. A beiratáshoz szükséges utolsó iskolai 
születési és ujraoltási bizonyítvány, Ezek híján 
senki se vehető fel. Fizetendő 26 kor. egész, vagy 
16 kor. félévi tan- illetőleg mellékdíj. A tanterv
különbözeti és póló vizsgálatokat 3-án d. e. I I 
órakor tartjuk. Az ezen résztvevők szpt. l-ig jelent
kezzenek. A tandíjmentességért folyamodók kérvé
nyüket és szegénységi bizonyítványukul a beiratásra 
hozzák el.

A vadgesztenye, babszár és babhüvely 
gyűjtése. A kormány legutóbb uj rendeletét bocsá
tott ki, amely elrendeli a vadgesztenye, babhüvely 
és babszár gyűjtését a Korpaközpont utján. É 
réven sok száz vaggon takarmányt sikerül maid 
biztosítani a Korpaközpontnak az állathizlalás 
számára, amely most szűkében van a takarmány
féléknek. A vadgesztenye, babszár, babhüvely 
gyűjtése uj kereseti alapot biztosit, mert ezt min
denki összegyűjtheti: gazdák, szövetkezetek, mal
mok, vállalatok, iskolák, munkások, asszonyok, 
gyerekek, de kereskedők és iparosok is. Az össze
gyűjtött készleteket a Korpaközpontnak a megyében 
legközelebb kinevezendő egy, vagy több főbizo
mányosainak kell majd beszolgáltatni. A bizományo
sok névsorát a Központ rövidesen nyilvánosságra 
fogja hozni, de addig is mindenki kezdje meg a 
gyűjtési. A Korpaközpont olyan méltányos árat 
fizet a vadgesztenyéért, babhüvelyért és Lábszár
ért, amely mellett a gyűjtés érdemes lesz. A vad
gesztenye átvételi ára a bizományos raktárába 
szállítva legszáraz állapotban 30 korona, termé
szetesen zöldhéj nélkül. A babszár és babhüvely 
átvételi ára pedig 8 korona. A Korpaközpont 
(\ II., Károly Király-ut 3.) utazófelügyelői utján 
végig járatja és megszervezi az egész országot, 
hogy minél több vadgesztenyét, babszárt és bab
hüvelyt sikerüljön biztosítani.

abba a divatos s még nem régi nótába, mely az 
ibolyákról és a jázminokról szól. Én a dal utolsó 
- iái vele énekeltem a cigánnyal.

Ha gondolok az ibolyákra, jázminokra.
Abban a pillanatban, amikor Annika az 
ikról hallott, arca hirtelen elkomolyodott, jó 

"lint, elmélázott . . . Alig is szólt többet 
egész <• s révedező tekintete mélységes fájdal
mat árult el.

Abba hagytam a dalolást s mélységes rész
énél néztem a fiatal leányt. A társaság nem 

nagyon vetett ügyet a hirtelen hangulatváltozásra. 
\mint később megtudtam, hozzá szoktak már 
Annika szomorúságához. Engem azonban nagyon 
lehangolt az eset s olyan szemrehányás félét 
•eztetn magamban, pedig még nem is tudtam, 
ak legfeljebb sejtettem, hogy az ibolyáról szőlő 

dallal én voltam akaratlan okozója szomorú
ságának.

Teltek-multak a napok s a tovatűnő idővel 
mindjobban megbarátkoztam a szép szomorú 
királynővel. Érdekelt az ö titokzatos komolysága 
s kerestem a fiatal lányoknál egyébként szokatlan 
állandó lelki állapot rejtélyének kulcsát. Egy dél
után azután, amikor együtt jártuk a hüs erdőt, 
maga terelte rá a szól a minapi hirtelen és át
menet nélküli hangulatváltozásra.

Boldog menyasszonya voltam egy fiúnak 
kezdte a szomorú történetet Annika. Rajongó 

szerelemmel szerettük egymást s a közeli boldog
ság meleg reménységével vártuk a nem messze 
jövendőnek azt a pillanatát, amikor egymáséi 

lehetünk. Nem volt egyetlen árnyfolt se a mi 
boldogságunk fényességén .. .

- Józsi igy hívták a vőlegényt — szép 
nevet, gyönyörteljes boldogságot, ragyogó jövőt 
jelentett számomra. 1914 év tavaszán hozták 
szülőink nyilvánosságra szivünk szent frigyét s 
ugyanazon év őszén kellett volna egybekelnünk . .,

— Azután ! . . . Azután jött a nagy világ
felfordulás kezdete, kiütött a háború. Józsim tüzér
hadnagy volt, neki is bevonulnia és mennie kellett. 

Augusztus végével, nem sokára három 
éve lesz, indult ütege a hareztérre. Józsinak 
az ibolya volt a kedvencz virága. Nem mull el 
nap a mi boldog tavaszunkon, hogy egy ibolya 
csokrot ne kaptam volna tőle . . . Amikor el
indult, büszke mellét én is ezzel a virággal óhaj
tottam ékesíteni. Augusztus végén az ibolya ritka 
dolog. Jó apám segítette nekem végig járni Buda
pest Összes virágos boltjait és kertészeit, amig 
végre egy csokorra valót össze tudtam szedni.

— Az utolsó bucstizás fájdalmas jelenetére 
össze jött házunknál egész családunk, hisz nemcsak 
én, de az enyémek is annyira szerették Józsit. 
Rövid időre tudott csak megszabadulni az indulásra 
készen álló ütegtől s én fájdalmas boldogsággal 
tűztem dolmányára az ibolyát . . .

Ebben a pillanatban egyik nagynéném 
hangos sírásban tört ki s szinte kétségbesetten 
hajtogatta, hogy kár volt az ibolyát oda adnom 
és felfűznöm, mert az ibolya szerencsétlenséget 
jelent. A kissé babonás természetű jó néni jaj
veszékelését nem vettük komolyan, Józsim boldo

gan csókolta az ibolyát s férfias büszkeséggel 
azzal a mámoros lelkesedéssel távozott, amellyel 
ezek a hős fiuk akkor mind elmentek . . .

Engem a néni jajveszékelésének pillanatában 
hirtelen rémes érzés fogott el. Egy inásodperczig 
tartott csak, de az egész világot éreztem magamra 
szakadni. Valami szörnyű balsejtelem csapott meg 
suhogó szárnyával . . . Józsi boldogan csókolta az 
ibolyát . . .

Három hónap múlva, október 16-án elesett. 
Első s mind máig egyetlen halott tisztje hősiesen 
harcoló ütegének. Es amióta én e szörnyű való
ságot megtudtam, nem vagyok képes az ibolya 
véres babonája elől menekülni. . . Rémek kisértenek 
éjjel nappal, kínzó gondolatok gyötörnek, hogy 
Józsi sorsát az én ibolyám pecsételte meg. Ezért 
irtózom e virágtól, azért néniül el ajakam ha csak 
említeni is hallom az ibolyát . . .

-- Nemsokára három éve lesz az én szörnyű 
tragédiámnak, nemrég tettem le a gyászt, de a 
lelkem borongós marad tán mindörökre. Kínzó 
emlékeim egész raja támad fel lelkemben ha 
az ibolyára gondolok. Ez irt markolt úgy a 
szivembe akkor este az a dal . . . Bocsásson meg 
érte . . .

Elhallgatott . . . Közben leértünk a tópartra. 
Alkonyodon /\ strand lámpái kigyulladtak. A 
somogyi part felől erősebb hullámzás zajlott végig 
a tavon. A szép Annika arcza halavány és merev 
volt, az én szememből azonban kibuggyant a könny. 
A királyné már nem tud sirni.
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Uj könyv. Szentinártoni Darnay Kálmán : 
Gisimár a magyar könyvpiac legérdekesebb regénye! 
A Gisimár az első magyar nyelven irt őskori 
regény, mely oktatja és kedvesen szórakoztatja 
Olvasóját. Ára fizve 3 korona, díszes vászonkötés
ben 4 korona. Kapható Balkányi Ernő könyv
kereskedésében Muraszombat

Megjelent az uj bélyeg i let k táblázat 
A múlt év november hó elsején életbelépett 
okmánybélyeg illetékre vonatkozó uj táblázat, 
tekintettel arra, hogy még az 1917. évi naptárak 
legnagyobb része is a régi bélyeg tarifát tartal
mazza. a nagyközönség sok tévedéstől és bírsá
golástól óvhatja meg magát, ha a szóbanforgo 
táblázatot megszerzi Kapható Balkányi Ernő pa- 
pirkereskedésében Muraszombat és Alsólendva. 
Ára 20 fillér.

Tagdíj befizetés A magyarországi mun
kások rokkant és nvugdijegyesülete muraszombati 
fiókjának vezetősége ez utón kéri fel tagjait, 
hogy nyugdíj járulékaikat minden hónap 

első vasarnapjan délután 2 3 óra között
az állami elemi népiskola osztálytermében 
fizessék be. Minden tagnak felebaráti kötelessége 
ösmerősei körében ezen humánus egyletnek messze 
kiható jótékony működését ismertetni

Olvassa ..AZ EST“-et. ha mindenről infor 
málódni akar. AZ EST riportjai mindig kimerítik 
a nap esménveit, mert AZ ESI mindent megír és 
mindenről tud, ami közérdekű. AZ ESI munka
társai mindenütt ott vannak, ahol esemény történik, 
hogy a lehető leggyorsabban és a személyes meg
győződésen alapuló pontossággal írhassák meg 
tudósításaikat, az ország minden részében és a 
külföldön pedig olyan szervezett tudósitógárda látja 
el a hírszolgálatát, amelvlyel szemben a világ leg
első lapjai is elismeréssel vannak. Ez a magyará
zata annak, hogy az egész világ sajtója naponta 
sokszor hivatkozik AZ EST-re, mint forrásra, közli 
tudósításait és táviratait, azzal a biztos tudat'al. 
hogy AZ EST citálásával már a hitelesség bélye
gét is rányomta a közleményre.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

VIGYÁZZON
----- egészségére I == 

Megbízható és jóminőségü nikotinmentes 

c ig-aretta-liüvelyeket 
csakis BALKANYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

= 35 dekás —

tábori dobozok
kaphatók

Balkányi Ernőnél
Muraszombat.

A t. Vendéglős uraknak 
figyelmükbe ajánlom, hogy a 
legjobb minőségű s legszebb 

papir-szal vétát 
legolcsóbb árban szállítom.

Balkányi Ernő Muraszombat.
Ne feledkezzünk meg a kórházaink

ban ápolt sebesült katonákról I 

Pergamentpapir 
befőtt bekötéséhez, elsőrendű minőség. 
Kapható: BALKÁNYI ERNŐ könyv- és 
papirkereskedésében MURASZOMBAT 
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= LEÍRÁSA = 
népszerű füzetecskc iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola III. osztályába 
bevezetett tantárgya, ára 20 fillér Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir

kereskedésében, Muraszombatban.

Eltűnt katonák nyomozása: A es. és kir. 
közös hadügyminisztérium, a magy. kir. honvédelmi 
minisztérium és a Magyar Vörös Kereszt Egylet 
hozzájárulásával ás támogatásával a budapesti 
Tudósitó Iroda múlt év december óta Katona- 

nyomozó-Jegyzék címmel lapot ad ki. amely ki
zárólag az eltűnt katonák felkutatását célozza s a 
kutatás sikerességének előmozdítására sok keresett 
katona arcképét is közli. A lap melynek élén 
gróf Batthyány Lajos és gróf Hadik-Barkóczy Endre 
főmegbizottak állanak havonként kétszer jelenik 
meg legalább 15.000 példányban és az összes 
csapattesteknek a harctérre és a front mögött, az 
összes kórházaknak Magyarországon és Ausztriá
ban. valamint a hadifogságból hazatért rokkant 
katonáknak hivatalból ingyen küldetik meg. A lap 
felelős szerkesztője B. Virágli Géza. A kutatások 
közlési feltételei megtudhatók a „Katonanyomozó- 
Jegysék" szerkesztőségében és kiadóhivatalában 
(Budapest, IV., Váczi-utca 38. 1. emelet.)

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 czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonái.
ANTAUER JÓZSEF bábsülö és mézeskalácsos

BENKÓ JÓZSEF Szállodája az „Elefánt"-boz.

I OBRAI JÁNO nagy vendéglője

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész,

DICK SÁNDOR sajtgyáros.

FÜRST A. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén üveg 

és porcellánkereskedése.

FLISZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 
Moloreröre berendezett műhely.

KB. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fő ulcza.

HEIMER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-ulca.

HALBABTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR „Korona* kávéháza.

HIRSCHL ANNA fűszer kereskedése és kész férfi 
ruharaktára a vasul állomás melleit

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedő, szecskavágó 
gépek árusítása

NÁDAI JÓZSEF 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry-utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

FLISZÁR JÓZSEF vendéglős.
KOHN UFÓT füszerkereskedö, deszka, mész, 

czement és eternit pala árusítás.
KOFJÁCS FERENCZ épület- és mülakatos 

kerékpár javító.
NEMECZ JÁNOS vaskereskedő, nagy raktár 
varrógép-, kei ékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.

POLKÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

PÉTER KA FERENCZ vendéglős.
PÁLFI ISTVÁN kovácsinesler Lendva-u'cza.

RATKOL TIVADAR göztéglagyára.

RI1UPER ALAJOS épület- és miilakalos, 
kerékpár-, mérleg és fegyveijavító műhely. 

Kerékpár raktár.
Síi’TAR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

TURK JÓZSEF vendéglős Templom ulcza. 

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

VIDÉKIEK:

BBANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

OROSZ SXMU vendéglős Urdomb.

SIFTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa. 

HOBVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 

HAHN HEBMAN vegyeskereskedő Bódéin ... 

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köbidán. 

KÍJZMICS MÁTYÁS vendéglős Ballyái 

KOPSZ AN1AL vendéglős Bpesl VII Sip-u.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Baltyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkitsbáza 

OBÁL SÁNDOB vendéglős Bodóliegy. 

SA.V EL JÁNOS vendéglős Kisszombat.

ST1VÁN FERENCZ vendéglős Köbida.

SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház. 

SOMME ( JÓZSEF vendéglős Fclsölendva.

VEZÉB JÓZSEF vendéglős Márton hely.


