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Hogyan csinálják a külföldön a 
magyar történelmet?

Két közlemény.
Irta : (HÁL BÉLA.

I.
T öbb ször szó esett m ár arról, hogy 

nemzeti történ elm ün ket a ném etek nem  
ismerik. T öbb  oka van ennek. Nyelvünket 
nem értik és igy leg jobb m üveink a szá
mukra nem  léteznek, vagy am int ök m ond
jak. „die sind für u n s u n g eb o ren *. N ém e
tül csak  egy-két történeti m unkánk je le n t 
meg. Ezeket is, hacsak  nem  forrástanul* 
Hiányon alapulnak, igen óvatosan h asznál
jak. vagy egyáltalában figyelm en kívül 
hagyják, m ert —  úgymond —  m agyar 
sovinizm ust áru lnak el Példátlan  és igaz- 
sigtalan eljá rás ez, midőn egy nem zetet 
nem akarn ak  a sa já t álláspontjáról m egis
merni. E n n ek  az a m agyarázata, hogy m úl
tunkkal osztrák történészek is foglalkoztak 
é.' am it ök Írtak rólunk, az hozzáférhetőbb 
é" kedvesebb is a ném eteknek, m ert az ö 
nyelvükön van m egírva. Ha állam ilag külön 
vdt is Ausztria N ém etországtól, a kultúra 
terén gondosan ápolják  az egységet. Az 
osztrák történetírás pedig éppen nem  áll 
azon az ideális m agaslaton, am elyen a 
dinasztia ism ert központosító eszm éjétől 
lüggetlenül, tárgyilagosan tudná a m agyar 
nem zet történelm ét m egítélni. K ontárm un
k á já t valódi szeren csétlen ségn ek  kell tarta
nunk, m elylyel történelm ünk igazi m enetét 
és szellem ét m egham isította a külföld előtt;

és mivel idejekorán nem tiltakoztunk ez 
ellen, tudatlan elbizakodásában m ost már 
piaczi hangon kérkedik a hazugságaival.

Az osztrák történetírás álláspontja ural
kodóvá lett a ném et -történetírásban, amely 
különben is igen m ostohán bánik el nem 
zeti történelm ünkkel. Nézzük csak meg a 
.m o d ern * ném et történeti iskola legújabb 
term ékét, a Hellaolt lipcsei egyetemi tanár 
szerkesztésében m egjelenő „Világtörténel
m et", am ely 3 6  szakem ber tollából nyolcz 
vaskos kötetben a föld összes népeinek tör
ténetét felöleli. N épföldrajzi (etnogeograliai) 
alapon csoportosítja  és egyenként tárgyalja 
a különböző népfajokat, igy pl. külön pam- ; 
grafusban szól a szlovén és szerb-horvátií 
törzsről. Miután hazánk pár exccllen ce föld
ra jz i egység, mely a magyar korona uralm a ! 
alatt állam i és nem zeti egységet is képez, j 
a  mü alapelvei után elvárhatnék, hogy 
M agyarország történelm ének m él'ó  helyet 
ju tá it. Keressük az Európáról szóló kötetek
ben a paragrafust, amely hazánkról vagyis 
Ungarnról szóljon , de ilyen nincs a műben. 
Csalódva m ár-m ár azi. kérdezzük, talán nem 
is Európában vagyunk m i?  Hát bizony 
szorosan  véve nem ott vagyunk. Mert tudd i 
m eg, elm aradt magyar, hogy Európa vagy 
helyesebben „ Nyugaténrópa* egy kullurfo- 
galorn, melyben a magyarnak nincs helye. 
Mi a keresztény balkánállam okkal együtt 
átm eneti kapocs vagyunk a kelet felé. Csak 
a Duna köt bennünk o ssz* a „müveit 
Nyugattal* és ennek a tolyam nak köszön

hetjük a nevünket. A „Donauvölker* para
grafusa alatt keresd a m agyart, ott hunnok, 
bulgárok, románok után és a cigányok 
előtt „Uie M agyarén* foglalnak helyet. 
Örüljünk a cigányainknak, mert ha ök nem 
volnának, hát mi zárnók be a félkultur n é
pek sorát. Ím e tehát, inig a fent említett 
horvát törzsnek külön paragrafust szentel 
ez a mü, addig a magyar néppel félannyi 
helyen végez s annak is m ajdnem  a fele a 
magyarországi ném etekről szól, kiknek elnyo
m atásáról a magyarok között keseregve em 
lékezik meg. Amit történelmünkből felsorol, 
az elférhetne egy ném et lexikonban. Világ- 
történeti szereplésünket érdem legesen sehol 
sem  m éltatja, sőt e gész téves és hazug 
állításával ott is lerontja, ahol az a tények 
egyszerű felsorolásából is kitűnnék. így pl. 
M ontecuccoli azért lett volna kénytelen a 
vasvári békét ham arosan megkötni, mert a 
magyarok hátban fenyegették öt. Mig egyrészt 
egy mai horvát királyságról tesz em lítést e 
mü, addig szerinte az egységes magyar 
állam nak Mohácsnál vége szakadt, a nemzet 
mai politikai létét a ném et csapatok győzel
mének a törökök felett köszönheti! Ezt a 
magyarok az osztráknak a 184S . forrada
lom előidézésével hálálták meg. am elyben 
nem komoly államférfiak, hanem  nagyra- 
vágyásukban tulcsigázott rajongók szerepel
tek. Kossuth színésznek született, s mégis 
már kezdettől fogva arra törekedett, hogy a 
Habsburgokat megbuktassa és ö lehessen az 
uj köztársaság e ln ö k e! A magyar szabadság-

TÁRCZA.

V elenczében.
I r t a : JANOSSY GÁBOR

Nincsen arra alkalmas emberi szó, — én 
i „eilább úgy érzem, hogy nincsen — a mely Ili

it jellemezze, igazán kifejezze a leieknek elra- 
.Hálását, azt a ineghatottságszerü lelkesedést, a 

,il az örök tengerre épitett csudavárosnak, Velen- 
1 link első megpillantásán aterez az ember. £s 

csudálatos —  annyit hallottunk, annyit olvas- 
li.ak a világnak ezen, talán legérdekesebb varosá- 
r hogy csöppet se lehetne megütközni azon, hu 
bi/.onyos egykedvűség, hogy no mondjam csalódás 
íoniá cl azt, a kit jó  sorsa egyszer ide vezet; — 
lm „-is a hallottak, az olvasottak után fülesigázolt 
t i  zeit tét mancsuk teljesen kielégíti de fölülmúlja, 
diadalmasan legyőzi tűt a bűbájos valóság, az az 
ez* regyój tündérregéibe való csoda, a mit a fen-
s. ... tengernek, örök Adriának felséges királynéja, 
a iöiühnulhatatlan Venézia tár elénk . . . Mórt 
bar hatalmadnak és dicsőségednek elmúlását em
legetik az emberek, te gyönyörű város ott a vég
telen tenger puha ölén . . .  bár bizonyos reszvet- 
■ i beszél a világ rólad, hogy a regi hírnek, a 

hajdani fénynek, ragyogásnak a foszlányaiból élsz 
ma már és életed lassú nervadas . . . hogy 
büszke palotáid tündéri termeiből kihalt a zaj, az 
élet és bánatos hallgatásba merült utczaidon nesz

telén suhannak végig a gyászos gondolák, melyek 
egykoron ragyogva hirdetek az Adria ifjú király
néjának pompázó virulását . . . mindezt, a mit 
pusztulásodról beszél a kegyetlen világ, te szép- j 
séges Venézia megszáfolod, azt mondván a kishi- i 
tücknek : Mig állnak e márványpaloták, az örök i 
tenger szörnyű haragjával, ezredévek viszontagsá
gaival büszkén daczolók . . . mig áll komor fön- 
ségében a Dogék palotája, ez a köbe vésett éposz 
régi dicsőségről . . . mig a Márkus templom kar
csú tornyaira esik a kelő és lenyugovó napnak 
meleg sugárcsókja . . . s a mig a képek, szobrok, 
a megmérhetetlen műkincsek, az örök Szépnek 
kultusza idevonzza, idogyüjti az emberek százez
reit, addig nem lehet beszélni hcrvadásról, 
pusztulásról, — nem sajnálkozásnak, nem a 
szomorúságnak, de a csudálatnak, az elragadta
tásnak van csupán helye Vclencze első látásán ! 
Velenczét — módja Caslclár — lehetetlen lefes
teni, az emberi nyelv híjával van a kifejezéseknek, 
melyekkel megfelelő képet nyújthatna a városról. 
Csak látni lehet itt. csodálni, a szemeket a színe
ken járatatni és csak — hallgatni lehet!

Az olasz ég derűje nem ragyogott le ránk, 
mikor Velenczébe megérkeztünk. Borongó időben 
csöndesen hulldogálú esőben robogott be vonatunk 
a délutáni órákban az állomásra.

Lerázzuk magunkról a hosszú, fárasztó útnak 
porát s fölszállunk egy karcsú gondolára, mely a | 
Canal Granden végig visz bennünket. ____i

Ab, hát végre itt vagyunk Velenczében, a 
bűbájos álom kifejezhetetlenül édes valósággá vál
tozott, eljutottunk a legszebb, legérdekesebb váro
sába a világnak.

Nem érezzük már a hosszú, kimerítő vasúti 
rázásnak fáradalmait, lelkünket felvillanyozza az 
elöltünk álló látvány, az álmainkban oly sokszor 
megjelent csodaváros, a mint a maga bűbájos va
lóságában elöltünk á ll: az örök tenger fölött álló 
Velencze. A tengernek egykoron hatalmas yra. 
büszke királynéja, kinek régi dicsőségéről, nagy
ságáról beszélnek az egymás mellett sorakozó 
büszke paloták, a kinek rejtelmes szépségéről sut
togunk az előttünk hullámzó tengernek a felhők 
alól kibukkanó napsugárban meg-megtörc^ habjai, 
a kinek látásáért annyi szív eped, annyi lélek 
szomjuhozik most is a ki ellenállhatatlanul vonzza, 
hívja magához az örök szép iránt fogékony lelkűk
nek millióit, az egész világot . . .

Bejárjuk a beszédes gondolás könnyű jármü
vén a főbb ulczákat, mig ránk esteledik. Szállá
sunkra térve, gyorsan átöltözködünk és sietünk a 
ragyogóra kivilágított MárkuS-térre.

Ah, olszédit, szinte megvakitja szemeink resz
kető tekintetét a látvány, mi itt elénk tárul.

Az eső elállt, meleg, langyos tavaszi estének 
illata tölti be a tündéri tért, melyen ezer meg ezer 
ember tarka tömege hullámzik föl és alá.

Megállók a tér közepén, szemben az ezer- 
egyéj tündérpalotáira emlékeztető Márk templom
mal. Egyszerre kürülbug, körülröpdös, vállaimra,

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak megújítását. A kiadóhivatal.
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harcnak sem oka, sem cé lja  nem volt, csak 
felzavarta Ausztria nyugalmát és gaz köny- 
nyelmüsséggel ontotta népeinek vérét! A 
pánmagyaroknak („All-M agyaren!") csalódva 
kellett tapasztaln ak , hogy ügyük nem  euró
pai kérdés s a  népek nem törődnek azzal, 
hogy önálló-e M agyarország, vagy nem .

Aki e pár szem elvényen kívül még 
tovább akar gyönyörködni az osztrák-ném et 
történetírás lakáj-észjárásban, annak ajánlom  
olvassa el e mü ötödik és nyolcadik köte
tében a rólunk, illetve Ausztriáról szóló ré
szeket. N emcsak a törvényben biztosított 
jogunk az állami önálláshoz van itt elsik
kasztva, hanem  még kulturális és állam fen- 
tartó erőnket is kétségbe vonják s mig a 
délszlávainkat, kik hátukkal védelmezték a 
müveit Nyugatot a török ellen (1), éppen 
ezzel mentegetik elm aradottságukban, addig 
a magyarságnak szem ére h ányják , hogy nem 
jó l viselte gondját a népeinek és nem  tudott 
m egfelelni a  h ivatásának!

A letenyeiek vasútja.
Lapunk múlt számában megemlékeztünk 

arról a nagyszabású vasuttervröl, amelynek meg
valósításán a letenyeiek buzgólkodnak s egyben 
kifejezést adtunk abbeli nézetünknek, hogy kevés 
reményt füzünk e terv megvalósításához, miután 
olyan nagy a terv, hogy annak valóra váltása 
rengeteg pénzbe kerülne.

Igaz, hogy a letenyeiek az állam költségén 
óhajtják megépíttetni e vonalat, de mi éppen nem 
hiszszük azt, hogy az állam mai szorult anyagi 
körülményei közepette ekkora kiadásra határozná 
el magát.

Ismételten is hangoztatjuk, hogy mi a leg
jobban óhajtanok és szeretnék e vasút megépíté
sét s jelen soraink — amelyekben csak aggá
lyainknak adunk kifejezést — korántsem azért 
látnak napvilágot, hogy a vasutterv ellen hangol
junk valakit, hanem csak azért, hogy kába remé
nyeket ne tápláljon a közönség magában, amely
ből keserves lesz a kiábrándulás.

Az állam vasutat csak állami érdekekből 
építhet. Ilyen állami érdek a Balaton-kultusz. 
Lnnék a csodás fekvésű és természeti kincsekben 
bővelkedő tónak fellendítése már bizonyára állami 
érdek, olyan a melyért kell áldozatot hozni. 
De Letenye és a többi vonalmenti községek ér
deke csak helyi érdek! Bármennyire nem szívó
son hangoztatjuk is ezt, de igy van, s azok. kik

az állam sorsát intézik, ezt még jobban tudják, 
mint mi. Az állami érdek fontos jelszavával tehát 
nem lehet korteskedni,

Azután pedig vessünk egy pillantást a tér
képre s megfogjuk látni, hogy ez a vonal mint
egy páihuzamosan megy a déli vasút vonalával s 
ennek természetes versenytársa képen jelentkezik. 
Már pedig a déli vaspálya ma egy oly hatalmas 
közgazdasági faktor, hogy annak egynél sokkal 
több módja van arra, hogy a concurrentia csiná- 
lásnak ezt a tervét megakadályozhassa.

A letenyeiek épen a déli vasúttal argumentál
nak tervük mellett, azt mondván, hogy az állam 
nagyon könnyen fog a déli vasúttal annak meg
váltásakor beszélhetni, ha előbb egy concurrcns 
vonalat épit, amely ennek forgalmát alaposan 
megcsükkenlené. Ez az argumentum éppen nem 
helyes. Az államnak nincsen semmi szüksége 
arra, hogy a déli vasút forgalmát csökkentse, 
mert amidőn a vasút szabadalma lejár, az tisz
tán az állam kezében van s az állam diktálhatja 
a megváltás feltételeit, nem pedig a déli vasút s 
e czélból nem kell neki előre concurrens vonalat 
létesíteni annál kovésbbé, mert a megváltás csak 
idő kérdése lévén, csak magának csinálna el
végre is felesleges versenytársat.

Nincsen tehát semmiféle támpont, amely 
valószínűvé tenné az állami beavatkozást, Magán 
utón pedig ezen a szegény vidéken egy ekkora 
vasutat, még hozzá fővonalat létesíteni nem 
lehet. Több millióról van itt szó, amelyet az ér
dekeltségnek biztosítani kellene s mi azt hiszszük, 
hogy e milliók nincsenek meg.

Már most az a kérdés, hogy czélszerü-e az 
ábrándozás olyan tervről, amely meg nem való
sítható ? Bizonyára nem, de különösen akkor nem, 
ha e terv egy másik könnyen megvalósítható 
ideának árt.

Nekünk Muraszombatiaknak ugyanis van 
közelebb fekvő tervünk, amelyet könnyebben meg
valósíthatunk. Ez a Muraszombat— alsólendvai 
vonal, mely kevés áldozattal kiépíthető. De ha mi 
szétforgácsoljuk a mi erőnket s már a tervezések 
stádiumában másfelé kncsintgatunk, akkor nehe
zen lesz egyikből is valami. Járt utat a járat
lanért el ne hagyj. Az alsólendvai vasút eszméje 
és terve egy már kitaposott mesgye, ezen marad
junk mindaddig, amig egészen biztosak nem 
vagyunk abban, hogy ez a másik sokkal nagyobb 
és szebb terv meg nem valósulhat.

Muraszombat községének eminens érdeke, 
hegy a lendvai vasút meglegyen és ez könnyen 
meg is lehet, azért ne hagyjuk el azt addig, amig 
a másikról biztosat nem tudunk.

Van erre nézve egy javaslatunk, tán meg
hallgatják az illetékes körök. A tervezett vonal 
mentén fekvő kerületek képviselői jöjjenek össze 
s együttesen kérjék fel Kossuth Ferencz keresk.

minisztert és kérdezzék meg tőle a kormány 
szándékát és tudják meg de^ egészen bizto
san — hogy az állam' hajlandó-e. nagy e vonalat 
kiépíteni. És ha a keresk. kormány határozott . - 
feltétlen Ígéretet ad. akkor kezdjünk a munkához 
gőzerővel, de addig maradjunk a magunk kisebb, 
de könnyen kivihető terve mellett.

Egy leánykáról szól az ének ...
Egy leánykáról szól az ének,
Bűvös, bájos ének,
Beillenék ö maga is 
Legszebb költeménynek.
Csupa báj, csupa poézis,
Csengő, bongó szója,
Olyan mint a Tisza partján 
Fakadt pajzán nóta.

Ragyogó szép szemefénye,
Nincsen annak párja,
Mintha a tűző napsugár 
Csak körötte járna,
Beragyogná a világot 
Egyetlen virágom,
Ne ragyogj te soha másnak,
Kerek e világon.

Ha nem is tanítottak von’
Olvasásra engem,
Úgy olvasnám boldogságom 
Ragyogó szemedben,
Ne is küldj te választ nekem 
Szakadó papírra,
A szemedbe az a válasz 
Jobban be van írva.

Azt olvastam a szemedből,
Édes virágszálom,
Nem szeretek jobban nálad 
Senkit e világon . . .
Egy leányról szól az ének,
Bűvös bájos ének,
Beillenék ö maga is 
Legszebb költeménynek.

Vályi Sándor.

Előfizetések a  kiadóhivatalba küldendők.

kezemre száll egy csomó, bájos remegő galamb. 
A Márkás-tér híres galambjai. Tiz kéz nyújtja 
felém a papirosba takargatott galambcsemegét, 
Mit tehettem, elfogadtam valamennyit s jól tartot
tam a hirtelen barátkozó kis vendégeket, a kik 
régi ismerősként üdvözöltek bennünket a világ 
legszebb szalonjában —  méltán nevezik igy e 
helyett — a Márkus-terén.

Előttem a csodaszép bazilika, melynek ara
nyos kupoláin, karcsú tornyain meg-megtörik a 
tér közepéről szertesugárzó villám fénye. Oldalvást 
komor homályba merülten áll néma fönségében a 
Dogék palotája, melynek márványköveihez annyi 
fény, annyi dicsőség és oly sok vér gyászos em
léke tapad! Ott, elöl két égbetörö, sudár gránit 
oszlop, rajta szent Tivadar krokodiljával és szent 
Márk oroszlánjával; a háttérben elszigetelten, külön 
a hatalmas Campanile, melybe az uj kor büszke 
Caesárja lóháton ment fel, széttekinteni a város 
fölött . . , Megfordulok. A tér három oldalát ko- 
szoruzó nemes arányú paloták márványoszlopai I 
tündökölve hirdetik a művészet diadalát; előttük 
ragyogó boltok, vakító fényességű kirakatok csá
bítgatják aj föi-alá hullámzó tömeget, mely édes, 
gondtalan csevegéssel, jó  kedvének hangos kitö
réseivel oly otthonossá, oly kedvessé teszi az itt 
tartózkodást. Úgy érezzük magunkat, mintha már 
sokszor jártunk volna föl és alá e tündéri helyen, 
e csodaszép szalonban, melynek menyezetc 
Napóleon szavai szerint a legszebb a világon; 
maga a menny szépséges azúrja; úgy érezzük, 
hogy kedvesebb, vonzóbb hely egy-két szabad

órának édes eltötésére nincs ennél sehol a kerek 
földön ; megszáll bennünket a velenczei hangulat, 
ennek a bűbájos térnek, ennek a szépséges varos
nak a varázsereje elbűvöl . . . most fölzendül a 
tér közepén fölállított zenekarnak a muzsikája, az 
édes olasz dal melódiája egyszerre megkapja a 
szivet, a lelket; egy-két pillanat s együtt dúdolja 
a sétáló publikum a katonabanda játékával azokat 
a kifejezhetetlenül édes, ábrándos, romantikus 
dallamokat, melyeknek széles e világon nincsen 
párja . . . (Azaz —  nekünk a magyar dal, magyar 
nóta mégis szebb . . .)

Felejhetetlen benyomásokat szereztünk ezen 
az első estén már Velenczében. A csillagok mi- 
riádjai ragyogtak le a csodás kékségben tündöklő 
égboltozatról a Márkus-térre, melyen beláthatatlan 
tömmeg színes, tarka csoportokban hullámzott. A 
szivet-lelket édes ábrándokba ringató melódiák 
hangzottak el a messzeségbe a zenekar pompás 
játékból, a világnak minden nyelvén csevegő 
emberek zajától, jókedvétől, hangos kaczagásaitól 
visszahangozott a tündéri tér, mig egy-két lépéssel 
odább, a csöndesen hullámzó tengeren száz meg 
száz gondola siklott végig az idegenek ezreivel, a 
szerelmes sziveknek első tavaszát átélő boldog 
párokkal, fiatal házasokkal megrakottan.

És a messze távolból ingó-ringó csónak sötét 
silhuettje felöl édes szerelmi dal akkordjait hozta 
felénk az a meleg, illattal teljes tavaszéji szellő, 
melynek érintésétől szinte megittasult a lélek.

Daltól zengett a Márkus-tér, szerelemről, bol
dogságról suttogott a csillagok miriádjaitól tündöklő

végtelen talatta, — ah, oly szép, oly kifejezhetet
lenül édes vala ez az első tavaszi langyos éjjel e 
bűbájos helyen, hogy szinte megittasult a lélek a 
tündéri látványon, a ragyogó Márkus-tér és a gon
dolákkal megrakott alvó tengernek szemléletén.

És mint elnézem a csillagos eget visszatük
röző, pihenő tengert, melyen még most is, az éj 
késő óráiban, karcsú gondolák suhannak végig 
a mint szemeimnek réveteg sugára megpihen az 
előttem ragyogó márványpaloták egyikén, a mely
nek alján, ott a csillogó viz fölött imbolygó csó
nakban hárfa zendül s forró szerelmi dal reszket 
egy szerelmes ifjú ajakán, —  eszembe jutnak a 
magyar költőnek gyönyörű szavai, megértein a 
velenczei éj költészetétől megittasult dalnoknak 
elragadtatását, azt a túláradó lelkesedését a poéta 
szivének, a melyből ezen szerelmi dal fakadt:

» . . . Andalító hcldsugáros éjen,
Mikor körül elalszik a világ,
Kelyhét kinyitja a narancs virág,
Lágy illatok szállongnak szerteszét,
Nem hallani a városnak neszét:
Hajós csak elereszti csónakát,
Kormány pihen, nem mozdul a lapát,
A hab tükrén csillagsugár rezeg,
S a titkos ablakot fehér kezek 
Halkan kinyitják: alvó tengeren 
Zengett feléd dalom, óh szerelem!“



h í r e k .

Saáry J ó z s e f  kir. já rásb iró , a
;i-/.ombau kir. já rásb író ság  hivatal- 

x, tő je kedden délután pár n apra Bu da
pestre u tazott hivatalos ügyben.

Olvasóink szives figyelmébe. Lapunk mai 
V- Klikkére, melyet kiváló tehetségű földiák, 
i bcla theologus, Obál Mihály vashidegkuli 
|,i cg\zö fia irt, felhívjuk olvasóink figyelmét. A 
ki i' inény a német müveit, sőt tudományos közön- 
pt-iiek rólunk való abszurd, sértő felfogását jel
it? nzi. Obál Béla, mint a hallei magyar egyesület 
eln >ke a német sajtóban is megbecsülhetetlen 
munkásságot fejt ki a magyarság érdekében és a 
legilletékesebb helyeken is elismerést érdemlő 
lm/gósággal törekszik a müveit nyugatot felvilágo
sítani arról, hogy mi nem vagyunk azok a bar
bárok, a kiknek bennünket néhány bitang osztrák 
történet iró ostoba Írásai folytán tartanak.

—  Előléptetés a sorozó bizottságban. L)r. 
Deutseh Lipót ezredorvost, mint a Rendeleti Köz
löny jelenti. Ö felsége a király törzsorvossá 
nevezte ki és a gráczi csapatkórházhoz osztotta 
be szolgálattételre. A rokonszenves ezredorvost úgy 
u  itt működő sorozó bizottság tagjai, valamint isme
rései melegen üdvözölték előléptetése alkalmával.

—  A fősorozás. Szerdán, e hó 24-én  
kezdődött az idei fösorozás M uraszom bat
ban. A sorozó bizottság tag jai voltak a 
hadsereg ré szérő l: Fegyverneky Sán d or al
ezredes, m int katon ai elnök, G rósz Árpád 
főhadnagy, m int sorozó tiszt és dr. D eutseh 
Lipót ezredorvos, m int sorozó orvos. A h on 
védség részéről P rin cz  F eren cz  őrnagy, 
mint honvédségi elnök, Lányi István  h ad
nagy, m int sorozó tiszt és dr. Kesserü B éla 
ezredorvos, m int sorozó orvos. Polgári 
résziül dr. Czifrák Já n o s  elnök, Pósfay 
Pongrácz főszolgabíró és dr, Geiger Vilmos 
járáso rv o s. Az u jo n ezo zás eredm énye nem 
valam i fényes. Igen sokan hiányoznak, 
valószínűleg Am erikában vannak, az itthon 
m aradt része nagyon satnya, különösen az 
első n apon, midőn a felsölendvai, vizlendvai 
és hidegkúti jegyzöségek területéről jö ttek  
az u jonezok, volt az eredm ény igen silány. 
Második nap M uraszom bat és M ártonhely 
m ár jo b b  volt. A harm adik napon a m ura
szom bat vidéki és csendlaki jegyzöségek 
anyaga volt a  leg jobb. Állítás köteles volt 
1212 , távol m aradt 3 3 3 , alkalm asnak talál
tatott 1 4 2 .

—  A mozgósítás és katonai nyilvántartás  
megvizsgálása. A fösorozás alkalmával Fegyverneky 
Sándor alezredes, Princz Ferencz honvéd őrnagy 
katonai elnökök és dr. Czifrák János polgári elnök 
megvizsgálták a szolgabiróságnál a mozgósítás és 
katonai nyilvántartás iratait s mindent a legpéldá- 
sabb rendben találtak, amiért a legteljesebb elis
merést fejezték ki Pósfay Pongrác föszogabirónak.

—  Hadbíróság Muraszombatban. A gráczi 
cs. és kir. hadbíróság egy küldöttsége tartózko
dott szerdán városunkban és vizsgálatot tartott 
Surközy Czene István jelenleg tényleges állományú 
katonának bűnügyében, kit különféle cselekmé
nyek terhelnek. A hadbíróság részéről á vizsgá
latot Filek Emil hadbíró százados és Bartl Gusz
táv hadbíró hadnagy teljesitették, azonkívül katonai 
részről Zeitheim Hugó régedéi tüzérkapitány, mint 
bi/.almi férfiú részt vett a kihallgatáson. A vizs
galatot a hadbíróság a közjegyzői hivatalban tar- 

•tntta meg, hova több tanút idéztek és hall
gattak ki.

—  Elkobozlak a Muraszombat és Vidékéi.
Megesett a nagyeset. Lapunk legutóbbi száma 
Vasárnap helyett csak hétfőn délben jelent meg. 
Xagv esemény. A hirszomjas közönség epedo kivan- 
'Msaggal ostromolta a kiadóhivatalt újságért A 
gazdászok, kik gazdasági ismereteiket lapunkból 
szokták menteni, a pletykázó asszonysereg, mely
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arra kiváncsi, hogy jul-e még megírni való, amit 
o nem tudott a hűhó fiatal lányok, akiket a bűvös 
vcr.elc ejtenek lazba valóságos ostrom állapotot 
rögtönöztek a kiadóhivatal előtt. Rrdösy az elszánt 
li. kiadó, s Izidor a kegyetlen szedő gyerek fagyos 
mosolylyal nevettek u kiváncsi tömegre. Nosza 
megindult a közvélemény. Tán nem volt megírni 
való eleg, tán lumpolt a szerkesztőség! Egyszerre, 
mint menyköcsapás száguldott a hir, hogy lapun
kat elkobozták. Az egyik olvasta is a felségsértő 
cikket, mely miatt elkobozták, a másik látta is a 
szerkestösegot szuronyos csendőrök karjai között 
a bírósághoz bevonulni. Csak mikor a délelőtti 
órákban a szerkesztőség egyik tagja megjelent az 
utcán, nyugodott meg a közvélemény. De a hir 
az ment tovább, sőt meg se állt hétfőig, am kor 
kiderült, hogy a kiadóhivatal nagystílű körforgó 
gépe felmondta a szolgálatot, s ezért nem jelenhe
tett meg lapunk a szokott pontos időben.

A falu rossza. Minden községnek meg 
van a maga rakonczátlan legénye. A kisszombaliak- 
nak úgy látszik Horváth Ivánnal, egy fekete bőrű 
Faraó ivadékkal van a legtöbb bajuk. Nagy betyár 
és gavallér, Írja róla a közságbiró s annyira ra
konczátlan, hogy csak a katonaságnál tudnák 
rárezba szedni. A mostani sorozást a község 
érdemes bírája kiváló alkalomnak tartja e legény 
megfékezésére, miért is az- alább következő aján
latot intézte a főbíróhoz, melyet szószerint 
közlünk: 0

Kérem szépen főszolga biró ur. Horválh 
Iván nevű czigány legény borhidai születési 
Kis-Szombati lakos április 26-ikán I osztálu 
ujoncz meg lesz sorozva, Kérem legyen szives 
meg mondani a tiszteknek, hogy váljon be 
katonnának. Mert nagy betyár és gavallér lett 
belőle. Tanuljon meg a becsületedt Katonaság
nál Kérem tegyen meg azt Községi biró.

— Metzker Mátyás betegsége. Mint örömmel 
értesülünk, Metzker Mátyás nyug. tiszttartó állapo
tában javulás állott be. A múlt bét folyamán a 
beteget megvizsgálta Lorencz dr. a gráczi egye
tem tudós professzora, s a bajt nem találta ve
szélyesnek. Reméljük, hogy a tarlós javulás 
mielőbb be fog következni.

— A fák napja. A vallás és közoktatásügyi 
minisztérium által elrendelt „fák napját* a mura- 
szombati áll. elemi iskola e hó 27-én, szombaton 
tartotta meg. I). e. 10 órakor az iskola gondnok
ság és meghívott vendégek jelenlétében fa ültetőd 
ünnepély volt, melynek keretében a növendékek 
Takáts B. István igazgató vezetése alatt alkalom
szerű és hazafias szavalatokat és énekeket 
adtak elő.

— A sorozás humora. Egy rétállási jól meg
termett legény állott a sorozó bizottság előtt. 
Hatalmas teljesen kifejlett, szinte kifogástalan 
testalkatú férfi, akinek tekintetén és testtartásán 
meglátszott, hogy épenséggel nem akar katona 
lenni. Az ezredorvos próbára tette. Miután látta, 
hogy semmi baja sincsen, elkezdte a mellét kopog
tatni, s résztvevő hangon kérdezte tőle nem-e 
fáj a melle V Oh igen felelte rá a vitéz.

— Bizonyára rosszul is lát nemde ?
— Nagyon rövidlátó vagyok.
Az orvos tovább vizsgálgalla az ifjút, inig 

végre azt kérdezte tőle, hogy nincsenek-e gyakran 
heves gyomor görcsei V

— De még inekkorák ! rebegte a boldog férfi.
—  És nem fáj gyakran a jobb lába ?
— Néha alig tudok menni, nyögdécselte 

tovább és alakja a sok betegség hallatára szinte 
meggörnyedt.

— Nos miután ennyi minden-féle baja van
—  szolt az ezredorvos nem minden gúny nélkül
— hát „tauglich oline gebrechen*, s az egész 
bizottság harsogó kaczagása közben besorozták

Egy harmadik korosztálybeli állítás köteles 
rettentő mód vékony és vézna testalkattal állott 
a bizottság előtt. Az orvos tekintetéből észrevette, 
hogy harmadszorra is kifogják dobni és galvanikus 
mosoly vonult végig sovány ajakán.

— Minek örül maga anyira ? kérdezte az orvos
—  Mert a szerelőm már régen vár rám, 

felelt a legény egész őszintén
— No most megházasodhatik
— Köszönöm, örülni fog a jegyesem
— Örülhet is — szólt az orvos, és ki

mondta a szententiát: „untauglich, allgemeine 
körpersebwáebe*. Gratulálunk!

___________________   ̂ Á PRILIS 28 .

A vasúti teh ertarifák . Lapunk múlt szá
mában megemlékeztünk róla, hogy vasutunk 
toheitarifái nagyon rosszak s hogy kereskedőink o 
tárgyban mozgalmat indítottak. Most úgy értesü
lünk, hogy a kereskedők e tarifa elleni "kifogásait 
egy indokolt memorandumba foglalva, átnyújtot
ták Pósfay Pongrácz főszolgabírónak, aki »| vasút 
részvénytársaság igazgatóságának is tagja és fel
kérték. hogy kívánságaikat terjessze az igazgató- 
ság elé. A folyamatban levő fösorozás miatt 
Pósfay Pongrácz ugyan nem vehetett részt a 
27-én tartott igazgatósági ülésen, de kereskedőink 
kérelmét egy alaposan megokolt indítvány kap
csán felterjesztette az igazgatósághoz. Nem kétel
kedünk benne, hogy a vasút saját legjobban fel
fogott érdekében sietni fog a tarifa megváltozta- 
tásával, mert különben a muraszombati kereskedők 
ezentúl is tengelyen és Alsólendván, illetve Rege
den át fogják áruikat szállíttatni.

— Alsólendva község és a letenyei vasut.
Lgy látszik Alsólendva község közönségét nem 
nagyon hatotta meg a letenyeiek vasutterve. Da
czára, hogy nevezetes példák állottak előtte egyes 
községek nagy áldozatkészségéről, a községi kép
viselőtestület mégis legutóbb tartott ülésén mind
össze 3000 koronát szavazott meg a vasut czél- 
jaira. Laptársunk, az Alsólendvai lliradó legutóbbi 
számában sarcastikus gúnnyal tárgyalja e nagy 
áldozatkészséget, s ennek kapcsán utal Mura
szombatra, hogy itt tetemes összeget kitevő 
koronákkal rukkolt ki a község. T. laptársunk 
rosszul van informálva. Muraszombat még nem 
rukkolt ki s az előjelekből ítélve, még annyira sem 
lesz gavallér, mint Alsólendva.

—  Értesítés. Értesítjük a in. t. gazdaközön
séget, hogy Andrassovich Géza m. kir. gazdasági- 
intéző ur, a földmivelésügyi minisztérium megbí
zásából f. hó 28-án vasárnap délután 0 órakor az 
állami népiskolában a „Házi nyúl tenyésztésről* 
előadást tart. Vendégeket szívesen lát a Mura- 
szombatjárási gazdakör.

—  Levél a szerkesztőhöz. Kaptuk a követ
kező levelet:

Igen tisztelt szerkesztő u r ! Becses lapjának 
I 7 és 14-iki számában a „Pénzügynökök üzelmei* 

ezimen megjelent czikkok egyikében reám is tör
teink hivatkozás. Kijelentem, hogy nekem Fleiner 
Mór úrral semmiféle összeköttetésem nincsen, 
én a vidorlaki Durics ügyben sem szerepeltem. 
Midőn arra kérem, hogy e nyilatkozatomnak b. 
lapjában helyt adni méllóztassék, maradiam 
kiváló tisztelettel Muraszombat 1907. ápril 22. 
Ungár István.

—  Kétszer egymásután! Olvasóink figyelmét 
ismételten felhívtuk arra, hogy sorsjegyeiket a 
Dörge Frigyes bankházában, Budapest, Kossuth 
Lajos-utca 4. sz. a. vásárolják. Hogy mennyire 
igazunk volt ezen ajánlásunkkal, azt a legjobban 
bizonyítják a most befejeződött húzások. Számos 
oly főnyeremény volt, melyet ezen valósággal sze
rencsés bankház vevője ért el. Ismételten nyerték 
ott a legnagyobb nyereményeket, igy most legutóbb 
még egymásután kétszer is. A 18-ik sorsolás alkal
mával lelt a 37.553. számú sorsjegyre 400,000 
korona kifizetve és a 19-ik sorsolásnál 1907. áp
rilis ló-én már ismét* a nálunk vásárolt 8881. sz. 
sorsjegy nyerte meg a 400.000 koronás főnyere
ményt. Oly szerencsés esemény ez, amely az 
esztálysorsjáték fennállása óta még nem fordult 
elő. A legjobban ürvendtünk annak, hogy az egész 
óriási összeg (a 39278. sz. sorsjegyre esü 100.000 
koronás is) Magyarországban maradt. Ezek után a 
legmelegebben ajánlhatjuk tisztelt olvasóinknak, 
hogy a mostani 20-ik húzásra sorsjegymegrende
léseiket (egész 12 kor., fél 0 kor., negyed 3 kor., 
nyolcad 1 korona 50 fillér) Dörge Frigyes bank
házánál, Kossuth Lajos-utca 4. sz. minél előbb 
eszközöljék, mert bizonyos, hogy az egész világ 
részt akar venni a szerencsében; igy hát a sors
jegyek a legrövidebb idő alatt eladatnak. Azok a 
megrendelők, kik lapunkra hivatkoznak, a legfi
gyelmesebb kiszolgálásban részesülnek és mind
azon előnyökben, amit egy elsőrendű bankház 
csak nyújtani képes.

—  Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: ne
gyedévre postán való szétküdéssel két korona 
20 fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhiva
talba intézett postautalványon lehet. A Divat 
Újság kiadóhivatala Budapesten, Vili., Rükk 
Szilárd-utcza 4. sz.



MURASZOMBAT, 1907.

A pró hirdetés.

Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 
könyvtára nyitva van hetenként csütörtökön d. c. 
11 —12 óráig a titkári hivatalban. — A Dunán
túli Közművelődési Egylet könyvtára pedig vasár
naponként 10—11 óráig áll a közönség rendel
kezésére az állami óvodában.

B irto k e la d á si h ird etm én y .
A szenlbenedeki (Vasmegye) róni. kath. 

templom tulajdonát képező, Szentbenedek 
községben fekvő 80. számú ház, mely kü
lönösen boltnak igen alkalmas helyen fek
szik, istállóval, szőlővel és kaszálóval 

folyó év m á ju s hó 6-án 
délelőtt 9 órakor örökárban eladatik.

Kikiáltási ár 2000 korona. Egyéb fel
világosítással szolgál

Szent-Benedek, 1907. ápril 17.
Mazaly Sá n d o r,

hitközségi elnök.

Eladó birtok.
A radkersburgi vasúti állomástól 15 

percznyi távol levő, 3 h, erdő-, 5 h. rét-, 
14 h. 1 rendű szántó-, összesen 22 kát. 
holdból álló birtok, melyhez tartozik 1 
jókarban levő lakház, 15 drb marhára 
berendezett istálló, ujjonan épitett pajta az 
összes felszereléssel, 7 drb szarvasmarhával 
és az idei vetéssel együtt 10.000 forint 
(20.000 kor.) értékben szabadkézből eladó. 
—  A felszerelés-, marhaállomány és vetés 
nélküli vétel esetén 8700 írt (17.400 kor.) 
értékben. Bővebb felvilágosítással szolgál a 
tulajdonos:

V o g le r K á ro ly , Vashidegkut.

f f l
m „Horgonyt4 •

A Liriment. Capsici comp., 
a H orgony-Pain-Expeller
«-gy regjónak bizonyult házisaer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szemek 
bizonyult kötvénynél, csúznál és meghűléseknél,
.......... . bedörzsöiosképpen használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miau 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony" védj egy gyei 
és a Richter^czégjegyzéssel ellátott dobozba vaD 
csomagolva. Ara üvegekben K —.80, K I.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest.

Dr. Kichter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz",
P r á g á b a n , Elisabethstrasse 5 neu. 

Mindennapi szétküldés.

242/1907. végr. sz.
Á rve rés i h irde tm ény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-cz. 102. §-u értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a budapesti l\ -ik kerületi kir. járásbíróság
nak 1906. évi Sp. VI, 17/3. számú végzése követ
keztében Suhajda István ügyvéd áltai képviselt 
Országos Központi Hitelszövetkezet javára Honosa 
Iván, Csontola József és Koréi József perestói 
lakosok ellen 800 kor. s jár. erejéig 1906. évi 
junius hó 15-én foganatosított kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt és 1596 koronára becsült 
következő ingóságok, u. m, tehén, öszötinó, borjú, 
szekér, trágya, hidas, sertés, rnalacz, eke, taliga, 
szecska metsző és boronából álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. jbiró- 
ság 1907. évi V. 160/2. sz. végzése folytán hátra 
levő 220 kor. tőkekövetelés, ennek, vagyis 800

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE” Á P R IL IS  28 .

kor. után 1905. évi november 16-tól járó 6' /’ „ 
kamat, a kamatok 8°/o késedelmi kamatai s a 
felmerülendő költségek erejéig Pereslón _Csontola 
József lakásán megkezdve, Ko/.el József lakásán 
folytatva leendő eszközlésére

1907. évi május hó 4 -ik  napjának 
d. e. 11 órája határidőül kitüzelik és ahhoz a vonni 
szándékozóit ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz! 107. és 108 . §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becs- 
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglallák s azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az ’1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1907. ápril hó 20. 
SZABADFFY JÓZSEF, kir. bir. végrehajtó

Gyorsszámoló

Népies olvasmányok

Szerelmi levelező
Kapható

B a l k á n y i  E rn ő
könyv- és papirkereske- 
désében M uraszom bat.

Álmoskönyv
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A világ legjobb szappana

Sunlight Szappa
Gyapjúszövetek és vásznak bársonypuhává és hófehérré Í  

válnak Mosson Sunlight-módszer szerint és megtakarít mafd 1
munkát, időt és pénzt.

S S  A S C H E R  B. é s  F I A  “ üinc! 1

Lokom obilok, G özcsép'ögépek, Benzinm otorok, 
Aratógépek, Ta la jm ive lö  Eszközök, Te ljes Malom-

p v  O  V C \  n  f i  P *  ~ 7  Q  L r  o t p l  c t b y  K ívánatra  szívesen küldünk
k J L /  I v - /  I  I  U  v L C O v i X j  O  L U • O  L U ■ árjegyzéket és költségvetést.

M A G Y A R  K E R E S K E D E L M I  R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G
A  M a g y a r  K ir. Á l la m v a s u ta k  G é p g y á r á n a k  V e z e r ü g y n ö k s é g e , B u d a p e s t.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


