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Jegyezzünk hadikölcsönt!
A magyar nemzet kormánya ismét 

hazafias kérő szóval fordul az ország lakós- 
gáltoz, az ország, a haza, álmaink álma, 

) ndenünk bizalommal fordul az ország 
, '/>s népéhez hadikölcsönért. Tíz hónap

ul ezelőtt vért és életet kért a haza tő
lünk s a magyar nemzet egyeteme rang, 
ii'ckezit. nemzetiségi külömbség nélkül 
[.< tt fegyvert s állja ma is a harcot világ- 
r. : keményen.

Ili életünket, vérünket felajánlottuk a 
mizaitak, vájjon ki lesz gyáva, kishitű, hogy 
pénzét oda nem adja. Hiába őrzik a szal
mazsákban, a takarékokban a penészes 
bankót, se a takarékok, se az ócska szál- 

.Izsákok nem védik meg az országot az 
ellenségtől. Hazánkat csak a jól felszerelt 
hadsereg tudja megvédeni, s a haza pénzt 
kér, ezért kéri.

Nem kér áldozatot senkitől, csak köl
csönt. S ez a kölcsön biztosabb, mint a 
föld, mint bármi kincs.

Bizalommal s reménnyel fordulunk a 
muraszombati járás józan, okosan gondol
kodó népéhez, hogy tegye meg e nagy- 
s .erű órában hazafias szent kötelességét, 

i ülgassa meg a haza kérő szavát. Jegyez- 
z< mindenki hadikölcsönt, mert ez minden 
m .eyar ember kötelessége, mert ez ma a 
I .biztosabb, legjobb pénzbefektetés.

Magasztos küzdelmünk dicsősőséges 
n örökké_fénylö betűkkel lesznek bc- 

incsak hős katonáink csodaszámba 
tettei, hanem az az áldozatkészség 

e, :■ ibuzdulás is, melylyel a nemzet min- 
i !i fia segített, erejéhez mérten, fokozni 
e . ’.tállóképességünket, biztosítani sikerün- 
1 . s az egész világot meggyőzni a magyar 

m erejéről és életképességéről.
Az a milliárd, melyet az első szóra 

! adott a haza oltárára a lelkes magyar 
izet, ragyogó tanúbizonysága volt szár
éi lelkesedésünknek s törhetetlen bizal- 

laknak. Az 1914. évi hadikölcsön sikere 
. minket magunkat is meglepett, oly 

’ilmas megnyilvánulása volt, az előző 
jgok dacára, szilárdnak bizonyult gaz- 

d igi szervezetünknek.
Most újra hozzánk fordul hazánk kör

űi ... Szava megint a nemzetnek szól, 
nic t Iliinek, kitartónak és áldozatkésznek 
isni. > meg. A háború elnyeli a milliárdo
st. de e milliárdok nélkül a háború el
nyel bennünket. Mi pedig, a magyar 

i, fenmaradni, örökké élni és fejlődni 
1 ik. S az életakaratnak meg kell nyil- 

nia abban, hogy a haza oltárara tesz-
ha kell, minden vagyonúnkat, minden
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értékünket s utolsó garasunkat. Adni a 
nemzetnek, mely élet-iialálharcot viv nála 
sokszorta nagyobb túlerővel, annyit jelent, 
mint adni magunknak életet, erőt cs kitar
tást, S ha látjuk, hogy kilenc hónap gigá
szi küzdelmeit dicsőségesen meg tudtuk a 
borzasztó túlerővel szemben vívni, ha tudjuk, 
hogy hős vitézeink példátlan fáradságok, 
szenvedések és haláltmegvető rohamok 
közepette biztosították nekünk a szent, a 
drága, az egyetlen magyar földet, s letör
ték a túlerőt, megalázták az ellenség gőg
jét és visszaverték a vad hordákat hatá
rainkról : bíznunk kell és lehet a végleges 
sikerben, a diadalmas győzelemben is.

Ennek a bizalomnak kell megnyilvá
nulnia most, amikor a kormány a második 
hadikölcsönt bocsátja aláírásra. Az elsőhöz 
hasonló feltételek mellett kínálja a tőkének 
a kétségtelen előnyöket. Mert épp ugy, 
mint az elsőnél, a tőke most is, teljes biz
tonság mellett, igen előnyös kamatozáshoz 
jut. Örömmel tapasztaltuk az első kölcsön 
óta letelt idő folyamán, hogy a papírokat 
a közönség nemcsak mint a hazafias áldo
zatkészség bizonyságát, hanem mint jó és 
szépen jövedelmező befektetést is meg
kedvelte és megbecsülte. S joggal várhatja 
a nemzet, hogy mindenki, nagy és kicsi, 
ezúttal is örömmel és szeretettel bocsátja 
rendelkezésre megtakarított vágj’ félretett 
tökéit arra a szent célra, mely mindnyá
junknak a legnagyobb, az egyetlen cél: 
a haza megmentése, fegyvereink diadala 
által.

Nem is hivatkozunk arra a csodás 
eredményre, melyet hűséges szövetsége
sünk, a német birodalom, a második hadi- 
kölcsöne alkalmával produkált, a midőn 
kilenc milliárdnál többet — az első hadi
kölcsön kétszeresét — bocsátotta a kor
mány rendelkezésére. E fényes példa nél
kül is tudni fogja minden magyar lélek, 
mi forog kockán e nagy időkben, s ha 
átérti és átérzi a világhistóriai idők teljes 
nagyságát, szinte könnyűnek és magától 
értetődőnek kell éfeznie a legnagyobb ál
dozatot is az elérendő célhoz képest.

Nem igaz, a mit egy angol miniszter 
mondott a háború elején, hogy a diadal 
azé lesz, a kinek meglesz az utolsó mil- 
liárdja. Kilenc hónap véres és dicsőség
teljes tanulsága megmutatta, hogy nem 
csupán a milliárdok, sőt sokkal inkább a 
harcoló nemzeteknek és katonáknak a lel- 
külete és lendülete a fontos és döntő té
nyező ebben a háborúban. De e lelkese
dés és lendület fentartása szorosan össze
függ azzal, hogy ne legyen hiány azokban 
a materiális feltételekben, a melyektől a 
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harcosok teljesítőképessége, a hadseregek 
ereje függ Ellátni, bőven és minden irány
ban, vitéz seregeinket a szükségesekkel, 
ez a mi feladatunk, a kik itthon szivszo- 
rongva, reménynyel telve, idegfeszültség 
közepette lessük róluk a híreket. Erre az 
ellátásra kellenek a milliók, s ezek a mil
liók termik nekünk a jó híreket, a biztató 
győzelmeket s a várható diadalt.

A hogy drága fiaink, apáink és test
véreink a véres harcmezükön bizonyítják 
nap-nap után, hogy a magyar nemzet le
küzdhetetlen, hogy tele van életakarattal s 
meg van hozzá a szükséges életereje, ugy 
bizonyítékát kell szolgáltatnia most a haza 
minden jgaz és hü polgárának arról, hogy 
gazdasági erőink sem inogtak meg s hogy 
az áldozatkészségnek maximumára meg 
van bennünk a teljes készség.

Bizonyos, hogy a nemzet kormánya 
nem hiába fordul a nemzet polgáraihoz. 
Bizonyos, hogy az első hadikölcsön fényes 
sikere buzdítani fog mindnyájunkat arra, 
hogy a második hadikölcsoit eívdméiiyc, 
ha lehet, még amazt is túlragyogja.

*

A Budapesti Tudósitó jelenti: A pénz
ügyminisztériumban a minap megbeszélés 
tartatott az uj hadikölcsön tárgyában, a 
melyen pénzügyminiszter elnöklete alatt 
részt vettek amaz összes budapesti pénz
intézetek képviselői, a melyek az első hadi
kölcsön hivatalos aláiró-helyei voltak.

Az összes jelenlevők alkalmasnak ta
lálták az időpontot és a pénzpiac helyzetét 
a második hadikölcsön kibocsátására s így 
előreláthatólag az erre vonatkozó aláírási 
felhívás a legközelebbi napokban közzé 
fog tétetni. A második hadikölcsön ugy a 
kibocsátásra kerülő címletek típusa és ka
matlába, mint árfolyam tekintetében min
denben azonos lesz az első hadikölcsönnel. 
A pénzügyminiszter azonban, engedve a 
szakkörökben az iránt megnyilvánult óhaj
nak, ez alkalommal 5‘/t’ " os járadékkötvé
nyeket is fog aláírásra bocsátani, amelyek
nek árfolyama előreláthatólag 91 korona 
körül fog mozogni. A VI. moratóriumi 
rendelet értelmében az egyébként morató
rium alá eső betétek a kibocsátásra kerülő 
uj hadikölcsön-kötvényekre eső befizeté
sekre is igénybe lesznek vehetők, a pénz
ügyminiszter azonban a VI. moratóriumi 
rendeletben e tekintetben reáruházott jog 
alapján ugy fog intézkedni, hogy ezek a 
betétek csak a jegyzés idejében fenálló 
összegük 25 százaléka, de legfölebb a betét 
tulajdonosa által jegyzett összeg 20 száza- 
téka erejéig lesznek igénybe vehetők.
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Az Osztrák-Magyar Bank és a M. 
Kir. Hadikölcsönpénztár a második hadi
kölcsön kötvényei tekintetében ugyanazo
kat, sőt továbbinenö kedvezményeket fog 
adni, mint a melyeket az első hadikölcsön 
kötvényei tekintetében adott.

(Iondoljunk mindennap arra, 

hogy aratásig kell megélnünk a 
múlt évi terményünkből, azért 
minden rendelkezésünkre álló 
földet műveljünk meg.

Fémet a hadseregnek!
Az Országos hadsegitö-hivatal az alábbi 

lelkes felhívással fordul Magyarország egész népé
hez, minden város, minden falu és minden ház 
összes lakóihoz:

Hazánk lakossága páratlan áldozatkészséget 
tanúsított és tanúsított a háború kitörése óta a 
jótékonyság terén, méltán sorakozva a bős fiaink 
mellé, akik vérük ontásával, élet ik feláldozásával, 
erős karral tartják vissza az ellenséges veszedel
met mindnyájunktól.

A háború ismét áldozatot kiván tőlünk !
Köztudomású, hogy miután ellenségeink fegy

vertámadásai dicső szövetségesünk és a mi sere
geink hősiességén mindenütt megtörnek, most arra 
törekszenek, hogy államainkat minden élelmiszer 
és nyerstermény behozatalától elvágják.

Kormányunk bölcs intézkedései és hazánk 
fejlett mezőgazdasága meghiusitandja az élelmi
szer hiányra fektetett számítást, de meg kell hiú
sítanunk azt a törekvést is, amely a hadi célokra 
szükséges nyers anyagok behozatalának meggát- 
lásával hadvezetőségünk cselekvő képességét akarja 
megbénítani.

Habár hadvezetöségünk eleve gondolkodott 
is a szükséges fémekről és azok nagy mennyiség
ben állanak is ezidő szerint rendelkezésre, mégis 
előrelátóknak kell lennünk, nehogy azoknak eset
leg hiánya meggátolja akcióképességünket.

Szerencsére nagymennyiségű ilyen fém van 
hazánkban a magánosok birtokában, amelyet ha
zafias közönségünk bizonyára készséggel bocsát 
a hadvezetőség rendelkezésére s ezzel keresztül
húzzuk ellenségeink ádáz törekvését.

Az országos hadsegélyzö bizottság e cél ér
dekeben Krobatin Sándor lovag közös hadügy
miniszter védnökségével és Hazai Samu báró 
honvédelmi miniszter* díszeinökségével országos 
mozgalmat indít és azzal a sürgős kérelemmel 
fordul a hazafias közönségéhez, hogy a vas 
és acél kivételével minden birtokában levő és 
nélkülözhető házi, konyhai és egyéb fémtárgyakat, 
nevezetesen: sütőket, lábasokat, fazekakat, tartá
lyokat, mérő- és más kanalakat, szűröket, korsó
kat, kannákat, katlanokat, mozsarakat, mosó- és 
mozsdóedényeket, poharakat, csészéket, súlyokat, 
szitákat, vödröket, kádakat, csöveket, jég és virág
tartókat, lakatokat, kulcsokat, kilincseket, ablak
redőnyöket, hamutartókat, bográcsokat, disz-sze- 
geket, butordiszeket, szegeket, játékokat, lámpákat, 
dísztárgyakat, staniolt, üveg- és pipa-kupakokat, 
ón- és ólom-tartályokat és törmelékeit vagyis 
mindazokat a tárgyakat, a melyek kizárólag vörös
rézből. sárgarézből, nikkelből, ón és ólomból, 
vagy ezen fémek fölhasználásával készültek 
gyűjtse össze, hogy azokat a jelzett célra beszól- 
gálthassa.

Meg vagyunk győződve, hogy a nagyfontos- 
ságu cél nem szorul bővebb megokolásra és haza

fias közönségünk ismét készséggel teendi adomá
nyait a haza oltárára, annál is inkább, mert a 
cél fontosságától eltekintve, egyúttal jótékonyságot 
is fog gyakorolni. A begyülendő fémeket a had
vezetőség a Hadsegélyzönek a becsár ötven száza
lékában megfizeti, e bizottság pedig ezen összeg
ből elsősorban a háborúban elesett vagy rokkanttá 
vált katonáknak azokat a hozzátartozóit fogja se
gélyezni, akiknek sem állami segélyre, sem katonai 
ellátásra törvényes igényük nincsen, másodsorban 
pedig a rokkant és megvakult katonákat.

H I E E K.

Ezen a tavaszon.
1915.

Irta: Várnai Zseni.

Belebámulok a tavaszi reggelbe
S az ujjongó fénytől káprázik szemem. 
Hát ezt a tavaszt is megáldja a fény ? 
Bús magamtól csudáivá kérdezem: 
Hát ezen a tavaszon is zsendül virág ? 
És ezen a tavaszon is érik majd kalász ? 
S mire az idő Péter-Pálhoz ér. 
Lesz az idén is vidám aratás ?
S a hegyek lelke ád majd szüretet, 
Mikor a gazda messze, messze jár?
S pirul-e édes fürt a venyigén. 
Nem lesz-e keserű majd a pohár? 
Az ibolya kéket nyil, mint más tavaszon ? 
Jaj, nem-e lesz piros, vérszinü, sötét . . . 
Belesirom e pazar fénycsudába 
A bús kérdések tengerözönét.

Szabad-e bódultán a tavaszt imádni 
S nem vétek-e a kacagás, az ének ? 
Köszönhetem-e e halálos tavaszon. 
Hogy látom a napot, hogy én élek, élek ! ? 
Szabad-e remegő szent lázzal szeretni ? 
Mikor a mámorban, az ölelésben, vágyban, 
Fiatal, csöktalan holt ajkak zokognak 
A virradatlan, véres éjszakában, 
Mikor szerelmesek jázminos kertjében 
A gyászos asszonyok iinbolyogva járnak, 
Mint lápok fölött a sápadt lidércek. 
Mint a temetői kísérletes árnyak.

Gyermekkacagással csittitnám a lelkem, 
És jaj, ha kicsinyeimet a karomba zárom, 
Kettegve érzem, hogy gúny az, árulás 
A megrabolt, a kifosztott anyákon; 
Pillangót kergetni a réten neii) merek, 
Mert űzőbe vesznek jéggé fagyott lábak 
És ha a szinek szent káprázalát vágyom, 
Pacsirta énekét süket fülek őrzik. 
Virágszaggatástól béna karok óvnak 
És megdermedt ajkak lelopják a mézét 
A vágyódásnak, a szerelmes csóknak.

Orgona ne nyíljék, pacsirta ne zengjen. 
És ne bongjon dalt az ezerhuru hárfa. 
Hogyha nem jajdul föl mind az ezer húrján 
A fájdalom poklos halálsikoltása;
S kontárkéz most a hurokhoz ne érjen, 
Ezen a tavaszon szent legyen az ének. 
Mert benne a könny, a vád. a vér, az átok 
Es benne támad föl a megtiport Elet!

.1 tavaszi járványok ellen lóerőnk 
a tisztaság. Minden lielv, ahol a 
közönség megfordul, larlözkotlik, 
tiszta, takarított legyen. .1 tiszta
ság megöli a betegségek esiráit.

Előléptetése'* a 7. ulánus ez
red tisztikarában. Fényes és jól kiérde
melt előléptetésben részesültek a Mura
szombatban állomásozó 7. ulánus ezred 
tisztikarából: Hulimka József kapitány ör- 
nagygyá, Javorek József, dr. Schrödter 
Edgár, Marx Vilmos, báró Dirsztay Ferenc 
tartalékos hadnagyok főhadnagyokká, dr. 
Hepp Ernő kadett hadnagygyá léptek elő.

Hivatalban. Dr. Orandpierre Jenő 
albiró, ki ideiglenesen a szentgotthárdi 
járásbíróságnál működött, visszaérkezett s 
átvette hivatalát.

A győzelem ünnepe. A nyugat 
galíciai front áttörése országszerte lelkese
dést keltett. A német, magyar és osztrák 
fővárosok népe lelkesen ünnepelte a világ
történelmi nagy eseményt, de megdobban
totta az ország egész lakosságának szivét. 
Lobogódiszt öltött Muraszombat község is 
s csütörtökön a helybeli katholikus temp
lomban az itt állomásozó katonaság részére 
mise volt, melyen a polgárság is nagy 
számban vett részt.

Az uj hadikölcsön. A sajtóban közzétett 
előzetes hivatalos értesítés révén ma már minden
felé eljutott a második magyar hadikölcsön küszö
bön álló kibocsátásának hire és széles rétegekben 
épp oly általános érdeklődést keltett, mint az ősz
szel aláírásra bocsátott első hadikölcsön. Gazda
sági és pénzügyi életünk kiválóságai egyértelmüleg 
alkalmasnak jelezték a jelenlegi időpontot arra, 
hogy a második hadikölcsön a biztos siker remé
nyével kerüljön kibocsátásra. És valóban úgy 
közgazdasági, mint pénzügyi helyzetünk a hosszan 
elhúzódó háború ellenére is oly fokú teherbírásról 
tett bizonyságot és épp a jelen időpontban oly 
kedvező jelenségeket mutat föl. hogy a nemzet 
pénzügyi erőfeszítésének második próbatétele előre • 
láthatólag semmiben sem marad mögötte az első 
hadikölcsön fényes eredményének. A pénzpiacon 
nagy pénzbőség mutatkozik, amelynek világos jele 
a hivatalos bankkamatlábnak 5 százalékra történt 
leszállítása és a magánkamatlábnak békés időkre 
emlékeztető alacsony volta. A kedvezően alakuló 
harctéri helyzet egyre jobban előcsalogatja azokat 
a tőkeerőket, amelyek a háború okozta első ria
dalomban a gazdasági élet vérkeringéséből kivo
nattak és elrejtőzve, eddig gyümölcsözetlenül he
vertek. A jelentkező nagy tökekinálattal szemben 
a hadiállapot által lényegesen korlátozott gazda
sági életünk természetszerűen nem tanúsíthat meg
felelő fölvevőképességet és igy az adott körülmé
nyek között közönségünk bizonyára sietni fog 
megragadni a második hadikölcsön kibocsátásával 
megnyíló alkalmat arra, hogy heverő és elhelye
zést nehezen találó tökéinek biztos és jövedelmez 
tető gyümölcsözést biztosítson, szolgálván ezzel azt 
a nagyfontosságu nemzeti érdeket is, amely győ
zelmes hadseregünk hadiszükségleteinek fedezésére 
szükséges anyagi eszközök minél bőségesebb elő
teremtéséhez fűződik.

Halálozás. Súlyos csapás érte 
Surányi Hermint, az urdombi állami iskola 
tanítónőjét, édesatyja, Surányi Nándor 
munkás életének 76 ik évében elhunyt. 
Temetése május 2-án volt Urdombon nagy 
részvét mellett. Haláláról a család az alábbi 
gyászjelentést adta ki:

Alulírottak úgy a magunk, valamint az ösz- 
szes rokonság nevében fájdalomtól megtört szív
vel, de Isten akaratában megnyugodva, jelentjük 
a íelejthetlen jó apánk, nagyapánk, apósom 
Surányi N'ánijor kínos és békés türelemmel elvi
selt szenvedés és a halotti szentségek ájtatos 
felvétele után életének 76-ik évében május 1-én 
reggel 8 órakor történt gyászos elhunytát. A 
megboldogult hült tetemei folyó hó 2-án dél
után 5 órakor fognak a római katholikus egy
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ház szertartása szerint az urdombi sirkertben j
>k nyugalomra tétetni, az engesztelő szent 

mise áldozat pedig folyó hó 3-án a Mindenha- , 
imák bemutattatni. (Jrdoinb, 1915. május hő 1. 
Áldás és béke poraira ! Surányi Hermina, Su- 
rányi Juliska férj. Bohoczky Pálné gyremekei. 
Bohoczky Pál veje. Bohoczky Pisti. Bohoczky 
Viki, Bohoczky Bözsike unokái.

Súlyos baleset Jónás János muraszom- 
i röfös- és divatáru kereskedőnél volt alkalma

dban Kücsán Lajos 18 éves kereskedősegéd, 
ácsán szerdán az udvaron levő fűrészgépnél 

dolgozott, miközben a gép elkapta Kücsán bal
kezét és ujjait tőből lemetszette. A szerencsétlenül 
járt fiatal embert a helybeli közkőrházba szálli- j 
tolták.

Névmagyarosítások. Kohn Samu mura-
. iti borbély kiskorú gyermekei: Kohn József, 

jiios, Lajos, Albert és István nevüket a bel-
1 miniszter engedélyével „A’íní/V-ra változ
tatták.

A Htéz katonáink életüket és vérüket 
áldozzák a hazáért, kishitű az, aki pén
zét nem meri a hazának kölcsön adni.

Urdomb község lakossága adománya az 
ev. iskolában ápolt sebesültek részére. Czug Imre
2 kilo bab, Czug Mátyás 1 kilő bab, Vörös József 
4 kilő bab, Grábár István 5 kilő bab, Fartély 
József 2 kiló bab, Czug István fél kiló zsir. Ja
ki <a Mátyásné negyed kiló zsir, Grábár Miklós 4 
kiló bab. Kocsis Sándor 3 kiló bab, Poucsics Ist
ván 4 kiló bab. Krányecz Perencz 4 kiló bab. 
Pörs Mátyás 5 tojás, Poucsics Ádám 2 drb tojás, 
4 kiló bab, Szvétecz Rozi fél kiló zsir, Goszpott 
János 5 kiló bab. fél kiló zsir, Szolár Ádám 2 
tojás. 2 kiló bab. Fartély József fél kiló bab, 
Zakócs Józsefné fél kiló bab. Zakócs Ádám I kg. 
bab. Benkó Pál 3 drb tojás. Czug György fél kg. 
bab, fél kiló zsir. Leposa Gáborné 1 kiló bab, 
Paucsics Ádám 40 fillér, Kücsán György 8 tojás, 
Langer Félix 3 drb tojás 3 kiló bab, I kiló zsir. 
00 fillér. Partély Mária 20 fillér, Gergorics József 
20 f, Csahuk András 2 kilő bab. fél kiló zsir, 
Horváth Ádám 10 drb tojás, 2 kiló búzaliszt, ne- 
; ed kiló zsir, Partély Ferenc 1.20 kor., Csahuk 

K;ír> ly 2 kiló bab, fél kiló zsir, 1 K. Filó Dániel 
I róna. Krányec István 1 kiló búzaliszt, 2 kiló

’ lorváth Pálné 5 tojás, Hári István félkiló 
zsir. Malacsics Mihály 2 kiló bab, 1 kiló zsir, 
Vörös Ádám fél kiló zsir, 6 tojás, 2 kiló bab, 
• • fillér. Kutos György 6 drb tojás, 4 kiló buza- 

■ 't. Czug József negyed kiló bab. Zakócs Ferenc
3 drb tojás, 2 kiló bab, Tóth Jánosné 70 fillér, 
■' inszki István 5 kiló bab, Grábár Ádám 1 kiló

5 tojás. Grábár Dávid negyed kiló zsir 2 drb 
-, 2 kiló liszt, Paucsics József 1 kilő buza-

Herceg József 2 tojás. Szolár Imre 3 tojás, 
■nger Adolf I kor.. Kardos József I kor., Jakisa 
inos negyed kiló zsir, 7 tojás, Jakisa Lajos 6 
ás, Filó Medárd 2 tojás, 1 kiló bab, Januth 
'/táv 3 kiló bab, Jakisa Iván I kilő búzaliszt, 
ilo bab. 40 f, Seriiga Ferenc 3 tojás, Hári 
rgy 6 kilő búzaliszt, Vratár Lajos 2 korona, 

1 acsics Ferenc 60 fillér. A sebesültek nevé- 
1 köszönetét mond Kováts Istvánné ev. lelkészné.

A mi veszteségünk. A legújabb veszteségi 
ómban a következő járásbeliek szerepelnek:

1 'kő Ferenc Radófa, beteg, Petrian Ferenc Sala- 
m,)n. kézsérülés, Müller Kálmán hadnagy Tiborfa,

Rogács János Felsölendva, beteg, Szkledár 
IS. honv. gy. e. I. sz. 1875., tífusz, Kedine- 
Jozsef Muraszentes, beteg, Gumilár László 

'/ccsénykut, karján lövés, Geder Imre Szécsényfa, 
combján lövés, Kühár János Pártosfalva, hasán 
lövés.

lelki fegyver Hadbavonult evang. katonáink ég csinos fekete vászon kötésű

itthonmaradt hlyeik használatára.

Agyonlőtt betörő cigány. A muraszombati 
járásban is feltűnt egy betörő cigánybanda, való
színűleg ugyanaz, amelyik a szentgotthárdi járás 
nem egy községét tartja izgalomban. A banda hol 
itt, hol ott tűnik fel és betörésekből, lopásokból 
él, még pedig majdnem háborítatlanul, mert a falu 
megfogyatkozott népe nem mer feljelentést tenni, 
fél a cigányok bosszújától. Ez a banda a minap 
Regedében tett látogatást. Bementek egy házba, 
felfeszitették a tyúkok ólját s kiszedték belőle a 
tyúkokat, amiben asszonyaik segédkeztek nekik. 
A ház lakója észrevette a lopást s csakhamar 
fölverte a szomszédokat, akikkel éktelen lármában 
törtek ki, hogy a cigányokat elriasszák. Egy 
csendőr épen akkor portyázott arra s rákiáltott a 
futófélben lévő cigányokra, hogy álljanak meg. 
Ezek azonban ehelyett lövöldözni kezdtek s a re
volver és vadászfegyver golyóknak valóságos zápo
rát zúdították a csendőr irányába, aki mellett 
ásókkal, kapákkal felfegyverezetten szorongott a 
nép. A csendőr is lőni kezdett s valóságos ütközet 
fejlődött ki a két fél között. Mikor aztán elhall
gattak a cigányok fegyverei, akkor látták, hogy 
egy ott maradt közülök, egy Horváth Csicsa nevű 
cigány, akinek a muraszombati járásban, Kis- 
szombaton háza van. Ezt a cigányt a csendőr go
lyója a szivén járta át és nyomban meghalt. A 
falu népe közül senki sem sebesült meg. A cigány 
holttestét társaik nem vihették magukkal, s igy 
nyomot hagytak maguk után. A muraszombati 
csendőrség erélyesen folytatja a nyomozást s a 
hatóság bizonyára megtalálja a módját arra, hogy 
a cigánybanda féktelen garázdálkodásának véget- 
vessen.

Használjunk 
HADIPÓSTABÉLYEGET !

Aki tengeren jött Muraszombatból Alsó- 
lendvára. A hét egyik napján különös látogatója 
volt az alsólendvai csendőrlaktanyának. Patkó 
János járásőrmester az irodájában egy kisebb bűnös 
kihallgatásával foglalatoskodott, amikor belépett a 
szobába egy dúlt arcú, zavart tekintetű idegen.

Horváth Ferenc vagyok, mutatkozott 
be egy széles gesztussal, - és azért jöttem ide, 
hogy igazságot szolgáltassanak nekem !

Mi baj van, barátom ? kérdezi az őr
mester érdeklődéssel.

Ellopták a pénzemet, kerek számban öt
ezer koronát! — és itt sírva fakadt az idegen.

A járásőrmester vigasztalni kezdte, hogy igy 
meg ugy, ne sírjon, majd megkerül a pénze Majd 
pedig papír után nyúl, hogy jegyzőkönyvet vesz 
fel az esetről. Előbb azonban megkérdezi:

— Mi a foglalkozása és hová való ?
Az idegen erre egy pukkedlit csinált, aztán 

félreismerhetetlen polkalépésekkel odalejtett köz-, 
vétlenül az őrmester mellé és az őrült emberek 
groteszk vigyorgásával belesugta az őrmester 
fülébe ■ ,

— En állami ember vagyok ! Muraszombat
ban a tengeri lányokra vigyázok ! . . .

Az őrmester előtt most már világos lett, 
hogy elmebajossal van dolga. Mindamellett lep
lezte felfedezését és még egyszer megkérdezte:

Mikre vigyáz?
Tengeri lányokra, kérem ... — telelte 

egy spanyol grand büszkeségével az idegen.
Hát az szép hivatal, szólt az őrmester 

a világ legtermészetesebb hangján. Aztán ki 
lopta el a pénzét ?

A tengeren lopták el, amikor Muraszom
batból idejöttem. A tengeri lányoknál keressék . . . 

Az őrmester gondolkodott egy percig, hogy 
mitévő legyen, azután kijelentette !

— Hja barátom, akkor maga rossz helyen 
jár. Ez nem énhozzám tartozik, én a tengeren 
nem kerestethetem a pénzét. Menjen panaszra a 

- tengerészeti minisztériumba . . .
Az állítólagos Horváth ebben megnyugodott. 

Elbucsozott és kipolkázott a szobából, öt perc
múlva már a városházán a főjegyzői irodában 
magyarázta a világrenditő bűnesetet, hogy őt, zu 
állami embert, aki a tengeri lányok -ra vigyáz, 
Muraszombat és Alsólendva között a tengeren 
meglopták.

A szerencsétlen embert, akinek a kilétét nem 
tudják, őrizetbe vették.

Színészek jönnek. Lászlóffy V. 
Bódog 7 tagú színtársulatával csütörtökön 
Muraszombatba érkezik és csütörtök, pén
tek, szombat és vasárnap este előadásokat 
fog tartani. A jónevü igazgató derék gár
dája a vármegye nagyobb városait járta eddig 
végig, mindenütt tetszést, elismerést aratva. 
Felesleges dolgot végzünk tán, ha figyelmez
tetjük a közönséget, hogy e nehéz napokban 
is kötelességünk a magyar szín művészetet 
pártolni, különösen mert e derék gárda az 
elismerést ki is érdemli. Béke időben 28 
tagból álló társulat, most a háborús viszon
tagságok miatt kevesebb taggal, de foko
zott ambitióval jön hozzánk s kéri a kö
zönség hazafias támogatását.

Alíspáni rendelet az esküdtek összeírásáról. 
Az alispán körrendeletét intézett a járási föszol- 
gabirákhoz és körjegyzőkhöz, hogy az esküdtképes 
egyének 1915. évi alaplajstromának elkészítése 
végeit az összeíró küldöttségek e hő végéig meg
alakuljanak, működésűket megkezdjék s az elkészí
tett aiaplajstromok junius 1 15-éig, a felszólam
lások további 8 napig közszemlére tétessenek s 
azok minden községből legkésőbb julius hó 15-ig 
a járási főszolgabírókhoz beküldessenek. A lajstro
mokat a felszólamlásokkal és jelentésekkel együtt 
a főszolgabirák szeptember 1-éig a szombathelyi 
kir. törvényszék elnökéhez tartoznak beküldeni.

Hadi beszédek. A honvédelmi minisztérium 
Hadsegélyző Hivatala népszerű füzetekben kiadja 
azokat a tanulságos és léleknemesitö beszédeket, 
amelyeket a háború óta legkiválóbb államférfiatok, 
főpapjaink, tudósaink, íróink és politikusaink tar
tottak a nyilvánosság előtt, az országos Hagse- 
gélyző Bizottság leolvasási sorozatán. A hazafias, 
igaz magyar szellemtől áthatott beszédek retorikai 
szempontból is rendkívül becsesek. Gondolatokban 
gazdag, gyönyörű munka valamennyi; a közönség 
jól teszi, ha a tizfilléres füzeteket megvásárolja 
és összegyűjti. Nagyszerű és maradandó emlékei 
lesznek e füzetek annak a hazafias föllángolásnak 
és együttérzésnek, amely a nemzet minden rétegét 
oly megható módon egyetlen táborba terelte a 
magyar nemzeti becsület és a magyar nagyság 
védelmére. Eddig gróf Apponyi Albert, Csernoch 
János, báró Hazai Samu, gróf Tisza István, gróf 
Ándrássy Gyula, Prohászka Ottokár és Rákosi 
Jenő hadibeszédei jelentek meg. A füzetek Az 
Általános Beszerzési és Szállítási R. T. utján 
(Budapest, V., Kádár-utca 4.) rendelhetők meg. 
de kaphatók a dohánytőzsdékben is. A befolyó 
tiszta jövedelmet a háborúban elesett vagy a ka
pott sebek következtében elhalt katonák özvegyei 
és árvái javára fordítják.

A Vörös Félhold jelvényei. A Vörös Fél
hold művészi kivitelű jelvényei iránt országszerte 
nagy érdeklődés mutatkozik. Miután technikailag 
lehetetlen minden egyes érdeklődőnek az általa 
kívánt példányt postán elküldeni, ennélfogva az 
Országos Bizottság, mely Budapesten az Ország
házban székel, kéri vidéki városaink hazafias ke
reskedőit, hogy megfelelő mennyiségű jelvényt a 
bizottság utján beszerezvén, ők vállalkozzanak 
azoknak kiszolgálására, akik a török-magyar test
vériségnek ezt a szép jelvényét feltüzni óhajtják. 
A bizottság öt kilóig terjedő postacsomagban bér
mentve küld jelvényeket mindenkinek, aki a kért 
mennyiségnek darabonkint egy korona árát előre 
beküldi.

A szerkesztésért felelős : Dr. Vályi Sándor.
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Köhögés rekedtség 
elnyálkásodás.

turul és görcsös 
köhögés ellen.

használják a Kaiser-féle Mell-Karamil

lák három fenyővel. 6100 közj. hit.
bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 

igazolja biztos hatásukat.
Kellemes izü ezukorkák csomagonként 20 
és 40 fillér, dobozban 60 fillérért
kapható Muraszombatban Dr. Bölcs Gyula

gyógyszertárában.

1)

Egy óra reklámképen
Aki irgyen akar egy órái, 

még hozzá elegáns precíziós órát, 
urak vagy hölgyek részére válasz

tás szerint írjon azonnal az -- 
Uhrenhaus Fr. Schmidt Prag, 

Weinberge.

A vasúthoz járó 
ut világítási 

ügye — sajnos — még 
máig sincs megoldva, 
de azért Ön pompásan 
vjlágithat, ha vesz’ egv 
Heliophor Gold-Exporf 

jól világitó villamos

Levél a harcztérről.
Rituper Alajos muraszombati 
lakatos mester a nagyérdemű 
közönséget a harcztérről 
kiadóhivatalunk által tiszte
lettel értesíti, hogy

lakatos műhelyet

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

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Horgony-thymol-kenőcs.
Könnyebb sérüléseknél. nyitott és égési 

Sebőknél. Adag: kos. — JO

megfelelő és képzett erők
kel teljes üzemében fentartja

» Horgony-Pala-txpeller pótlékai 
entes bedörssölés hilléseknél. rhaomAnát. 

kössvénynél stb.
Öregje: kor. — 80. 1 40, J—.

Horgony-vas-albuminat-festvény 
Vérscegónységnél és sápkórnAl.

épület munkákat, ajtó és ablak vasalást, 
vasrácsozatokat, takaréktíizhelycket, szóval 
minden e szakbavágó munkát elvállal.

Kerékpár javításokat 
szakszerűié^ végez és azoknak alkatrészeit 
eladásra egyenként is raktáron tartja.

BUDAPEST és KIS ÚJSÁG

apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedeséhen Muraszombat

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 
annak szives megújítását

= VASVÁRMEGYE = 
= LEÍRÁSA =
népszerű füzetccske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola Ili. osztályába 
bevezetett tantárgya. Ára 20 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir

kereskedésében, Muraszombatban.

Ipar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:
ASCHER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén üveg
es porcellán kereskedése. Férfi és női czipö

KALCHBRENNER és NÁDAI
bornagykereskedése, Gróf Szápáry-utca.

i-------------------------------------------------------------

GI.0SZ MÓR vegyeskereskedő Felsőlendva 

GENUR KÁROLY vendéglős Felsőlendva
KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész. HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd

,'í raktár. Vesz mindenféle gabonát. K0HN LIPÓT füszerkereskedö, deszka, mész, HAHN HERMÁN.vegyeskereskedő Bodóhegv
ANTAUER JÓZSEF bábsütő és mézeskalácson. czement és eternit pala árusítás. HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán

ANTAUER FERENCZ úri és női czipész- 
mesler Kőzép-utcza.

BENKŐ JÓZSEF Szállódája az „Elefántéhoz.

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

sági gépekben.

KÚZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpest VII. Sip-u. 5 

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár. 
KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.BII1ERM.VNN TIVADAR borbély és fodrász.

BOROS BENŐ kávéháza.
POLKÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

POSZTÉ JÁNOS órás és ékszerész. KI IIÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán
CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész. PETERKA Fr.RENCZ vendéglős. KÜHÁR JÓZSEF vas- és füszerkereskedése 

Felsőlendva.
MOLNÁR ZSIGMOND .Emke Kávéház,,

DITIRICH GUSZTÁV bádgos, vizsgázott 
acetylcn gázszerélö.

PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza.

DICK SÁNDOR sajtgyáros.

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

és porcellán kereskedése.

RATKOL TIVADAR göztéglagyára. Komárom.

RITUPER ALAJOS épület- és inülakatos, 
kerékpár-, mérleg és fegyverjaviló műhely. 

Kerékpár raktár.

SIFTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

OBÁL .JENŐ gőzmalom tulajdonos Perestó 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.

PRESZLER VICTOR „Hungária Kávé ház* 
Komárom,

FLISZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 
Motoreröre berendezett műhely.

1URK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza.
SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida

KB. H1RSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fő ulcza.

URSZULESZKU PÉ1ER úri és női fodrász. S1FTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

W0LFARTH LAJOS ép. mérnök íMezö utca.

VIDÉKIEK:
BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 

Szombathely,

SOMMEtt JÓZSEF vendéglős Felsőlendva
IIEIMER IGNÁ(.Z deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-ulca. TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg.

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

KEMÉNY MÓR „Korona* kávéháza.

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely. 

VLAJ FERENCZ vendéglős Rónafö!

G0L01B ISTVÁN kereskedő Alsómarácz.
VUULER JÓZSEF savanyuviz tulajdonos 

Bad Radein.
GRObZ SAMU vendéglős Urdomb. ZRINSZKY ISTVÁN gépkovács Alsrtmoráez

1 Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


