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A nép.
Azt a híres német költeményt, a mely

nek az a tanulsága, hogy a paraszt nem 
atékszer, a mi iskolás gyerekeink is tanul
jak. A tanulságot akáríu'myan, mire az 
.kólából kivénülnek, elfeledik Pedig a 
költőnél beszédesebben és kényszerítőbben 
hirdeti országunk története. Az, amelyet 
még meg sem Írtak, amelyet azonban min
denki ismer. Legjobban talán éppen azok, 
akik nem akarják, hogy köztudattá váljon. 
A paraszt történeti szerepét az iskolai tör
ténelem nem tanítja, de hiszen az iskolai 
történelmek is beleégnek a világégésekbe. 
Mikor egy egy korszak évei letelnek: min
denük beleég a világtüzbe. A stoikusoknak 
ez a tétele néha beigazolódik.

A mostani világháború is ilyen be
igazolódás. Az élet iskolai meglátásai és 
fölfogásai, megállapításai és bölcsességei 
el elpusztulnak egy-egy világégéskor. A 
parasztról való felfogások most bizonyára 
elhamvadnak a nagy tűzben. És elhamvad 
az a társadalmi politikai fölfogás is, hogy 
a paraszt politikai játékszer. Hogy arra 
való, hogy az uralkodó osztályok politikát 
játszhassanak vele: nyerességes, hatalmat 
juttató, uralmat szerző politikát. A rettene
tes poéta, a Végzet, ebben a most meg
komponált hőskölteményében, a világhá
borúban, véres Írással és véres megteste
sítéssel megismétli a csöndes, romantikus 
költő híres frázisát: a paraszt nem játékszer.

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

Kiadó:
A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

A Gazdaszövetség arra kérte Boroe- 
vics tábornokot, hogy nyilatkozzék a ma
gyar földmivelő hadi erényeiről. És Boroe- 
vics tábornok a mi parasztunkat, földünk 
népét, Magyarország legerősebb oszlopá
nak mondta. Mintha csak szóról-szóra 
megismételné azt, amit magunk is egyre 
hirdetünk: a magyar állami és nemzeti 
politikának a föld népe, a parasztság az 
egyik, a legerősebb oszlopa. A nép a 
gazdasági erő, a nép a társadalmi alap, a 
nép a kulturanyag. A mi birtokpolitikánk 
ugyanazt vallja, amit Boroevics tábornok 
hirdet, a mi gyökeres demokratikus politi
kánk ugyanannak a követelésnek érvénye
sülését sürgeti, amely mosta hadtestparancs
noknak azokból a szavaiból szólal ki, hogy 
a magyar föld népe Magyarország legerő
sebb oszlopa

Az iskolai történelem nem vett tudo
mást róla, hogy a föld népének mi része 
volt a történelem elviselésében és csiná- 
lásában, a nemzeti élet eseményeiben, az 
az állami élet alakulásaiban, de most az 
iskolai történelemnél hatalmasabban nyil
vánulnak a történelem eseményei. A törté- 
nelemirás minden szándéka fölé kerekedik 
maga a történelmi esemény, s Íme előttünk 
van a föld népe, mint a háború részese, 
mint a harcok küzdője, mint a testté vált 
mindent odaáldozás, aki »a nélkülözések
kel szemben majdnem érzéketlen, aki min
dig jókedvű, engedelmes és ragaszkodó, 
mint a gyermek.«

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

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

Nyilttér sora 50 fillér.

íme előttünk a történelem nagy való
ságában, az események füzében a nagy 
gyermek, a föld népe. A honvédelemnek 
is oszlopa ö, a hadviselésnek is ő az erő- 
nyilvánulása, csakúgy, mint ahogy a pol
gári államnak is az energia-alapja. A had 
vezér ugyanolyannak látja őt, mint a radi
kális politikus. Oszlopnak, de olyannak, 
amely szerkezeti elem, nem pedig díszítő 
ornamentum.

A paraszt nem játékszer sem a béké
ben, sem a háborúban. Ne lehessen tehát 
a békében politikai játékszer, ne játszhas
sanak vele olyan jelszavak, amelyek hízel
kedve elkábitják, hogy valahogy meg ne 
lássa a maga értékét, igazi szerepéhez való 
jogát. Ne lehessen más parasztpolitikát 
csinálni, csakis olyant, amely a múltnak 
történelmében és a mostani történelmiség- 
ben megszerzett népjogot valóra váltja. A 
paraszt az országnak legyen az oszlopa, s 
ne alkalmazzák hordozó szerkezeti elem
nek az osztályuralom építményében.

Meg vagyunk róla győződve, hogy a 
hadtestparancsnok a dolgozó Magyarország 
minden egyéb munkaköréről, népünk min
den rétegéről ugyanúgy nyilatkozott volna, 
mint ahogy a földmivelő népről nyilatko
zott, amikor most a Gazdaszövetség kér
désére felelt. Hiszen a nép minden köré
ben ugyanazt a verejték- és véráldozatot 
láthatta. A magyar nemzet a hadviselésben 
egész sor ^legerősebb oszlopot« szolgál
tatott, amelyre építeni lehetett. Az ipari

TÁRCA.

Beszélgetés Hindenburggal.
liweridgo amerikai szenátor intervjuja. —

Hindenburg tábornagy — írja Beveridge sze
nátor készségesen válaszolt valamennyi kérdé
semre. Válasza úgy hangzott, mint az ágyudörgés.

Voltaképpen ki felelős a háborúért ? - 
kérdeztem én. Ez az, a mi az amerikai közvé
leményt érdekli . .

Anglia! — monda a tábornagy dörgő 
hangon.

— Miért Anglia ?
— Merő féltékenységből. Ezt a háborút az 

angol kereskedővilág kezdte.
Amerikában igen sokan azt hiszik, hogy 

Németország a kezdeményező fél, mert onnan 
indult ki az első hadüzenet

Nem mi kezdtük. Oroszország kezdte 
válaszolt a tábornagy. — Oroszország sok-sok 
héttel előbb megkezdte a mozgösitást, a mikor a 
mi császárunk még nem is gondolt erre. Orosz
országnak az volt a szándéka, hogy szibériai csa
patokat vessen a német határra. Ezek a csapatok

már útban voltak, a mikor is igy szóltunk Orosz
országhoz: • Mit jelent ez, kérem Oroszország 
nem válaszolt. Ekkor felszólítottuk Oroszországot, 
hogy szüntesse be a készülődést. Oroszország 
nem szüntette be. Ezután Angliát kértük fel, jár
jon közbe Oroszországnál, hogy szüntesse be 
fenyegető mozdulatait. De Anglia tudni se akart 
róla. Ezzel eldőlt a kocka. .Meg kellett üzenni a 
háborút és mi meg is üzentük késedelem nélkül.

Ha Oroszország magatartása idézte elő 
a háborút, miért mondta excellenciád. hogy Anglia 
felelős érte ?

Mert Anglia megakadályozhatta volna. 
Ha Anglia nemet mond, Oroszország is haladék
talanul beszünteti készülődéseit. De Angliának 
kapóra jött a háború. Anglia úgy vélekedett, 
hogy Oroszország és Eranciaország segítségével 
leverheti Németországot. Nekünk Oroszország 
és Franciaország korántsem ellenszenvesek. Mi 
rokonszenvezünk a francziákkal. De Angliát 
gyűlöljük! A háborúért csakis Angliát terheli a 
felelősség.

— Amerikában azt beszélik, hogy Német
országban erős háborús párt van . . .

Bárgyuság! szólt a tábornagy.

— ... és hogy a német katonai párt erő
szakolta ki a hadüzenetet.

Bárgyuság! — mondta másodszor is 
Hindenburg.

Alig tudtam elfojtani nevetésemet.
Más válasza nincsen excellenciádnak ?

- Nincsen. Bárgyuság !
- Sokan azt gondolják, hogy Németország 

képviseli a militárizmust és hogy a militárizmus
’ szelleme idézte elő a háborút.

Fogalmam sincsen, mit értenek önök mi
litárizmus alatt. Mit jelent ez a szó?

Megmagyaráztam a tábornagynak, mit ért 
az amerikai közvélemény 'a »militárizmus* fogalma 
alatt.

— Ostobaság! — szól Hindenburg. A 
német nép és a német hadsereg egy és ugyanaz. 

De ha a nép azonos is a hadsereggel, 
nem lehetséges hogy a kormány a nép akarata 
ellenére háborúba kergeti a nemzetet ?

— Háborúba kergetni a nemzetet ? Lehetet
lenség ! Nem vivhatnók meg a háborút úgy, a 
hogy most megvívjuk, ha a nép nem volna ve
lünk. Ez lehetetlenség és képtelenség volna, a 
gépezet nem működnék . . . 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megujitását.
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munkásság most először került a véres 
történelemcsinálás körébe, s odaadja a 
maga vérét és föláldozza a maga életet 
jelentő hitét és föltevéseit, dogmáit és min
den anyagi és lelkületi javát annak a köte- ' 
lességének, hogy -Magyarország legerősebb 
oszlopai- dolgát végezhesse.

Az ö harci erényei is fölborítani segí
tik a régi iskolai történelem megállapítá
sait és tanításait a nemzetfenntartásról és 
a régi társadalmi szerkezetet osztályural
mastul. És a hadvezér Magyarország leg
erősebb oszlopai közt köszöntötte volna a 
polgári Magyarország minden egyéb körét, 
az egész népet, ha a kíváncsiság nem spe
cializált volna, Mindenkit, aki mindent 
odaáldozó, mindenkit, akinek erről a hábo
rúról az a hite, hogy minden lehetőség és 
áldozat árán győznünk kell benne, hogy 
megmaradhassunk.

A tábornok jól megértette a háború 
beszédességét Értsék meg az államférfiak 
is. Vájjon megértik-e a közjogi politika 
jelentkezéseinek halk jeleit is? Már-már 
azt hihették, hogy a világégésben elham
vadt a magyar közjogi politika. Hogy a 
nagy tűz elvégezte azt. amit a nagytársa
dalmi és gazdasági egyenlőségi törekvés 
elhamvasztani megkezdett: a közjogi poli
tizálást. De egyszerre csak életre keltik 
azok a méltánytalanságok, amelyek a ma
gyar »oszlop-politikát« innen is, onnan 
is érik.

A magyar nemzet, a magyar nép a 
maga nagy áldozataival, halált nem félő 
hősiességével, győzelem fanatizmusával 
Magyarországot nagyszerű oszlopképp de
monstrálja a nagyvilágnak, s ime egy kis, 
szűk látókörű világ féltékenyen s irigyen 
fenekedik a magyar föláldozásra és erő
demonstrálásra. S ettől a fenekedéstől egy
szerre csak uj életre kél a gazdasági és 
demokratikus nemzeti törekvések mögé 
elrejtett közjogi politika. Ma még csak 
hangulatok formájában jelentkezik, még 
csak süket villámképp villog, de már vil
log. Akik úgy akarták, s akik nem is akar
ták, elérhetik azt, hogy amikor olyan sok 
dolognak kellene elhamvadnia, éppen a 
közjogi politika nem hamvad el a nagy 
világégésben.

„A füsttelen nap.“
A hősköltemények korát éljük.
Minden napnak megvan a maga eposza és 

korunk minden népe bámulattal csodálja a magyar 
nemzet hősiességét.

A jövő költőinek lirá' t a magyar vitézek 
dicsősége ihleti meg és mint most biflázzuk a 
római félistenekről iró klasszikusokat, az elkövet
kezendő korok generációi a mi katonáikról zengő 
tankölteményeket szavalnak majdan.

Az idő eltünteti élet-halál harcunk borzalmas 
tónusait. Szimbólummá nemesülve, históriai fény
ben fog ragyogni a nagy küzdelem emléke időtlen 
időkig.

Nekünk azonban, akik ezt a csodás törté
nelmet csináljuk, a büszke öntudat eszmei gyönyö
rűségén kivül a valóság minden gyötrelmét is el 
kell szenvednünk úgy, ahogy azt a háború reánk 
zuditja.

A diadalének akkordjaiba disszonáns hangok 
is vegyülnek. A sebesültek jajgatnak. Az özvegyek 
zokognak. A rokkantak panaszkodnak.

A vért beissza a szomjas föld, a nyomort és 
szenvedést azonban nekünk kell megszüntetnünk.

A kultúra két szervezetet adott az emberi
ségnek, hogy az élet terhét a közösség erőegye
sítésével megoszthassa. Az állam és a társadalom 
szervezetét. Erre a két szervezetre szakad a prob
léma, melyet a háború felidéz. Ennek a két szer
vezetnek kell minden kérdést megoldani, minden 
zavaró motívumot elrendezni. Az állam szerveze
tét most még az állam létének megvédelmezésc 
foglalja el, de a társadalmi szervezet már meg
kezdette a bonyodalmakat elrendező munkáját.

Az állam és a társadalom jövőjét ez idő 
szerint a legsúlyosabban terheli a rokkant-ügy. 
Azoknak a hősöknek a dolga, akik a hazáért, az 
államért, a társadalomért küzdve, megrokkantak, 
munkaképtelenekké lettek.

Az Auguszta-alap, amely Auguszta királyi 
hercegasszony fővédőségével és Lónyay Sándorné 
igazgatásával a magyar társadalmat a háború 
terheinek könnyű elviselésére szervezi, kezébe 
vette a rokkantak ügyének intézését és országos 
rokkant-alapot létesít.

A nagy cél felé május elsején teszi meg az 
első lépést. Budapesten május elsején füsttelen 
napot rendez. Uj ötlet, érdekes és a nagyidők 
szelleme: az áldozatkészség és önmegtartóztatás 
érvényesül benne.

Az Auguszta-alap azzal a kéréssel fordul a 
főváros közönségéhez, hogy ezen a napon ne 

dohányozzék, hanem azt az összeget, amelyet na
ponként dohányozásra költ, adja a rokkant alap
nak. Aki pedig egy napra sem tud lemondani 
szenvedelméről, dohányozzék, de a rokkantakért. 
Fizessen füst-adót. Az Auguszta-alap 20, 50 fillé
res, 1, 2, 5 és 10 koronás füst-adó passé-partout 
bocsájt ki erre a célra.

Május elseje eddig a tavasz örömünnepe és 
a szociáldemokraták agitációs napja volt. Az idén 
a háború rokkantiaié lesz! Az ország fővárosa 
példát mutat a vidéknek, amelyet az egész ország
nak követni kellene. Alakuljon minden városban 

nálunk is - bizottság, amely a rokkant-alap 
javára rendezzen egy füsttelen napot. Hatóságaink 
lépjenek érintkezésbe az Auguszta-alappal a moz
galom egyöntetűsége érdekében.

A rokkantak ügye országos ügy. A mozga
lomnak országos jellegűnek kell lennie.

Az élet temető.*)
Remények temetője csak az élet, 

ne sírjatok, ha vége közeleg.
Sírom felé vidáman mendegélek, 

jertek velem elcsüggedt emberek.
Jertek beteg testvéreim, velem

tört álmokon, kihalt reményeken.

Vágyak rideg halála csak az élet, 
ne sírjatok, ha napja már leszáll.

Az örök éjbe vígan mendegélek, 
hol nem csalódásoknak kínja vár.

Jertek velem, ki szivemmel rokon, 
tépett, legázolt, hervadt szirmokon.

Szerelmek bús fejfája csak az élet, 
ne sírjatok, ha csókja már kihűl.

Tavaszt feledni vígan mendegélek, 
nem hallunk hirt soha senkirül.

Jertek elárvult társaim, velem, 
titokban elsírt, néma könnyeken.

Boldogság szemfedője csak az élet, 
ne sírjatok, ha már nem hiteget.

A túlsó partra vígan mendegélek, 
kővé fagyasztják ott a sziveket.

Jertek velem, megtört, bús társaim, 
száz tervetek elporló roncsain.

Jertek! kezünk szent láncba összefogva, 
dalol az ajkunk és nevet szemünk ;

Vak alkuvásoknak, ne tudja, foglya, 
halálos nászunkra, hogy most megyünk.

Ilivogatón felénk derű ragyog: 
nagy, ösmeretlen, tiszta csillagok!

Irta: PERJÉSSY LÁSZLÓ.

*) A korán elhunyt poéta utolsó kézirata.

Amerikában széliében »a császár háború
jának nevezik ezt a háborút s nem a nép hábo
rújának. Hogyan lehetséges ez?

Amerika sehogy se tud megbarátkozni 
azzal a körülménnyel, hogy Németország meg
sértette Belgium semlegességét.

A semlegességet Franciaország már elő
zetesen megsértette. A francia csapatok már rég 
átlépték a belga határt, s a belgák magtik is rég 
megsértették saját semlegességüket. Igy aztán a 
semlegesség végképpen megszűnt.

— Hogyan sértette meg Belgium a saját 
semlegességét ?

— A mennyiben megengedte, hogy Anglia 
és Franciaország Belgiumon keresztül támadják 
meg Németországot.

— Az egész német nép a háború mellett 
döntött? Senki se volt ellene?

Beszélt ön valakivel közölünk, aki ellene 
volt ?

El kellett ismernem, hogy ilyen német em
berrel nem találkoztam.

— Nos hát, nem is fog találkozni. A német 

népet egy érzés, közös szellem hevíti. Erről meg
győződést szerezhet.

Azok a németek, a kikkel beszéltem, 
szentül hisznek Németország győzelmében.

Persze hogy győzni fogunk. Ehhez kétség 
se fér. Ön talán kételkedik?

Elmondottam, hogy az amerikaiak el sem 
tudják képzelni, hogy ennyi ellenség ellen győzni 
is lehet. Megkérdeztem a tábornagytól, mire ala
pítják a németek a rendíthetetlen hitüket ?

Győzni fogunk, mert tudjuk, hogy az 
igazság a mi részünkön van. Minden német ka
tonának ez a meggyőződése; katonáink azt is 
tudják, hogy miért harcolnak. Ellenségeink egye
sülése nem riaszt meg bennünket. Nagy Frigyes 
több ellenséges hatalom ellen viselt győzelmes 
hákorut, pedig nem volt ennyire felkészülve, mint 
mi vagyunk mostanában. Mi nemzeti létünkért 
harcolunk.

Voltaképen melyek Németország erejének 
főbb alkotó elemei ?

A tábornagy igy válaszolt:
Az a tudat, hogy igazunk van ; a nemzet 

rendületlen hite a győzelemben ; szilárd elhatáro

zása, hogy élete árán is kivívja a győzelmet ; 
katonáink tökéletes diszciplínája, parancsaink tö
kéletes megértése; katonaságunk fölényes intelli
genciája, gondos nevelése, jeles szellemi képességei; 
szervezetünk és segélyforrásaink.

Az amerikaiak ismerik és csodálják ezt 
az organizációt. De másrészt azt hiszik, hogy a 
segélyforrások sein oly bőségesek, hogy a háború 
vége előtt ki ne merüljenek,

— Sohse törjék fejüket a mi segélyforrá
sainkon ! A világ majd meggyőződik róla, hogy 
több van a kelleténél.

Excellenciád a német katonák fölényé
ről nyilatkozott. Mi a véleménye az orosz ka
tonáról ?

Derék harcosok, de nem tudják, miért 
küzdenek. A nevelésük is igen hiányos. A német 
katonaság szelleme fiatalos és lobogó, az oroszé 
halott.

Meddig tart még a háború, mi a véle
ménye excellenciádnak ?

Németország teljes és végleges győ
zelméig !
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HÍREK

t
Hősi halál.

Gyásza van Bohémiának . . . írás jött, 
pecsétes, hivatalos, szomorú irás a 69-ik 
gyalogezredtől Besztercebányáról Mura
szombat község elöljáróságához, hogy tudas
sák Nyirö Boriskával, a Muraszombati 
Takarékpénztár tisztviselőjével a szomorú 
hirt, hogy vőlegénye, Perjéssy László tarta
lékos hadnagy kemény tusában hősi halált 
halt, immár 7 hónapja, hogy az utolsó 
életjelt adta magáról, aztán szálltak a kósza 
hírek róla, hogy bátor csapatát rohamra 
vezetve, kemény rendet vágva az ellenség 
soraiban hősi halált halt. Aztán csend lett, 
nem jött hir, csak most a komoly, lesújtó, 
való.

Gyásza van Bohémiának, büszke rész
ltei állunk emlékezeténél, mert közülünk 

való volt, mert az irótollat ütötte ki kezé
ből a halál. Perjéssy László nagytehetségii 
atyja szellemét örökölve örökbecsű, szép, 
meleg költeményeivel a magyar világ köze
péből: Szegedről indult fényes karriérje 
felé, melyet most derékon tort el a halál. 
Költeményei, izmos Írásai a fővárosi és 
vidéki lapok egyformán keresett s megbe
csült munkái voltak. Lapunk is nem egy 
szép versét közölte.

A mozgósításkor vonult harctérre, s 
most halála hire érkezett Ahogy Perjéssy 
Lászlót ismertük, tudtuk, hogy nem jön 
haza apró sebekkel, vagy sebek nélkül, de 
bátran és elszántan találja meg a halált, 
ahogy életét is végig küzdötte.

A muraszombati járásbíróság jegyzői 
tisztében hivatalát sok komolysággal, okos 
hozzáértéssel s tudással látta el, künn az 
életben pedig tehetségéhez szabott köteies- 
ségszerüséggel vette ki részét a közélet 
munkájából. Mikor a muraszombati Polgári 
Kör ismeretterjesztő előadás ciklusát meg- 

'dte, elsőnek jött s az esküdtszéki intéz
ményről tartotta meg tartalmas előadását.

írásai mindig szellemesek voltak, mo
dorában lebillincselő közvetlenség volt 
Szerette a bohém életet a maga kedves 
rendszertelenségében, s mi itt a redaktióban, 
s künn az olvasóközönség is, szerettük öt 
meleg bajtársi szeretettel Sokat Ígérő tehet
ségének vége A hazaszeretet, az önfelál
dozó kötelességteljesités példára mutat rá 
Perjéssy Lászlóban, de Bohémiában gyá
szos sirás kerekedik a pajzán szirének 
lehajtják fejüket, s a tiszta poézis ózóndus 
berkeiben elhallgat a csalogány, s nagy 
lemondással siratjuk a soha meg nem térő 
zengő poétát: Perjéssy Lászlót.

Hadiadó. Dr. Vargha Gyula pü 
fogalmazó e héten a muraszombati járás
ban a hadiadó kivetése körül teljesített 
munkálatokat vizsgálta felül.

Orosz fogságban. Török Ernő 
kir közjegyző veje, dr. Boldis Dezső, 
értesítette feleségét, Boldis-Andalics Irma 
zenetanárnőt, hogy Orenburgba internálták, 

) egészségben van Táviratilag kér érte
sítést az orenburgi fogolytáborba. Boldis 
Dezső Przmysl első körülzárása óta a vár
ban volt mint tüzérhadnagy és annak 
siedlickai erdő részének védelmében vett 
részt mint ütegparancsnok.

Halálozás Részvéttel vettük azt a hirt, 
Fiiszár Mihály nyug, állami végrehajtó 69 
korában elhunyt. Temetése Szombathelyen 
22-én nagy részvét mellett ment végbe.

hogy 
éves 
e hó 
Járásunkban is több család gyászolja.

A posta és a przemysli foglyok. 
A Hadifoglyokat Gyámolitó és Tudósitó 
Hivatalnak sikerült kieszközölni azt, hogy 
azoknak a katonai személyeknek, akik 
Przemyslben voltak, hozzátartozóik már a 
fogolylisták közzétéjele előtt Írhassanak. 
Aki tehát közleményt továbbittatni kíván, 
küldje azt be a Hadifoglyokat Gyámolitó 
és Tudósitó Hivatal Üllői-ut 1. sz. alatti 
helyiségébe és a borítékot, illetve a kül
dendő levelezőlapot lássa el ezzel a jel
zéssel : Besatzungstruppe Przeinysl, vagy 
pedig: Garnison de Przeinysl. A hivatal 
az igy megjelölt levelezést elküldi illetékes 
helyére. Ajánlatos levelezőlapot használni.

.4 íavaszí járványok ellen főerőnk 
a tisztaság-. Minden hely, ahol a 
közönség megfordul, tartózkodik, 
tiszta, takarított legyen. .4 tiszta
ság megöli a betegségek csiráit.

— Fegyvertartás. A belügyminisztérium jóvá
hagyta Vasvármegye törvényhatóságának 25302 — 
1903. számú személy és vagyonbiztonsági szabály
rendeletét, amelynek fontos intézkedései a közön
séget annyira érdeklik, hogy szükségesnek tartjuk 
ezen, a körjegyző uraknál a pótfüzetekben fel
található szabályrendeletre külön is figyelmeztetni. 
Ezen szabályrendeletnek főbb intézkedései, hogy : 
1. jövőre lőfegyvert főszolgabírói engedély nélkül 
senkinek sem szabad tartani; 2. tartásra az enge
délyt a főszolgabíró évenkint, az idén kivételesen 
május l-én adja ki és igy a vadászjeggyel birő 
közönség az igazolványt kellő időben váltsa ki és 
jövőre az évenként újítsa meg; 3. személy- és 
vagyonbiztonságra lőfegyvert csak ritka esetben 
szabad tartani, de akkor is csak hatósági enge
déllyel; 4. személy-és vagyonbiztonságra pisztolyok 
engedély mellett tarthatók, azonban ezek tartása 
is csak kivételesen engedélyeztetik ; 5. az igazol
vány nélkül tartott lőfegyverek és pisztolyok el- 
koboztatnak és a tulajdonosok megbüntetteni fog
nak. Ezen szabályrendelet számos visszaélést lesz 
hivatva megszüntetni és bízunk abban, hogy a 
hatóság azt igazságos szigorral fogja végrehajtani.

Haza a szülőföldbe. Horváth 
Lajos, özv. Horváth Istvánná murahalmosi 
lakos egyetlen 19 éves fia mint népfelkelő 
szolgált s vett részt a kárpáti elkeseredett 
harcokban. Ott megsebesült s lába elfagyott 
s igy a debreceni kórházba került ápolás 
alá, honnét halála hire megérkezeti Özvegy 
édes anyja beteljesítve egyetlen fia utolsó 
kívánságát, Debrecenből Murahalmosra 
szállíttatta, ahová szombaton érkezett 
meg utolsó útjára.

Vessünk be minden talpalatnyi földet. 
Ültessünk burgonyát és babot.

éves 
szol

volt 
ment 
s az

A fiatal csirkefogó ... A. L. 14 
szolgagyereknek csirkére fájt a foga s mivel 
gálatadó asszonya is hasonló érzelmekkel 
cltelve, ennek kedvéért is a szomszéd faluba 
csirkét lopni. Útja fényes eredménynyel járt 
összelopkodott csirkét asszonyával együtt meg- 
lakmározták. A kis csirkefogót a fiatal korúak 
bírósága dorgálásra ítélte, mig gazdáját 30 korona 
pénzbüntetésre Ítélte a bíróság, mert beigazolódott, 
hogy a jó asszony nemcsak falatozott a más 
csirkéjéből, hanem még a fiatal gyereket is ö 
bírta rá a lopásra.

— Vizsga. Koroknay István s. tan- 
felti. velő e héten tartotta meg a Mura
szombat járásbeli VI. osztályúak vizsgáját. 
A vizsgázók igen szép eredménnyel állták 
meg a helyüket. E vizsgáról kiállított bi
zonyítványok a képviselő választási jog 
megszerzésére alkalmas kelléket képeznek 
az uj választási törvény alapján

— Gyüjtsünk a harctéren meg
vakult katonáknak. Az Est akciója nyo
mán az egész magyar társadalom meg
mozdult a háború legszerencsétlenebbjei 
iránt. Lapunk is ezúttal bizalommal és 
reménynyel fordul a járás hazafias közön
ségéhez, hogy adjanak valamit azoknak, 
akik mindenüket odaadták a hazáért. E 
járás derék népe többször megmutatta, hogy 
szívesen áldoz a haza oltárára, most is 
mutassuk meg nemes érzésünket, hazafias 
szivünket s adjunk a szerencsétlenek szá
mára. Örömmel jegyezzük fel az első ada
kozók neveit: a muraszombati Polgári 
Kör 10 koronát, Urszuleszku Péter 3 K-t 
Balkányi Ernő, Sági Márton 2 — 2 koronát 
küldtek szerkesztőségünkhöz. Újabb ada
kozások: Saáry Magduska gyűjtő ivén: 
Saáry Magdus, Decsy Dalma, dr. Ritscher 
Sainuné, Nadai Józsefné, Schweitzer Olika 
és Lacika 2—2 K, Schnell Bözsi, Radu 
Alma, Fürst Ilus, Qeiger Lola 1 — 1 kor. 
Scheibner Aladár gyűjtő ivén: Ratkol Ti
vadar, Nemec János, Laczkovich József, 
Scheibner Aladár, Vértes Sándor 2—2 K, 
Malacsics József, Fiiszár József, Kohn 
Samu, Dómján Mihály, Sávéi János, Szé
kely István, Czipott Gizella, Csiszár János, 
Kardos József, Kovács Imre 1—1 korona. 
Hálás köszönettel fogadunk, s nyugtázunk 
lapunkhoz érkező minden adományt.

A szerkesztésért felelős : Dr. Vályi Sándor.

Egy óra reklámképen
Aki ingyen akar egy órát, 

még hozzá elegáns precíziós órát, 
urak vagy hölgyek részére válasz

tás szerint írjon azonnal az 
(Jhrenhaus Fr. Schmidt Prag, 

Weinberge.

Használjunk 
HADIPÓSTABÉLYEGET!

Horflony-thymot-kenöcs.
Könnyebb aérüléaeknél. nyitott éa égéti 

V aebeknél. Adagi kor. — A0.

Horgony-LInlment. ssü >
• Horgony-Pala-Expeller póU«k£

FAjdalomiaentea bedörzaöléa hálásaknál ph^mtntt 
köasvénynél atb. 

üvegje: kor. —.80. 1.40.

Horgony-vas-albuminat-festvény,
Várat egényaégnél éa aápkórnél. 

Üvegje: kor. 1.40.L Üvegje: kor. 1.40._______________ .
KKapható a legtöbb gyógyszertárban v a j^közvet^^^^H ■■l o loniil beezerezhetA
r/V Ör ilrthr „li imj amiliibo", ciwitt,

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt 
annak szives megujitását.

LELKI FEGYVER Hadbavonult evang. katonáink és 'ken csinos fekete vászon kötésű 
itthonmaradt hivpik h'lQ'zn platóra könyvecske, mely csekély 40 f.-ért mnonmaraai niveiK nasznalatara. kapható balkányi ernö üzletében.
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Meghívó.
A Felsőlendvai Takarékpénztár Rt. 
II. évi rendes közg-yüléset 
1915. évi május hó 12-én délelőtt 11 órakor 

fogja Felsőlendván saját üzlethelyiségében 
megtartani s erre a tisztelt részvényeseket 

ezennel meghívja.

Tárgysorozat:
1. Határozatképesség megállapítása és 2 

jegyzőkönyvi hitelesítő választása.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság je

lentése az elmúlt üzletévről, a mérleg megállapí
tása és a nyeremény felosztása iránti javaslat; az 
igazgatóságnak és felügyelőbizottságnak megadandó 
felmentvény iránti határozathozatal.

3. Lemondás folytán elnökigazgaló, esetleg 
rendes felügyelő-bizottsági tag választása.

4. Netán 8 nappal előbb írásban beadott 
indítványok tárgyalása.

Felsölendva, 1915. április hó IS-án.
Saruga Frigyes 

aligazgató.

Kivonat az alapszabályokból. IS. ij. A 
közgyűlésen csak azon részvényes vehet részt s 
gyakorolhatja szavazati jogát, kinek ebbeli minő
sége legalább is 30 nap óta a részvénykönyvben 
ki van tüntetve s ki részvényét a közgyűlésen 
felmutatja.

ima a hadbavonultakért!
Ára 20 fillér. A tiszta jövedelem a 
Vörös Kereszt Egyleté. A csinos kis füzet 
huszonnégy imát tartalmaz. Kapható: 
BALKÁNYI ERNŐNÉL Muraszombatban.
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mEöHIVÓ.
A Vashidegkutvidéki Takarékpénztár

Részvénytársaság

IV. évi rendes közgyűlését
1915. évi május hó 9-én délelőtt 10 órakor

Vashidegkuton az intézet saját helyiségében az alapsza
bályok 21. § a értelmében tartja meg, melyre a t. rész
vényesek azzal hivatnak meg, hogy alapszabályaink 
alapján részvényeiket illetve megbízásaikat — maguk

kal hozni szíveskedjenek.

Tárgysorozat:
1 A közgyűlés tartamára jegyzőkönyvvezető és a jegyző

könyv hitelesítésére két részvényes megválasztása.
2. A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 1914. évi jelentése, 

a mérleg előterjesztése és a tiszta nyeremény felosztása iránti 
határozat.

4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére 1914. évre a 
végleges felmentvény megadása

5. Az alapszabályok 17. §-a értelmében beérkezett indítvá
nyok tárgyalása.

Vashidegkut, 1915. márczius hó 12-én.

Gróf Batthyány Zsigmond s. k. 
elnök.

Jegyzet. Az igazgatósági jelentés és a zárszámadások a keresk. törvény 
198. 4J-a értelmében a közgyűlést megelőzőleg 8 napon át az intézet helyiségében 
ki lesznek téve és azok a részvényesek által betekinthetek.

Kivonat az alapszabályokból. 12. £. Minden egyes részvény a köz
gyűlésen egy szavazatra jogosít. A szavazati jog személyesen vagy más rész
vényes, mint meghatalmazott által gyakorolható. Ötven szavazatnál többet akár 
saját részvényei alapján, akár meghatalmazás utján, senki sem gyakorolhat.

Szavazati jogát minnen nagykorú, önrendelkezési joggal ’biró részvényes, 
akár férfi, akár uő, gyakorolhatja, de megkívántatik, hogy réazvényesi minősége 
a közgyűlést megelőzőleg 39 nappal a részvénykönyvben igazolva legyen.

Jogi személyek, kiskorúak és gondnokság alatt állók csak törvényes 
képviselőjük által, habár azok nem részvényesek is, képviseltetnek.

A Felsőlendvai Takarékpénztár Részvénytársaság 1915. év május 12-iki közgyűlés elé terjesztendő
mérleg-számlája az 1914. évről.

Saruga Frigyes s. k. 
aligazgató.

Korona fillér Korona fillér

Vagyon

Készpénzkészlet..........................................
Folyószámla kölcsön fedezet mellett .
Jelzálogkölcsönök.........................................
Váltókölcsönök..............................................
Kezeseit kötvénykölcsön..........................
Értékpapír (liadikölcsön)..........................
Berendezés....................................................
Átmeneti zárótételek....................................

2319 
11931 
86952 
88574

200
1950
950

3437

97
14

52

Teher

Alaptőke..........................................................
Tartalékalap................................................
Takarékbetétek ..........................................
Visszleszámitolt váltók................................
Osztalék..........................................................
Polgári iskolai alap 1. részlete .... 
Tiszta jövedelem..........................................

100000
4161

33905
48880

160
100

9107

60
90

13

190314 63 196314 63

Felsölendva, 1914. december hó 31 én.

Az igazgatóság:
Hári János s. k. Marsik Ferenc s. k. Ma.-ics Ferenc s. k.

Stacherl Ferenc s. k. Zieger Károly s. k. Pósfay Pongrác s. k

Ezen mérleg-számlát átvizsgáltuk és mindenben helyesnek találtuk.
Felsölendva, 1915. évi április 18.

Adóm János s. k.

Spilák Ferenc s. k.

Lunczer Endre s. k 
könyvelő.

Roposa Ferenc s. k. 
Dr. Ritscher Samu s. k.

A felügyelőbizottság:
Kleinrath József s. k.

elnök.
Bazsányi Mihály s. k. Sinkovich Dénes s. k. Zalai Mátyás s. k.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombteban.


