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ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

A háború.
- Mar tíz hónapja, hogy népmilliók álla

rí egymással szemben. Egyenlőképpen 
sz i-edö emberek Itthon pedig még egyre 
ta a nóta, egyre a kifakadás: gyűlölöm
L. ...iont, nem beszélek franciául, sohasem 
ak om látni többé Parist. S ha még csak 
a felnőttek szája nyílnék e kiszólásra, ha 
még csak a felnőttek gúnyolnák azt, ami
vel nem is oly rég a kuiturközösség kötött 
bennünket össze. De a felnőttel tart a 
gyermek is, családi körben, iskolában, mind 
sűrűbben halljuk tőlük is: nem tanulok 
angolul, utálom a francia nyelvet, Párisról 
beszelni sem fogok!

Tagadhatatlan, hogy a háború véres 
drámáját kísérő nyomorúság, fájdalom és 
lelki depresszió, mely mindnyájunkon úrrá 
lett, idézi elő ezt azt állapotot. Tagadha
tatlan, hogy azokban, kik közvetve vagy 
közvetlenül sinylik a háború keserveit, ez 
a lelkielváltozás természetesnek látszik. De 
ha már mi felnőttek nem tudjuk magunkat 
ez alól a pszihikai állapot alól kivonni, 
miért nem álljuk útját annak, hogy a gyer
mek, a jövő reménye, a mi bűneink, hi
báink megjavitója is belekerüljön ebbe az 
életfelfogásba. A gyermek tanuljon. A gyer
mek uj ismereteket szerezzen, melyek a 

vöjét szebbé, emberibbé tegyék a szomorú 
mánál. Az iskola nem való arra, hogy ott 

ma háborúját megrögzitsük, a ma küz- 
keservét, ellentétjeit a gyermekbe be- 

i egezzük.
Fájdalmas úgyis a gyermekekre, ha 
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atyja, testvére ott van az otthontól távol 
a harcmezén. Tanítsuk őt a családi kör
ben, hogy becsülje, értékelje azok cselek- 
detét, kik mindannyiunkért életüket, vérüket 
kockáztatják. De ez aztán legyen a határ 
is. S bár a harc folyik, s bár népek álla
nak népekkel szemben, ne oltson gyűlöle
tet senki a gyermekbe, ne neveljen senki 
utálatot azon népek iránt, amelyek most a 
csalavonalban szembe kerültek velünk.

És az iskolának, mely csak, a kultúrát 
szolgálhatja, még kevésbbé lehet tiszte, 
hogy azt tanítsa, azt hirdesse, vagy csak 
elő is segítse, hogy a kultúrának a csata
front másik oldalán álló részesei gyűlöle
tesek, s gúnyolni kell őket. Az iskola szent 
hely, hol nincs más cél mint a tudomány. 
Az iskola templom, hol nincs más eszköz, 
mint a kultúrára nevelés. Ha mi felnőttek 
már szitkozódunk, a gyermeket óvjuk meg 
ettől a veszedelemtől.

S ez a feladat az iskolára vár. Ma
gyarázza meg az iskola a nagy kataklizma 
eseményeit, magyarázza annak okait, s vár
ható következményeit. E munkája közben 
azonban ne feledkezzék meg arról, mit 
jelentett a múltban, s mit jelent a jövőben 
is azoknak az országoknak a kultúrája és 
értéke, amelyek most a front másik olda
lán állanak. Óvja, védje az ártatlan gyer
meki lelket a gyűlölettől azok iránt, kiknek 
kulturértékeiből sokat tanultunk és még 
fogunk is tanulni.

Az iskolában szorgalmasan tanulja a 
gyermek a fizika törvényeit, a természet
tudományt, s a többi tudományokat, ahol 

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a lap szerkesztőségébe küldendők.
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a tantételek felfedezőinek soraiban szépen 
megférnek egymás mellett a franciák, an
golok, németek. Tanuljon a gyermek és 
szeressen. Szeresse a hősöket, kik most a 
csatamezön érettük véreznek, de szerete- 
téből ne zárja ki a tudomány vértanúit 
sem, kiknek soraiban ismét oly szépen el
férnek egymás mellett az angolok, franciák 
és a németek.

Óvjuk a gyermek lelkét az eltévelye
désektől, botlásoktól, amelyekkel szemben 
mi felnőttek sokkal esendőbbek vagyunk 1 
Ha majd ismét felvirrad a béke, a kultur- 
közösség napja, legalább az uj generáció, 
a mi gyermekeink, lelkében ne legyen 
semmi, a mi a közösség érzése elé a leg
halványabb, árnyékot is vesse. Szívleljük 
meg ezeket és nem lesz későbben újabb 
szégyelni valónk.

A hadikölcsön.
A második hadikölcsönre eszközölt 

jegyzések hatalmas tömege napról-napra 
impozánsabb képet ád ez az uj kibocsátás 
nagy sikeréről. Ez a siker egyébként előre
látható volt. A kibocsátás a legjobb pilla
natban történt, amikor elsöprő erejű offen- 
zivánk a legszebb diadalokat aratta Nyugat- 
Qaliciában és amikor a harctéri helyzetről 
mindenfelől a legörvendetesebb híreket 
kapta az ország.

Az uj emissziót mindenütt a leglelke
sebb hangulat fogadta. És ezen a hangu
laton egy csöppet sem változtathatott az 
időközben bekövetkezett olasz válság Ellen-

TÁRCA.

A szétszokottak.
Binet Valmer

'óidon a postagőzös körvonalai feltűntek a 
. iron, önkéntelenül félelem szállta meg Si
et. Vájjon mit hoz számára a hajó? És azt 
tudta biztosan, hogy szive a türelmetlenségtől 

íz aggodalomtól dobog-e olyan hevesen ?
l elki szemei előtt egymásután vonultak el 
: képei. Mikor összekeltek Francois-val, nem

■ k különösen gazdagok, de jövedelmük gond- 
iólétet biztosított nekik. A kölcsönös vonza- 
n találták fel boldogságukat és édes semmit- 
'en éltek szerelmüknek a Földközi tenger 
n fekvő villájukban, melyet virágillattól teli 

adár daltól hangos kert vett körül.
Egy este sürgönyt kézbesített Francoisnak a 

•dó. Egész vagyonuk elveszett egy bankbukás 
’lvtán. Semmijük sem maradt a távol gyarmatok

ban fekvő műveletlen birtokukon kivül. Jófor

Milyen kicsi mindez? — gondolta Francois. 
A rácskapunál nem várt reájuk cseléd. így 

Francois kénytelen, volt podgyászát a kocsis segít
ségével behordani.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását

mán egészen tönkrementek, tehát tenni kellett 
valamit.

Francois, a mennyire csak lehetett, meg
terhelte a villát. Pénzének felét átadta feleségének, 
másik felével pedig útra kelt, hogy megpróbálja 
afrikai birtokainak értékesítését. Simonne szerette 
volna férjét elkísérni. De mert a vidék gyilkos 
éghajlattal birt, Francois addig könyörgött neki, 
hogy maradjon és gondozza kedves fészküket, mig 
szót fogadott.

Három évig tartó távoliét után Francois ma 
fog hazaérkezni Vagyoni helyzetét teljesen ren
dezte s ezentúl ismét annyi jövedelmük lesz, mint 
házasságuk első idején. Visszajött, hogy folytassa 
a régi, boldog életet.

Az irta egyik levelében : Milliomos lenne 
belőlem, ha itt maradnék, de mit bánom én a 
gazdagságot! .... Azonkívül még egyéb gyen
géd, szeretetteljes szavakat is intézett Simonne- 
hoz, aki most mégis azt kérdezte önmagától, mi
alatt a kikötőhöz rohant:

Vájjon megtaláljuk-e a régi boldogsá
got? ... . Vájjon Francois ugyanaz-e most is, 

mint aki volt ?.. . S vájjon én magam is ugyanaz 
vagyok-e? . . .

Igen, Francois a régi maradt ! Ma is magas, 
karcsú, hatalmas erejű férfiú volt, szelíd tekintetű, 
szemekkel. Heves mozdulattal vonta kebléhez 
Simonne-t s azután eltartotta magától, hogy 
jobban lássa öt. És Simonne? ... Ö is olyan 
volt, mint három év előtt, bájos, kedves teremtés, 
csak kissé soványabb.

A házaspár azután kocsira ült. És a mikor 
Francois végre megpillantotta kedves otthonát 
egy magaslatról, úgy megszorította Simonne kezét 
örömében, hogy az feljajdult.

A nyárilak szép, négyszögletes épület volt. 
Kertje lenyúlt egészen a sziklás partig, melyen 
zúgva törtek meg a tenger hullámai. A fölkelő 
délvidéki nap aranyozta meg a boldogságnak ezt 
a fészkét, mely most is tele volt virágillattal és 
madárcsicsergéssel. 
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kezűleg, ez a körülmény csak felfokozta a 
nemzet áldozatkészségét és arra a komoly 
és erős elhatározásra vezetett, hogy min
denki minden erejével hozzájárul a had
sereg részére szükséges tőke előteremté
sének és biztositásának munkájához.

Le kell szögeznünk azt a fölöttébb 
örvendetes tényt is, hogy országszerte a 
legteljesebb megértésre talál. A pénzügyi 
kormánynak az a törekvése, hogy a hadi- 
kölcsönbe elsősorban az otthon ládafiában, 
szalmazsákban, harisnyában dugdosott és 
gyiimölcsözetlenül heverő tőkék vonassanak 
be. Ennek köszönhető, hogy a tezaurált 
pénzeket egyre jobban sikerül rejtekhelyeik
ből előcsalogatni és közgazdasági szerve
zetünk vérkeringésébe visszavezetni.

Lapunk múlt számában megkezdett 
névsor közlését most folytatjuk Ez ideig a 
Muraszombati Takarékpénztár, Mezőgazda
sági Bank és vashidegkuti jegyzőség terü
letén eszközölt jegyzések adatai állnak 
rendelkezésünkre, miért is ezúttal és követ
kező számainkban e névsorok közlését 
folytatjuk Kérjük azonban az összes járás
beli jegyzési helyeket, hogy a hadikölcsönt 
jegyzők névsorát s az általunk jegyzők 
névsorát s az általunk jegyzett összegeket 
velünk mielőbb közöljék, hogy méltóan 
örökíthessük meg azt a lelkes áldozatkész 
felbuzdulást, mellyel a muraszombati járás 
derék vend népe a hazának áldozott.

A Muraszombati Takarékpénztárnál a 
következők jegyeztek:

Vlaj Teréz .Muraszombat 600 K, Fiiszár .Má
tyás .Muracsermely 1000 K, Czipott Júlia 3000 K, 
Zsitek Ignác és Miklós Korong 600 K, l.oncsár 
József Hrasicz 400 K, Mayer Károlyné Nagyka 
nizsa 400 K, Vérén István 1000 K, Vérén Istvánne 
350 K, Szocsics János 500 K márkusházi lakosok, 
Kühár István Battyánd 500 K. l.ipics József Alső- 
marácz 100 K. Miholics István Mártonhely 300 
K, Zvér Borbála Falud 600 K, Titán Iván Korong 
500 K. Vogrincsics Apollónia Baltyánfalva 600 K, 
Vörös Annu Baltyánfalva 400 K, Ratkol Tivadar 
Muraszombat 5000 K, Evang. gyülekezet Szent- 
sebestyén 1900 K, Berglesz Anna .Murahalmos 
700 K, Berglesz János Salamon 400 K. Györek 
Mihály Baltyánfalva 1000 K. Rituper Józef és 
Andreics Ilona 2000 K, Kardos József Kolossá 
Anna 1400 K, Rumics Ferenc 1000 K. Kolosvári 
Ferenc 600 K mezővári lakosok, Virágh Dániel 
Muraszombat 1000 K, Novák János Kisszombat 

500 K. Lukács József Barkócz 2000 K. Czipott 
Áron Kácsfalu 1000 K, Roudi Iván Zoltánháza 
800 K, Stausz Antónia Battyánfalva 100 K, Hidics 
Mátyás Alsómarácz 1000 K, Kolossá Ida Mura- 
szombat 1200 K. Örihodosi anyagyülekezet 1400' 
K, Fenyves Dezső Andorháza 500 K. Balkányi 
Ernö Alsólendva 100 K. Bánfi József Völgyes 
300 K, Terplán Jenő Péterhegy 1600 K, Ág. ev. 
gyülekezet Péterhegy 4000 K, Bodóhegyi evang. 
gyülekezet 1000 K. Gergoretz Miklós Andorhegy 
3000 K, Kücsán Ádámné Tótkeresztur 200 K, 
Rácz János és Gomböcz Teréz Muracsermely 1800 
K, Fartély Károly és Malacsics Karolina Bokrács 
1000 K, Evang. gyülekezet Tótkeresztur 1100 K. 
Fotwecz Borbála Muraszombat 50 K, Horváth 
János és Mária Lehomér 2000 K. Luthár Iván 
Tótkeresztur 600 K, Fartély Iván Lendvakislak 
1400 K, Czug János Urdomb 650 K, Czug Juli 
Urdom 700 K, Ferencek János Zsidahegy 400 K, 
Hack Anna Zsidahegy 1100 K, Novák Juli Szent- 
sebestyén 2000 K, Czipöth József Kismálnás 600 
K, Czipöth Mátyás Kismálnás 1000 K, Baumann 
István Alsómarácz 1000 K, Zsitek József és neje 
Battyánfalva 300 K. üergorics Ferenczné Kismál
nás 500 K

A Muraszombati Mezőgazdasági Bank 
R.-t.-nál jegyzők névsora az alábbi:

Rigó Jánosné Örihődos 2000 K, ifj. Vértes 
Sándor Ókörlvélyes 2000 K, Vértes Aladár Urdomb 
2000 K, Gergoretz Miklós Andorhegy 2000 K, 
Gaál Zoltán Nemesleányfalu 4000 K. Sávéi János 
Kisszombat 2500 K. Weltner Adolf és neje Pár
tosfalva 3000 K. Varga Kálmán és neje 1000 K. 
Kovács Ferencné Varga Örzse 300 K. Kovács 
Karolina 1400 K pártosfai vai lakosok, Kühár Anna 
Vaspolony 500 K, Császár Sándor 1500 K, Kocén 
Vilma 1800 K. Pálíi István és neje 600 K csekefai 
lakosok, Bertalanics Mátyás Borhida 400 K, ifj. 
Ozvatics Mihály 300 K. id. Ozvatics Mihály 400 
K, Malacsics Ágnes 500 K. id. Ozvatics Mihály 
200 K. Malacsics Vilma 600 K. ifj. Ozvatics Mi
hály 400 K. Vörös József 200 K kisfalui lakosok, 
Kianecz Rozi 400 K. Kianecz Karolina 50 K. Le- 
posa János 400 K. rátkalaki lakosok, ifj. Csahuk 
György Tótkeresztur 800 K. Bácz Sándor Sürü- 
háza 500 K, Vogrincsics István Jegenyés 200 K, 
Csahuk József Szécsényfa 1000 K, Vashidegkut- 
vidéki Takarékpénztár 1000 K, Obál Mihály Vas- 
hidegkut 100 K, Pöczák Sándor Domonkosfa 700 
K, Pocák Lajos Domonkosfa 200 K, Gáber Mari 
Szentbibor 300 K. ifj- Hack Ádám Zsidahegy 400 
Lovenyák Vince és neje Zsidahegy 800 K.

Könyörgés harc hajnalán.
Nem kérem. Uram, hogy reám tekints 
És lássad : nincs még a föld kerekén, 
Ki haragodhoz közelebb jutott. 
Mert Jöbnál jobban megszenvedtem én.

Aláztál engem barmok vályújáig
S hajcsárt rendeltél urnák énfölém.
S mikor lelkemben szent rózsáid nyíltak 
Senyvedni hagytál bodzafák tövén.

És mégse kérem, hogy énrám tekints
S megsokald szörnyű vezeklésemet. 
Csak öt tekintsd, a gyöngét, szomorút, 
Aki nem vétett soha ellened.

Uram, szépséget te adtál neki
S te adtad nékem a zengő igét.
Ha engem elnyel itt a vérözön, 
Szépségét, Uram, ki zengheti még?

Ki mondja néki ezután : >Gyönyörüm, 
Az ég legdrágább ajándéka vagy.* 
így elhervadni engednéd-e öt,
Ó én Uram, kit jónak mondanak.

Lásd, nem dicsérem még meg a szemét. 
Melyet házadban most bánattal süt le, 
Uram, könnyekben usszon-e a szem, 
Mely jóságodnak legfényesebb tükre ?

Nem kértem. Uram, tőled semmit is. 
Mert nem alkottad kérő szóra szám ;
S most mégis kérlek : szegény életem 
Ajándékul add néki, jó Atyám!

Gyónt Géza.

HÍREK.

— Kitüntetés. Németujvári és szabad- 
batthyányi Batthyány Béla gróf őrnagynak 
a király a hadidiszitményes 3. osztályú 
katonai érdemkeresztet adományozta.

— Vizsgálat. Oreisinger Ottó ipar
oktatási felügyelő szerdán városunkban 
időzött s az ipariskolai oktatást vizsgálta 
meg.

— Hadikölcsön jegyzés a vashidegkuti jegyző- 
ségben. A második magyar hadikölcsön jegyzése 
a vashidegkuti körjegyzőségben meglepő eredmény
nyel végződött. A kör földmives lakossága, mely 
az első kölcsön kibocsátásánál teljesen elzárkózott 
mindennemű jegyzéstől, mert az utolsó két napon

Nem is tudtam, hogy elküldted Mariét ’ 
mondta, midőn a konyhába ment Simonne 

után, aki éppen a villásreggeli elkészítésével fogla
latoskodott és erre a megjegyzésre nagyon elpirult. 

Nem volt rá szükségem, mindent magam végzek 
És mialatt megteritette és virágokkal 

diszitelte fel az asztalt, büszkén mesélte el, hogy 
a felét sem költötte el a gondjaira bízott pénznek. 

Estefelé körüljártak a kertben A madarak 
vígan ugráltak a bokrok ágain keresve azt a 
helyet, ahol az éjszakát fogják tölteni. Szárnyaik 
csattogása a hullámok mélabus morajába vegyüli 
és kábító virágillat töltötte be a levegőt.

Francois térdeire ültette Simonnet. Ez volt 
teljes boldogságuknak utolsó estéje . . .

Ha szeretitek egymást, egyetlen napra se 
váljatok el semmiféle ürügy alatt, még akkor sem, 
ha kötelességről volna szó! . . . Mintha hallanám 
a választ! . . . Akik egymást szeretik, azok hívek 
maradnak. A becsületes asszbny nem feledkezik 
meg magáról és a jellemes férj sem csapodár. 
Igen, megengedem, viszontlátáskor a szenvedély 
fokozott erővel szokott előtörni, de az isteni ossz- 

hangot a teljes együttérzést nem fogjátok fel
találni többé ! Még egyszer talán életre kell, de 
az már egészen más! . . .

Simonne több volt mint hü. Még csak kisér
tésbe sem jött. A távollevő emlékeivel és képével 
szivében, teljes elvonultságban élt. De szűk körül
ményei és a takarékoskodás folytonos gondja kö
vetkezteben kicsinyes, polgári szokásokat vett fel.

Francoist ellenben megacélozták az élet küz
delmei. Felébresztették benne erejének és ügyes
ségének tudatát és tág látóhatárt nyitottak előtte. 
Ezért találta szűknek otthonát és beszélt elragad
tatással küzdelmeiről, kalandjairól és arról a nagy, 
érdekes világrészről, melyben három évet töltött.

Simoné csupán takarékoskodásáról, tyúkjai
ról, kertjéről és madarairól tudott beszélni. Ez 
idegessé tette a férjet, ami az asszony figyelmét 
nem kerülte ki.

Unatkozol! Mondta többször.
Francois mindannyiszor nemmel válaszolt. 

Közben megpróbálta fölvenni régi szokásait és 
érdeklődni a madarak, a zöldséges ágyak és a 
szobák berendezése iránt. De hasztalanul! Simonne 

észrevette erőlködését és az elmúlt évekre gondolt.
- Te már nem vagy a régi, Francois ! 

jegyezte meg szomorúan.
És elérkezett az a nap, mikor Francois ha

sonló megjegyzésekre csak lehorgasztotta fejét, 
de nem válaszolt és az a másik nap is, mikor 
ajánlatot kapott, hogy fogadja el egy nagy válla
latnál az igazgatói állást a gyarmatokon. Ez az 
ajánlat éppen akkor érkezett, mikor a jelenetek 
és veszekedések mindig gyakrabban kezdtek ismét
lődni a házastársak között.

— Fogadd el! — mondta Simonne.
Már megunta férje panaszait, a folytonos 

semmittevés miatt. Azonkivül csak húsz havi 
távollétröl volt szó. A férj nem habozott sokáig.

— Majd ritka madarakat hozok neked onnan, 
melyekkel benépesítheted a kertet! . . .

Simonne szomorúan mosolygott.
A hajó naplemente előtt hagyta el a kikötőt. 

Simonne mindaddig a mólón maradt, mig csak 
az utolsó füstfelhő is el nem tűnt a láthatáron. 
Most nem sirt annyira, mint néhány év előtt, 
bár sokat adott volna azért, ha szivét ugyanaz 
a nagy fájdalom töltötte volna be, mint akkor! ..
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: Boda Henrik h. körjegyző lelkes buzgalma 
folvt 1 láda fiókjából a gyümölcsözetlenül heverő 
(5kéi előszedegette, hogy azzal, — ha csak cse- 
Ijélv értékben is — végleges győzelemhez segítse 
i^az gyünket. A körjegyzőnél a kővetkezők jegyez
ek második magyar hadikölcsönt: Pancsor Já
nos unhatja 200 K, Oombócz Teréz Jegenyés 
20i , Pitz János Jegenyés 500 K, Benkő József
50C K, Pancsor Anna 400 K, Koszednár Mihály 
jOi i\. Cziglár István 400 K, Kolmankó Ferenc 
30 károlyfai lakosok ; Bernád Mátyás Lendva- 
k ,s;,, 250 K. Vucsák Antal Lendvakirályfa 50 
iánk Károiv Szécsényia 1000 K, Csahuk József 
Szécsénvia 1000 K. (nevezett azonfelül még külön 

ashidegkutvidéki takarékpénztárnál 
Bransperger Mihály 600 K. Vogler 

(i a0 K. Vogler Mici és Ilonka 200 K,
Vöt ■ Karcsi, Vogler Hansi, Vogler Ferdi 100—100 
K , Derkács Mária 1000 K. Kerécz Kata és 
Júlia "00 K. Kónya Imre 200 K, Kolláth Angyallá 
150 K. Huszárik Róza 100 K, Pollák Zsigmond 
200 K. Huber Mátyás 900 K, Maitz Ferenc pék
segéd 1000 K. Zsálig Iván kocsis 500 K, Reiser 
Boda Henrik 400 K vashidegkuti lakosok. Azon
kívül kisebb-nagyobb jegyzések történtek a Vas- 
hidegkulviJéki Takarékpénztárnál, postánál és kö
zelben levő más pénzintézeteknél, úgy hogy a 
körjegyzőség lakossága által tett jegyzések jóval 
a 30,000 koronát meghaladják.

Esküvő. Szenttamási dr. Baboss 
Einil muraszombati közigazgatási gyakornok 
június hó 9-én tartja esküvőjét Beszterce
bányán tomkaliázi és folkusfalvi Thoinka 
Mária Stefánia urhölgygyel.

A járásbíróság szabadsaga. 
A muraszombati járásbíróság hazafias bírói 
és tisztviselői kara a rendkívüli időkre való 
tekintettel a háborús évben törvényben 
biztosított szabadságáról lemondott, bizony
ságot szolgáltatván arról, hogy a magyar 
bírói és tisztviselői kar e nehéz időkben is 
megállja helyét s fokozott erővel igyekszik, 
hogy az itthonmaradottak részére az igaz
ságszolgáltatás zavartalanul működhessék.

A vármegyei árvaszék a második hadi- 
kölcsönert. Vármegye árvaszéke a következő fel- 
felhivást intézte a községekhez és körjegyzőkhöz: 

Minden magyar embernek, az ország minden hű 
t/ fiának szent kötelessége ereje végső meg

lel előmozdítani a nemzet nagy és igaz
ságos ügyének teljes diadalát. Kötelességünk a mi 
dicsőséges hadseregünknek s az államnak rendel-
I /csere bocsátani azon anyagi eszközöket, ame
lyeknek birtokában a siker minden biztositékával 
f 'l liiatiák győzelemmel befejezhetik nagy har-

1 A második hadikölcsön erkölcsi és anyagi 
.'d egyik főfontossága, tényezője szent ügyünk 

> diadalának. Világosítsák fel erről jegyző
1 népet és buzdítsák őt arra, hogy mindenki 
•ls<> fillérét is áldozatul adja a haza oltárára 

k föl a gyámokat és gondnokokat, hogy a 
uak és gondnokoltak árvatárilag kezelt kész
nek hadikölcsönjegyzésre való fordítása iránt 
ektalanul adják be bélyegtelen kérvényeiket 
vaszékhez. Tegye meg mindenki a maga kö- 

k <;et s a nemzet áldozatkészsége megtenni a 
In< áldott gyümölcseit fegyvereink ragyogó dia- 

;n. Hisszük, hogy járásunk kötelességtudó és 
*’a/ is jegyzői kara tudni fogja kötelességét s 

;a a népet világosítani. Járásunkból az első
II -iszéki kölcsönt dr. Geiger Vilmos tb. fő- 

",s gyermekei: Geiger Ernő, Lola és Laczi je-
mindegyik 2000 2000 koronát. Reméljük, 

■a sok követőre fog találni.
Kirendelés. Ifj. Horváth Pál főszolgabíró 

-zundy Béla pártosfalvai oki. segédjegyzőt szol
gálatra a muraszombati körjegyzőséghez ren
delte ki.

— Tiszták az utcák. Ifj. Horváth Pál fő
szolgabírónak erélyes s lapunkban is megjelent 
rendelete megtette üdvös hatását, mert örömmel 
látjuk, hogy eltűnt Muraszombat utcáiról a piszok 
s példás tisztaság s rend uralkodik mindenfelé.

Szalonkocsi a muraszombati pályaudvaron. 
Megszoktuk már, hogy a vasútról érkező háborús 
hirek rokoni eredetüket a háború által még jobban 
felkorbácsolt fantáziából merítik. A vasútról 
kaptuk a háború elején Belgrád bevételének, Petár 
király s a szerb vezérkar elfogatásának s egyéb 
nagy és meg nem történt eseményeknek hírét s 
igy érthető, hogy mikor most a vasútról hire ér
kezett, hogy hétfőn este szalonkocsi érkezik a 
muraszombati állomásra, rögtön villámként szá
guldott a hir, hogy a muraszombati állomásra 
érkező szalonkocsi egy sebesült főherceget hoz. 
Hogy miért éppen Muraszombatba jár a főherceg 
üdülni, annak okát persze senki se kereste. A 
szerényebb hírvivők azt suttogták, hogy egy tábor
nok jön a szalonkocsin, mert az olasz háborús 
főhadiszállás Muraszombatban lesz s ennek meg
felelő helyet keresik. A változatos híreknek meg 
volt a kívánt eredménye, a hétfő este 10 óra felé 
érkező vonatot nagy közönség várta s megrohanta 
a szalonkocsit, melyből csakhamar hordágyra 
emelték Wilmann Józsefné, volt muraszombati 
lakost, aki súlyos betegen hazavágyódott Mura
szombatba. A súlyos beteg uriasszonyt a hely
beli kórházba szállították.

Adomány. A Muraszombati Mezőgazda
sági Bank az izraelita templomalap javára 30 K-át, 
az izr. nőegylet javára 20 koronát adományozott, 
melyet hálásan köszön az izr. hitközség s nöegy- 
let vezetősége.

A természet csudája Mindenesetre érde
kes tünemény, mint a rákfejii asszony, vagy egyéb 
jóslással foglalkozó humbug. Godowszky Antal 
mátyásdombi elöljáró kutyája. Godovszky serté
sének malacai lettek, a sertés azonban sutba 
dobva rokonságot, szeretet, malacait nem táplálta, 
sőt megharapta őket. Ezért a malacok gazdája 
dadát fogadott a malacok mellé s erre legalkal
masabb volt a nemrég családi örömökön túlesett 
kutya. A jámbor állat azóta valóságos kutya hű
séggel ápolja a kis malacokat, amelyek meleg 
ragaszkodással élvezik az édes anya tej helyett 
a kutya tejet.

Itt az idő, most vagy soha, jegyez
zünk hadikölcsönt!

A fellábu vőlegény. Nagyváradról írják: 
Biharvármegyében nagy megbotránkozást keltett 
most egy magyarcsékei járásbeli gazda eljárása. 
Árgyelán Tógyer nánhegyesi gazdálkodónak a 
leányát még a háború kitörése előtt eljegyezte 
Mornye Péter odavaló jómódú legény. A közbejött 
háború miatt az esküvőt nem tudták megtartani és 
a legénynek a csatatérre kellett mennie. A harcté
ren hősiesen küzdött. Különösen a rohamokban 
tüntette ki magát. Egy ütközet alkalmával srapnell 
érte a legény lábát. Mornye a kórházba került, 
ahol amputálták. A féllábu hőst tárt karokkal 
fogadta a menyasszonya. Mornye egyenesen a 
menyasszonya édesapjához ment és megkérte a 
leány kezét.

Féllábu embernek nem adom oda a lá
nyomat !

— Nem szégyen az, apám. A hazáért vesz
tette el a lábát. Én a felesége akarok lenni ! — 
replikázott a szerelmes menyasszony. Az apa 
azonban hajthatatlan maradt. Hiába lépett közbe 
a lelkész, a jegyző. Végül is az árvaszékhez tet
tek jelentést a dologról. Biharvármegye árvaszéke 
megfosztotta az apát atyai hatalma gyakorlatától 

és hivatalból adta meg a házassághoz a bele
egyezést. A jegyesek igy a hivatal védelme alatt 
már tegnap meg is tartották az esküvőt.

Beírások a szombathelyi felső kereske
delmi iskolába az 1915—16- iskolai évre julius 
1., 2. és 3. napjain tartatnak, d. e. 9 12 és d.
3—5 óráig az igazgatói ideiglenes irodában, (Zrínyi 
llona-utca 21. szám, Weidlich-féle ház). Az igaz
gató azonban bármely köznapon d. e. 8—11 óráig 
előbb is szívesen áll a szülők rendelkezésére és 
esetleg a beírást is elvégzi.

— Halálozás. Fekete Gerő árvaszéki iroda
tiszt, muraszombati háztulajdonos hosszas bete- 
geskedés után elhalálozott. Halálát családja s 
rokonsága gyászolja, az árvaszék pedig egy szor
galmas, derék tisztviselőjét vesztette el benne.

Az alsós uj műszava. Nincs a világon 
olyan kártyajáték, a melynek annyi műszava 
lenne, mint az alsósnak. Az uhu, a népszerű 
• trub, az összes adu, Fedák Sári, gromoboj, ul- 
timó és ki győzné fölsorolni valamenyit. Hát eze
ket is nehéz dolog fejben tartani, de az olasz 
hadüzenet hatása alatt még szaporodtak is. Úgy 
történt az eset, hogy pünkösdvasárnapján három 
ur alsózni ült le. Legyünk bizalmasok és nevez
zük a keresztnevükön őket. Kálmán volt a fölvevő, 
ellene tehát Ferencz és Rudi játszott. Megindult 
a párti és Ferencz egyre inkább csóválja a fejét ; 
sehogy sincs megelégedve Rudival, a partnerével. 
A mikor azután a derék Rudi megint olyan kár
tyát hiv, a mely a fölvevő malmára hajtja a vi
zet, nem bírja tovább és fölkiált:

—Olasz !
Mi ? Mi ? — kérdezik a meglepett kár

tyások.
— No igen, olyan ember, ki a partnere ellen 

dolgozik, az — olasz.
Magánvizsgák a muraszombati polgári isko

lában. A muraszombati polgári fiú iskola most 
fejezte be második évzárását. Szombaton és hét
főn tartották meg a magánvizsgálatokat. Az iskola 
életrevalóságt bizonyítja, hogy a magánvizsgán 19 
fiú jelent meg, a kik egy jelentkező kivételével 
sikerrel vizsgáztak.

— Murába fulladt. Széchénykut falu határá
ban egy ismeretlen férfi hulláját vetette ■ partra a 
Mura vize. A falu lakói értesítették a muraszom
bati csendőrséget. Muraszombatból a rendőrorvosi 
vizsgálat megejtése céljából kiszállt a helyszínére 
Döbrentei Antal tb. főszolgabíró és dr. Geiger 
Vilmos tb. főorvos. A vizsgálat megállapította, 
hogy a férfi hulláján erőszaknak, vagy külső sé
rülésnek nyoma nincs s igy valószínűleg öngyil
kosság esete forog fenn. A halott ruháit átkutat
ták, de semmiféle írást nem találtak nála, mely
ből kilétére csak következtetni is lehetne. Ruházata 
után ítélve, a Mura halottja stájer vidékről való. 
Nincs kizárva, hogy a viz messziről sodorta el 
magával Szécsénykutig. Az ismeretlen hullát a 

1 hatóság eltemettette. Kiléte iránt megindították a 
nyomozást.

Adomány. Berdén István muraszombati 
szabómester 1 koronát adományozott a Vörös 
Keresztnek.

Szerkesztői üzenet.
Többeknek. Köszönjük a hadikölcsönjegyzés- 

ről már eddig küldött tudósításokat, türelmet ké
rünk azonban, mert lapunk szűkre szabott terje
delme folytán csak folytatásokban közölhetjük a 
jegyzéseket azonban már előre jelentjük, hogy 
minden jegyzést, melyet tudomásunkra hoznak, 
közölni fogunk.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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Egy jó házból való fiú 

tanoncnak 
felvétetik Nemecz János 
vaskereskedésében, Muraszombat

Egy óra reklámképen
Aki ingyen akar egv órát, 

még hozzá elegáns precíziós orat, 
urak vagy hölgyek részére válasz

tás szerint írjon azonnal az
Uhrenhaus Fr. Schmidt Prag, 

Weinberge.

Kereskedősegéd, 
a röfös- cs divatáru szakból, hadmentes, 
aki a német, vend és magyar nyelvet bírja, 
felvétetik Siftár és Horváth cég
nél, Radkersburgban, ahová az ajánla 
tok beküldendők.

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

kereskedésében, Muraszombatban.

V1GYÁ zzon 
---- egészségére I = 

Megbízható és jóminöségü nikotin mentes 

c igar e tta-liüvelyeket 
csakis BALKANYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

Levél a liar czté.rr ő 1.
Rituper Alajos muraszombati 
lakatos mester a nagyérdemű 
közönséget a harcztérről 
kiadóhivatalunk által tiszte
lettel értesíti, hogy

lakatos műhelyet
megfélelö és képzett erők
kel teljes üzemében fentartja 

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

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

FI TPíTPA háborús L, UIW» ZA TÉRKÉPÉ 
kapható BALKÁNYI ERNŐ üzletében.

Köhögés rekedtség,

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

BUDAPEST es KIS ÚJSÁG

apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat

elnyálkásodás, 
hurut és görcsös 

köhögés ellen.

SIJCLLXÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel

lák három fenyővel. 6100 közi. Ilii, 

bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 
igazolja biztos hatásukat.

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

gyógyszertárában.

Ipar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

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

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAUÉR J()ZSEF bábsütő és mézeskalácsOB.

ANTAL)ER FERENCZ úri és női czipész- 
raester Közép-utcza.

BENKÓ JÓZSEF Szállodája az „Elefánt1*-hoz.

BITTERMANN TIVADAR borbély és fodrász.

BOROS BENŐ kavúhaza.

CZ1P0TT MIKLÓS férfi- és női czipész,

D1TTR1CH GUSZTÁV bádgos, vizsgázott 
acetylen gázszerelő.

D1CK SÁNDOR sajtgyáros.

ERNST SÁNDOR ka lapos-mester
FÜRST A. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, veteniény-magvak. úgyszintén üveg 

és porcellánkereskedése.
FLISZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 

Motorerőre berendezett műhely.

KR. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fő utcza.

HE1MER IGNÁC.Z deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva utca.

IIALBABTII HENRÍK vendéglős.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

KÉMÉNY Moll „Korona** kávéházit.

KALCHBRENNER és NÁDAI 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry-utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

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

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

sági gépekben.

POLKÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

POSZTÉ JÁNOS órás és ékszerész.

PÉTERKA FERENCZ vendéglős.

PÁLÉI ISTVÁN kovácsmesler Lendva-utcza.

RATKOL TIVADAR göztéglagyára.

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

Kerékpár raktár.

SIFTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza. 

URSZULESZKU. PÉTER úri és női fodrász.

WOLFARTH LAJOS ép. mérnök Mező utca

VIDÉKIEK:
BRAN'DSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 

Szombathely.

GOLOl B IST\ AN kereskedő Alsómarácz. 

GROSZ SAMU vendéglős Urdomb. 

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

GROSZ MÓR vegyeskereskedő Felsölendva. 

GÉNT H KÁROLY vendéglős Felsölendva 
HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 

IIAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 
HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán 
KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd. 

KOUSZ ANTAL vendéglősBpest VII. Sip-u.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezövár.
KÜHÁR JANos vendéglős Battyánd.

KI HÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházá
KÜHÁR JÓZSEb vas és füszerkereskedt • • 

Felsölendva.
MOLNÁR ZSIGMOND „ Elnke Kávéház. 

Komárom.
OBÁI. JENŐ gőzmalom tulajdonos Peresló. 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.

PRESZLKR VICTOR „Hungária Kávéház1* 
Komárom.

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszom bat. 

ST1VÁN FERENCZ vendéglős Köhida. 
SIFTÁR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOMMER JÓZSEF vendéglős Felsölendv 
TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg 
VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely 

VLaJ FERENCZ vendéglős Rónafö.
VOGLER JÓZSEF savanyuviz tulajdon- 

Bad Hadéin.
ZRINSZK1 ISTVÁN gépkovács Alsómorácz


