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Laptulajdonos a Muraszombatjárási Gazdaszövetség
ELŐFIZETÉSI ÁR:

• 6 kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér, 
izetési és hirdetési pénzek és reklamácziók : 
ÁNYI ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

A muraszombati villany
világítás!

'V.iraszombat község jóidéig még a 
lakosság számára is külföld 

számba ment. Távol a vármegye központ
jától, elhagyatva feküdt ez a kies hely és 
elte csendes tétlenségben napjait. A nyolc 
évvel ezelőtt épült vasút rántotta ki Mura
szombatot a feledés és ismeretlenség ho
mályából s azok, akik a vasúttal azután 
ezt a kies fekvésű helyet megközelítették, 
bámulattal beszéltek a muraszombati járás 
természeti szépségeiről, vend lakosságának 
a ravaszságig értelmes világfelfogásáról és 
arról a hazafias szellemről, melyet a magyar 
iskola ezen a nemzetiségi vidéken meg
teremtett. A vasút nagy erővel indította 
meg a fejlődés munkáját és az eddig tét
lenül heverő erők szárnyra kaptak és akció
képes férfiak vállalkoztak a nagy munkára, 
melynek célja Muraszombat községnek fel
lendítése és végeredményében a községnek 
nagyközséggé való átalakulása, mely, mint 
a háború után, sürgős megoldásra váró 
nagy feladat a község jövendő fejlődésére 
döntő fontosságú lesz.

Ez a meleg érdeklődés és a község 
fejlődése iránt való rajongás teremtette meg 
a polgári iskolát, amely nagyrészben a 
község és járás lakosságának áldozatkész
ségéből épült és a hatalmas mü a közel
jövőben rendeltetésének át is lesz adva. 
Érthető, hogy ilyen körülmények között 
nagy érdeklődés kisérte Mursa József 
kra, : í vállalkozó ajánlatát, aki késznek 
nyila hozott Muraszombat közönsége részére 
a világítási és ipari célokra szolgáló villany
erőt rendelkezésre bocsájtani. A vállalkozó 
tervét kezdetben kétkedéssel fogadták, mert 

bakban már többször történt kísérlet 
nyerő bevezetése körül, azonban ez 

sütörtököt mondott, mert az eddigi 
rvek a községnek oly nagy mérv

ben anyagi hozzájárulását involválták, 
a Mely a község teherbírási képességét min- 
de.k-.r meghaladta. Meggyökeredzett elv 
V' t át, hogy Muraszombatban tisztára 
a község anyagi erejének igénybe vétele 
mellett ezt a kérdést megoldani nem lehet. 
Ilyen volt a helyzet a múltban és ilyen a 
jelenben is. Ma. midőn a község a város
háza megvételével 45.000 korona, a pol
gári iskola építésével 75.000 korona, a 
vasúti hozzájárulással 95.000 korona, a 
vásártér felállításával 23 000 korona terhet 
vállalt magára, még beszélni sem lehet 
arról, hogy a község saját erejéből létesít
sen villamos müveket, melyek a legopti- 
misztikusabb számítás mellett is pár 100.000 
korona befektetést igényelnének. De még
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az esetben is, ha a község az amúgy is 
magas községi adó fokozásával a szüksé
ges anyagi erőt előteremteni tudná, sem 
lehetne a vállalkozás rentabilitásáról beszélni, 
mert a muraszombati köz- és magán
fogyasztás sokkal kisebb terjedelmű, sem
hogy a vállalat ekkora befektetés hozadé- 
kát kifizetné. A jövő zenéje az, hogy a 
villanyerö rendelkezésre bocsájtása folytán 
Muraszombatben ipaó telepek létesülhet
nek, melyre az itteni munkásviszonyok 
felette alkalmasak, de ezen távoli jövőbeli 
reményre maga a község akkora befekte
tést, mint amennyit a villanyos mii létesí
tése igényel, nem eszközölhet.

Mursa József vállalkozó alább ismer
tetendő ajánlata tehát különösen azért elő
nyös és rentábilis, mert a vállalkozó nem 
kizárólag Muraszombat kedvéért létesíti a 
müvet, hanem a szomszédos Steier közsé
geket is ellátja villanycrővel és igy az üzem 
rentabilitását részben a kiterjedt fogyasz
tásban, részben pedig a rendelkezésre álló 
olcsó vizi erőben találja meg A községre 
nézve pedig előnyös az ajánlat azért, mert 
a község semmiféle terhet magára nem 
vállal, csupán a vállalkozó előfizetője lesz, 
de viszont nyereségét abban fogja a köz
ség megtalálni, hogy a község területén a 
fogyasztóknak az áramot a község szol
gáltatja s igy egyrészről bizonyos befek
tetést nem igénylő nagy nyereségre van 
kilátás, másrészről pedig a községgel szer
ződvén, meg lesz a garantiája annak, hogy 
a nem túlságos nagy haszonra törekvő 
község a lakóság szükségletét normális ára
kon tudja ellátni. Muraszombat közvilágítása 
ezidö szerint a községnek 4000 koronájába 
kerül és erről a drága világításról el lehet 
mondani, hogy az valóságban nem létezik, 
mert hellyel közzel sötét mécsek pislognak 
a vak sötétben és a vasúton érkező idege
nek csak meglehetős kéz és láb ügyesség 
mellett és nyaktörő vállalkozások után tud
nak a községbe bejutni. így tehát a villany
erő beállítása e téren is a szükséges javu
lást meg fogja hozni és semmi esetre se 
fog több kiadást igényelni az a világítás, 
amely ezután lesz, mint az, amely eddig 
évi 4000 korona fogyasztás mellett tényleg 
nincs.

Mursa József vállalkozásának csak egy 
szépséghibájáról lehet beszélni, amelyről 
itt, ott szó is hangzik és amely talán a 
vállalkozást némileg gátolni, de hihető, hogy 
végeredményében megakadályozni nem fogja 
s ez az, hogy a vállalkozás nem magyar 
és hogy a mü nem Magyarország, hanem 
Austria területén létesül. Azonban a helyi 
viszonyok kellő ismerete mellett és hono
rálva minden sovinizmust, mely a hazai 
ipar fejlesztését és erősítését tűzi ki célul,
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a jelen esetben a vállalkozó cég, nem 
magyar volta akadályt nem képezhet. A mü 
ugyanis a Mura vizének kihasználására van 
alapítva s igy természetszerűleg, a mü 
magyar területen nem létesíthető. De egyéb 
ként is a fentebb említett okokból soha cl 
nem érhető, hogy kizárólag a magyar szűk 
ségletek kielégítésére épüljön a mü, mert a 
a vállalkozás rentabilitása a szűk fogyasztás 
mellet igy biztosítva nem lesz. A koráb
ban magyar cégektől érkezett ajánlatok 
természetszerűleg is, mert nem vizi erőre 
voltak alapítva, oly költségesek voltak, hogy 
a vihanyerő létesítéséről beszélni sem lehe
tett. S amily szívesen kötne szerződést a 
járás közönsége magyar céggel, épp oly 
örömmel fogadja most a osztrák cég aján
latát, mert az ügyek intézői meg vannak 
győződve, hogy most állott elő ez egyedüli 
lehetősége annak, hogy Muraszombaton a 
villanyerö létesíthető legyen és ha ez az 
alkalom elszalajtódik, hosszú évtizedek 
múlnak el, amíg erről a kérdésről itt ismét 
csak beszélni is lehet. Muraszombat ter
mészeti fekvésénél fogva szoros keres
kedelmi és gazdasági összeköttetést tart a 
szomszéd Steierral, de viszont magyarságát 
mindig hűen megőrizte s ezért nem szeret
nénk még arra gondolni sem, hogy a vállal
kozás ez okból bárhol is szimpátiára ne 
találjon.

Az áram Kraping mellett a Mura jobb part
ján felállítani tervezett telepből előreláthatólag 
10000. Volt feszerövel birö másodpercenként 50 
Periódus forgó árain alakban Muraszombatban 
egy alkalmas helyen felállítandó transformator 
állomáshoz lesz vezetve legfeljebb 75 kilovatt 
mennyiségben.

A felső vezeték költségeit a krapingi köz
ponttól egészen a muraszombati transformatorig 
úgy ezen vezeték fentartási költségeit a vállalkozó 
viseli, de Muraszombat község kötelezi magát a 
Steyer határtól Izsakócz és Belatincon át vagy 
pedig a Steyer határtól Deklezsin és Barköczon 
át a hatósági engedélyt illetve a telek és ultulaj- 
donosoktól a telkükön történendő átvezetésre az 
engedélyt megszerezni és az ezzel járó költségeket 
viselni, a muraszombati transformator úgy a 
szükséges kapcsolási és biztonsági eszközöket, 
mégis az alsó vezeték előállítási és fentartási 
költségeit a város viseli.

A szállított óramennyiség meghatározása cél
jára Muraszombat község a transformator épüle
tében egy hatóságilag igazított órát állít fel. Az 
óra az alsóvezeték áraingyüjtöjével lesz összekötve 
hogy ilyképen az alsóvezelékben elhasznált áram
mennyiség leolvasható és elszámolható legyen. A 
város az órát leólmozott és kifogástalan állapot
ban köteles tartani. Szabadságában áll vállalkozó
nak tetszés szerinti időben az órát leszámolni, és 
fentartja magának azt a jogot is, hogy .saját 
költségen egy ellenőrző órát alkalmazhasson, mi
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hez alkalmas hely íentartandó. A vállalkozónak a 
transformator állomáshoz a mindenkori szabad 
ut biztosítandó és a megfelelő kulcsok átadandók 
lesznek.

Miután a világításra használt áram mennyi
sége, és motor hajtásra használt áram mennyisége 
külön külön megállapítandó lesz azért kötelezi 
magát a város az alsó árammal összekötött min
den egyes motort hatóságilag igazított számlálóval 
elátni és azt kifogástalan állapotban fentaitani. 
Szabadságában áll a vállalkozónak a számlálókat 
tetszése szerint ellenőrizni.

A számlálás minden hó 1.2. vagy 3. napján 
egy hatósági közeg által a vállalkozó által kijelö
lendő személy jelenlétében eszközlendö.

Ipari célra 10 lóerős áramnál erősebb áram 
szállítását a vállalkozó magának tartja fenn, és 
jogosult közvetlen az illető fogyasztóval érintke
zésbe lépni és tárgyalni, ily esetben a város fel
jogosítja a vállalkozót, hogy a vezetékre haszná
landó városi tulajdont szabadon és ingyen hasz
nálhassa.

Az áramért fizet Muraszombat község a 
vállalkozónak következő dijakat: Világítás céljára 
használt áramért 60 fillért ipari célra használt 
áraméri 20 fillért kilowattóránként.

A vállalkozó kötelezi magát Muraszombat 
községnek óránként 75 kilowatt áramot szolgál
tatni, mi évente 300 napot számítva, napi 12 órai 
fogyasztás melleit 270.000 kilowattórát tesz ki, 
ennek ellenében kötelezi magát a város ezen | 
árammennyiségből világítás céljaira az áramot 
évente legalábbis 25.000 kilowattórán át használni 
ami 15.000 koronát tesz ki.

A vállalkozó kötelezi magát lehetőleg I9Í7 
év közepéig a telepet felállítani és ekkor az áram
szállítást megkezdeni, és arról gondoskodni, hogy 
a netáni üzemzavarok a legrövidebb idő alatt el- 
háritassanak.

A szerződés az áramszállítás napjától szá
mítva 20 ékre köttetik, rövidebb idő alatt el- 
hárittassanak,

A másodpercenként nyerendő 8 köbméter 
víztömeg a wernseei kompon alul a Murából lesz 
kivéve, egy 7000 méter hosszú mücsatornán ke
resztülvezetve és a két lépcsőzetes vízesés által 
480 lóerős vizi erő nyerve.

Beépítve lesznek a legújabb szerkezetű viz- 
nyomás által automatikusan szabályozható Fran- 
cisféle vízturbinák, melyek a forgó áram fejlesz
tőket működésbe hozzák.

Az üzem akadálytalan lebonyolitása céljából 
tartalékban tartatik egy Dieseljárgány.

A forgóáram-fejlesztők feszereje előrelátha
tólag 10.000 Volt erős az okból lesz, hogy a 
villanyos erő nagyobb távolságra is nagyobb erő
csökkenés nélkül vezethető legyen.

Az ekkép létrejött magasabb feszerejü áram 
a város központjában felállítandó transformator- 
állomáshoz lesz vezetve, innen pedig a város tet
szése szerint az egyébb feszerejü áramot alsó ve
zetéken a város különböző részeihez vezeti.

A vizi müvek építése már megkezdődött, s 
tekintettel a jelenlegi rendkívüli időkre a lelep 
építésének befejezését előre meghatározni nem 
lehet, de előreláthatólag az üzemnyitás 1917 év 
közepére várható, hacsak nagyobb akadályok az 
építkezést nem késleltetik.

Ez volna tehát a részletes terv, amely . 
szerint a mii létesítése keresztülvihető lenne. 
Az ügy elintézésére kiküldött végrehajtó | 
bizottság a most ismertetett terveket az 
ügy lelkes vezetőjének Pósfay Pongrácznak 
elnöklete alatt megtartott ülésében vizsga- | 
lat alá vette és azt nagy általánosságban , 
már most helyesnek elfogadva Muraszom- • 
bat község képviselő testületé elé terjesz
tette s a község a terveknek szakértő által 
való megvizsgálását rendelte el.

A szakértők véleményének beérkezése 
után azután a vállalkozóval a részletes és 
a község érdekét megvédő szerződés meg
kötése következik, mely után a tervnek ille
tékes helyen való jóváhagyása érdekében 
fognak a szükséges lépések megtétetni. 
Muraszombat közönsége bizalommal várja 
a község érdekei iránt mindig meleg ér
deklődést tanúsító vármegyei intéző körök 
erélyes támogatását ebben a kérdésben és 
igy remélhető, hogy Muraszombat életébe 
és jövő fejlődésére döntő fontossággal biró 
ezen vállalkozás sikerülni fog, úgyhogy a 
jövő évben már állni fog a mii és rendel- ' 
kezésre áll a község részére szükséges • 
villanyerő.

Bízunk a község lakosságában, hogy 
az eszme megvalósítása érdekében min
denki válvetett buzgalommal dolgozik és 
az a község, mely saját erejéből a várme
gyében szinte egyedülálló kórházat, vasutat 
és polgári iskolát létesített, ebben a kér
désben is kellő érettséggel és joggal el
várható bölcsességgel fog dönteni.

Ellenségeink egyetlen reménye ma már a mi gazda
sági és pénzügyi kimerülésünk. Ettől a reményüktől 
most megfoszthatjuk őket:jegyezük az uj hadikölcsönt.

A hadikölcsön.
Az uj hadikölcsönre serényen folynak az alá

írások és az országszerte megindult jegyzési moz
galom a legjobb reményekre jogosít. Semmi két
ség sincs benne, hogy az uj hadikölcsön eredménye 
méltó lesz az előző három hadikölcsön fényes sike
réhez. Az előző három hadikölcsön kereken 4.3 
milliárd koronát eredményezett, oly nagy összeget 
aminőre a legvérmesebb álmodozók sem számítot
tak. Hatalmas erőfeszítése volt ez a magyar gazda
sági életnek, amely bizonyossá teszi azt a meg 
gyöződésünket, hogy a közel öt hétre terjedő jegy
zési idő alatt a mai, jóval kedvezőbb harctéri és 
nagy tőkeböséget mutató pénzügyi helyzet mellett 
az uj kölcsön eredménye nem fog az előző kölcsö
nök mögött maradni. Érre mutat a jegyzésre buz
dító toborzás nagy lendülete és fokozatos hatvá- 
nyozódása. Kedvező jel az is, hogy már eddig is 
a nagytőke számos esetben jóval nagyobb összegű 
jegyzéssel sietett a kölcsönben való részvételre, 
mint az előző alkalmakkor. De a siker biztosítékát 
leginkább abban látjuk, hogy minden arra hivatott 
tényező egymással vetélkedve, mindent elkövet a 
legszélesebb néprétegek, a legnagyobb és a leg
kisebb tőkeösszegek megmozgatása érdekében. Ez 
helyes is, mert nálunk nagysikerű belföldi kölcsön 
el sem képzelhető máskép, mint hogy mindnyájan 
nélkülözhető pénzünket felajánljuk.

A járásbeli jegyzéseket az alábbiakban kö
zöljük :

Az adóhivatalnál jegyeztek:
ifj. Spolár Iván Muracsermely 10000 K, 

Perkits István Muravárhely 2000 K, Bánfi Mátyás 
Szécsenykut 500 K.

Muraszombati Takarékpénztárnál jegyeztek : 
Szencsár József Korong 600 K, Kosztricz 

Mária Barkócz 1200 K. Ferencsics Ferencz Ko
rong 2000 K. Dr. Olajos József Muraszombat 
1500 K, Pósfay Pongrácz Muraszombat 5000 K, 
Zsöks Mátyás Mátyás Muraszentes 3000 K. Sze- 
ver Iván és Rátnig Mária Korong 1000 K, (lomba 
Józsefné Lendvanemesd 2000 K. Heklics Jánosné 
Lendvanemesd 2000 K, Grábár Mi ‘dós Urdomb 
500 K, Lukács Ferencz Korong 1000 K.

Mezőgazdasági Banknál jegyeztek :
gróf Batihyány Zsigmond Csendlak 200.000 

K. özv. dr. Hollósy Kálmánné szül. Minisek Va
léria Muraszombat 81.000 K. özv. Mintsek Gás- 
párné Muraszombat 10.000 K, Szarvasiak vidéki 
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takarékpénztár Szarvasiak 30.000 K. Siflár István ni. 
Pálmafa 10.000 K, N. N. 12.000 K. Zágonyi Já
nos Muraszombat 8000 K, Kühár János Battyánd 
5000 K. Kühár István Mezővár 16.000 K, Kühár 
Istvánná Mezövár 5000 K-

(Fo’vtatjuk.)

A hadikölcsönjegyzés utján biztosíthatja legjobb.,, 
tőkéjének legbiztosabb és legmagasabb jövedo 

mezőségét.

Ünnepély a polgári fiúiskolában.
Polgári fiúiskolának jól sikerült ünne

pélyt rendezett az elpusztult kárpáti faivak 
felsegélyezésére. Persaits Laura, tanárnő 
hazafias beszédben méltatta az ünnep 
lentőségét, melynek sikerét Geiger László, 
Berger Ottó és Czipoth György tanulók 
szavalatokkal, az ifjúsági énnekkar pedig 
énekszámaival mozdította elő. A szót tett 
követte: lelkes ifjúság 67 kor. 46 fillért 
adott össze elpusztult falvaink felépítésére. 
Persaits Laura tanárnő lelkes beszédét itt 
közöljük:

Kedves Ifjak !
A háború 21 hónapja sok dicsőségei szer

zett a magyar névnek, meri a magyar fegyverek 
északon, délen hirdetik a magyar nemzet erejét 
nagyságát. Sokszor fölragyogott arcunk mikor ol
vastuk a fényes győzelmeket s boldogan közöltük a 
legújabb híreket. Büszkén emeltük föl tekintetün
ket, midőn az újságok lelkesedve beszéltek a ma
gyar fegyverek sikereiről. Hisz a magyar mindig 
hős volt. Magyar karok szerezték és tartották 
meg nekünk ezeréves szép hazánkat.

De, hogy régi tradícióinkhoz hívek marad
hassunk, örömünk nem maradhatott kísérő nélkül 
hisz akkor nem mondhattuk volna : Sírva vigad 
a magyar ! A bánatból, a szenvedésből is kivettük 
részünket. Az első dicsőségre jött a megpróbálta
tás : az 1914 augusztusára, szeptemberére jött az 
október a november és a borzasztó téli csaták 
dermesztő hidege : az orosz sereg betörése Jobb- 
nicánál, Uzsoknál, Duklánál. Mert a magyarnak 
nemcsak a harcból, de a csapásból, a veszteség
ből kétszeresen kell osztoznia. —

A Kárpátok bérceinek ölelő karjait, melynek 
áttörhetetlenségében gyermekként hittünk szét
feszítette a hatalmas orosz erő. Máramaros, Bereg 
Ung, Zemplén és Sáros vármegyék kifosztott és 
fölégetell falvai mesélhetnek ama napokról. És e 
szörnyű harctér elűzött lakói hazátlanul bolyong
tak szerte az országban mindenütt szánalmat 
keltve, könyel fakasztva, ahol megjelentek karju
kon didergő kicsi gyermekükkel, batyuba kötött 
kis gúnyájukkal.

Borzalmas napok voltak azok! Akkor meg
értettük.

De jött a feltámadás ! A húsvéti csaták előre 
vetették sugaraikat fölébresztették csüggedni kezdő 
reményinket. Bizalmunk folyton nőtt! Katonáink 
halállmegvető bátorsággal harcoltak az óriással. 
S elérkezett a május, az 1915-dik év májusa, 
mely a kikelet egész pompáját tárta elénk .'

Igaz, sok áldozatot követelt tölünk az első 
háborús év tavasza, de a nyomába fakadó áldás 
kárpótolt a már akkor cíviseitekért.

A gorlicei áttörés terve a legpompásabban 
sikerült visszakerült Lemberg és a mi büszke 
páncél várunk Przemysl. A rettegett orosz gőz
henger a mi hőseink előtt gurult, hogy simábbá 
tegye azt a rögöt, melynek minden göröngyét 
vérrel öntözték meg.

Megtörött az orosz erő a Kárpátok bércein! 
A szegény hajléktalan nép visszament lassankint 
szétrombolt tűzhelyéhez sírva ülhetett le kidöntött 
kapujának kövére mihez fogjon, hol kezdje a 
munkát ? Hisz mindenét fölégették, elpusztították.
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Országszerte hangzott szegény kárpáti mene
küllek jajveszékelése és viszhangot keltett minden 

le. Egy tekintélyes lapunk „Az Est“ mozgalmat 
íditott fölhívta a magyar közönséget a kárpáti 

fiivak fölépítésére. És hogy mennyire megértette 
nen zet szegény kárpáti testvéreink szenvedéseit 

uv alatt több mint egy millió koronát áldozott 
ereiből e nemes célra, hogy hajlékot emeljen 
porba taposott üszkös falak helyére.

Most a nagym. vall, és közokt. miniszter 
elrendelte ezt az ünnepet, hogy iskoláink 

,b vendékei is megemlékezzenek országunk ama 
Tcncsétlen lakóiról, kiket leginkább ért a csapás 

v hálával gondoljanak azokra, akik ott a bérce
ken leküzdötték a fényes eredményt melynek si
kereit már mintegy esztendeje aratgatjuk.

Kedves tanítványaink! Mit tanulhattok ti 
apáitoktól, kik ott a harctéren küzdenek ? 

enek ? Ugyebár azért a földért, melyről 
ónk, Vörösmarty mondja: Ez a föld, 

annyiszor apáid vére folyt, Ez, melyhez 
.. szent nevet egy ezredév csatolt.
I ellát drága e föld, mert ismételten megfi- 

ze: nk érte; nagy ára van itt minden hantnak, 
meri szomorú, de dicsőséges történetekről regél.

Kövessétek atyáitok példáját : szeressétek e 
hazát, mely fölnevelt, ápolt, gondozott. S ha egy
kor a ti karotoktól várná a védelmet, ércfalként 
táriátok feléje és ne engedjétek, hogy ellenség 
tapossa a megszentelt rögöket.

HÍREK.
Herbst Géza alispán jubileuma. 

Herbst Géza alispán az elmúlt héten ün
nepelte alispánt' működésének 10 éves jubi
leumát A vármegye ezen érdemekben gaz- 
cL- alispánjának 10 éves működése a vár 
megye életében fontos intézmények létesi- , 
tésében telt el és járásunk lakossága, mely ' 
iránt Herbst Géza alispán mindig meg
különböztetett érdeklődéssel viseltetett lel- | 
kés örömmel vesz részt a vármegye ünne- : 
pében és kivánja, hogy Herbst Géza áldá
sos munkáját a köz érdekében még hosszú 
időn át fejthesse ki.

Dr. Skrilecz Mihály kitüntetése. 
A király a koronás arany érdemkeresztet 
adományozta a vitézségi érem szalagján dr. 
Skrilecz Mihály, muraszombati körorvosnak, 
az V. 20. népfelkelő hadtápzászlóaljnál be
osztott népfelkelő főorvosnak. Dr. Skrilecz 

■ ’ály felé már másodszor fordul a királyi 
•egy, mely honorálni kivánja azon kiváló 
/ gálátokat, melyeket a háború kiütése 

a kiváló orvos teljesített. Előzőleg a , 
mn laudist kapta, mostani kitüntetését i 

az ellenség előtt teljesített kitűnő és 
áldozó szolgálat szerezte meg részére.

A tótkereszturi takarékpénztár közgyűlése. 
A ereszturi Takarékpénztár R. T. vasárnap 
évin 2 órakor tartotta meg évi rendes közgyűlé
si- intézet elnöke Darvas Aladár tótkereszturi 
vv- ' .sz lelkes örömmel üdvözölte a nagy szám
ban i Jelent részvényeseket és az intézet eddigi 

-ét vázolva rámutatott arra, hogy a közvet- 
111 ilágháboru kiütése előtti hónapban alakult 
zet ilajdonképen csak 1 hónapon át fejthetett 

nységet, mert a háborús viszonyok a vidéki 
/.etek éleiét megbénították. E rövid idő alat 

alt K 2040. 31 fillért tiszta nyereségnek a 
■<> évre való átvitelét határozta el a közgyűlés, 

''agy lelkesedést keltett elnöknek azon indítványa, 
hogy az intézet 40000 korona hadikölcsönt szavaz
zon meg. A közgyűlés a hadikölcsönt meg is sza
vazta. Elnök azután az évi működés ismertetésével 
a közgyűlést bezárta.

— A polgári iskolának építésé
nek ügye. Döntő lépéssel haladt előre e 
héten a polgári iskola építése. A községi 
képviselő testület ugyanis hétfőn megtar
tott ülésében az építés befejezhetése érde
kében a Muraszombati Mezőgazdasági 
Banktól 3(1000 korona kölcsön felvételét 
határozta el, egyben pedig Mayer János 
muraszombati jóhirü építőmestert a mun
kálatok befejezésével megbízta.

— Levél a harctérről. A vitéz 83-ok hozzánk 
fordultak, hogy lapunkat részükre a harctérre 
küldjük. A kérésnek természetesen kézséggel tettünk 
eleget, aminek elismerése az alábbi levél:

Tek. Szerkesztő Ur;
Annak idején kértem öntől egy városombeli 
lapot, amelyre ön szives volt mindjárt 10-et 
küldeni eme nagy lelküség nálam igaz örömet 
okozott, hogy önök, akik odahaza vannak gon
dolnak miránk, a kik habár távol, de gondolatba 
mindig önökkel vagyunk fogadja köszönetéin 
nemsokára küldök verset. Tisztelettel Weisz.

Gyűjtés a kárpáti falvakért. Az állami 
elemi iskola tanulóinak Május 1 én megtartott 
ünnepélyén a kárpáti falvak újra építéséhez hoz
zájárultak. Siftár Ida 4 K. Osterer Bözsi, Osterer 
Laci, Siftár Jolán, 2—2 korona, Spránszky Anna, 
Persaits Laura, Nagy Rózsi, Berger Anus, Jun- i 
kuncz Katicza, Szentkirályi Sándor, Schweizer | 
Olga, Horváth Mariska, Kardos Margit, Eürst i 
Elemér, Czvettkó Ottó, Heuberger László, Győri | 
Ilonka, Radu Alma, Debelák István, Faschinger 
Bözsi, Rácz István, Szukics Mariska, Süslecz Fe- 
rencz, Hirschl Ilona, Baradics István, Fiiszár Irén 
Divják István, Trautmann Aladár, Pamtics Amzelm, 
Vogrincsics Margit, Nádai Ernő, Debelák Raitnund 
Czvetkó Olga, Fürst. Aladár, Trautmann Margit, 
Sándor Eszter, Gonda Margit, Horváth Pali, Pau- 
rics Feri 1 1 korona, Hartman Irénke, 1 K 20
fill, Horváth Erzsiké 70 fill, Nemes Györgyi, Ne
mes Gabi, Mayer Margit 50- -50 fill, Kardos Er
zsi, Kardos Kató, Barbarics Mariska, Király István J 
Györfi Laczi, 40—40 fill, Glázsár Mariska, Zelkó 
Mariska, Koltai Irén, Bacsics Károly, Baán József 
Glazsár Károly, Knéz Lajos, Ficzkó István, Hor
váth Ottilia, Vurosics Ilonka, Torsztyánszky Mag- 
dus, Matus Margit, Heuberger Lili, Mayer Mariska 
Szampt Mariska 20 20 fill, Schuch Rózsi, Ficzkó 
Lujza, Türha Viktor, Szecskó József, Düh Antónia 
Düh Viktor 10—10 fill.

— Gyanús halál az iskolában. Gyanús körül
mények közöt hunyt el a vasnyiresi elemi iskolá
nak egy tízesztendős tanulója. Miholics Szidónia 
10 éves gyermekleány előadás közben hirtelen 
rosszullett, összeesett és mire haza akarták szállí
tani, meghalt. A közigazgatási hatóság részéről az 
orvosrendőri boncolást és vizsgálatot pénteken dél
után Döbrentey Antal muraszombati tb. főszolga
bíró és dr. üeiger Vilmos járási főorvos ejtették 
meg, akik megállapították, hogy a gyermek halálát 
szivszélhüdés okozta. Ez alkalommal kihallgatták 
a tragikus véget ért leányka tanulótársait is, akik 
egyértelműen azt vallották, hogy a tani tó bácsi bot
tal megfenyítette Szidóniát, aki nagyon megijedt, 
mert szívbajos volt, azután összeesett. A tanító, 
Pálffy Lajos szintén beismerte, hogy a gyermeket 
egy csintalanságáért megkorholta és egy pálciká
val rásuhintott, azonban azt kizártnak tartja, hogy 
a gyermek ennek következtében halt volna meg, 
mert amint a boncolás eredménye igazolta, a 
gyermeken külső erőszak nyomai nem voltak. A 
boncjegyzökönyv mégis megállapította az okozati 
összefüggést a gyermek ijedtsége és a halála kö
zött és ennek alapján a kir. ügyészség megtagadta 
a temetési engedélyt és törvényszéki boncolást 
rendelt el, melynek foganatosításával Szentkirályi ! 
Sándor muraszombati kir. járásbirót és két törvény
széki orvost bíztak meg. A bizottság ki szállott Vas-

nyiresre, s a vizsgálatról és a boncolás ered
ményéről jelentést tett a szombathelyi kir. ügyész
ségnek, mely azután hoz a továbbiak tekinteté
ben határozatot.

Beer Lajos postamester felmentése. Isme
retes olvasóink előtt Beer Lajos tótkereszturi posta
mester bűnügye, ki több rendbeli közokirathami- 
sitás és sikkasztással vádolva állott ez év február 
havában a kir. törvényszék előtt, amely a vád
lottat a vád alól felmentette. A kir. ügyész felleb
bezése folytán az ügy a győri főügyészséghez 
került. A főügyész a felebbezést visszavonta s igy 
a postamester felmentése jogerős.

— Kárpáti nap. A róm. kath. iskola tanulói 
is szép ünnep keretében tartották meg a kárpáti 
iskola napot. Az ünnepély műsorát alább közöljük, 
melynek értékét a szereplők ügyes szavalatai és 
precíz éneke tette élvezetessé. 1. Himnusz II. Prolog. 
Elszavalta Schnell Bözsi. III. A kárpáti nap mél
tatása, felolvasta Csiszár János ig. tanító. IV. 
Zug a vihar. Énekelte a háromszólamu gyermek
kar. V. Kárpátok szava: Előadták Norcsics 
Annuska és Nagy Gabriella. VI. Szól a jövendő. 
Szavalta Hoyer Bözsi és Hreskó Vera. VII. Ének: 
Aki indul a csatára. Vili. Magyar baka beszél : 
Szavalta Hartmann Géza. IX. Kárpátok köszöntése: 
Szavalta Csiszár Piroska és Vörös Mariska. X. 
Ének: Hát fiaim . . . XI. Fohász. Előadta Langer 
Terka és Gredár Annus. XII. Ének: Föl-föl vitézek. 
Minden porszem, a mit összehordunk, értük áldo
zatul esett hazánk kapujának újjá építését szolgálja. 
A kis tanulók önkéntes adományaikkal filléreik
kel szintén adtak néhány téglát-, követ a nagy 
munkához. Összesen 41.68 K-nát gyűjtöttek össze.

— Tótkeresztur község biró gyűjtése. A 
járásbeli hősök emlékére adakoztak : Luthár 
János 40 f., Rüzsics János 50 f., Rüzsics András 
40 f.. Rüzsics János 20 f., Kelemen Vincze 40 í.. 
Frankó Ferencs I K-, Szovják József 3 K., 04 f., 
Luthár Sándor 40 f., Berr Béla 42 f., Simka Béla 
42 f., Luthár Sándor 20 f., Malacsics Péter 40 f., 
Gergár János I K-. Hári Jakab I K., Kutos Lajos 
1 K. Gergár Lajos I K„ Zrinszki Péter 2 K-, 
Kercsmár János 50 f., Kercsmár Ádám I K., 
Pozvék Mihály I K , Küronya János 20 f., Hazug 
Sándorné 20 f., Küronya István 22 f.. Császár 
Vincze 20 f.. Csaltuk József 16 f., Kelemen Jánosné 
I K-, Novák Sándorné 70 f., Breszkócs Ádáin 
50 f., Luthár Juli 50 f., Hazug Sándor 40 f., 
Kücsán Vincze I K., Kercsmár Lajosné 10 f., 
Lutár Ferencz 20 f., Luthár Juli 40 f., Oszvatics 
Ádám I K., Hári József 1 K., Csók Jánosné 1 K., 
Csók József I K., Hári István 30 f., Gergár 
Józsefné 2 K., Gergár Jánosné I K.. Gergár Ja
kab I K-. Gergár Péter 1 K., Gergár Sándorné 
30 f, Gergár Ferencz 80 f.. Csók Sándor 40 f.. 
Csók Dani 1 K., Csók János 20 f.. Csók Andrásné 
20 f, Csók József 60 f„ Csők Lajos 60 f., Kücsán 
Miklós 50 f., Csaltuk Sándor 60 f., Gergár Sándor 
40 f., Gergár Mihály I K-. Csók István 60 f., 
Breszkócs Ádámné 80 f., Hári György 20 f., Csők 
Iván (tótkereszturi lakosok) 60 f., Korosecz Kál
mán Sándorvölgy I K.. Kollár Lajos Péterhegy, 
40 f., Malacsics Károly Domonkosfa I K., Gergár 
Péter és felesége Ujkőkényes 6 K., Hassai József 
Oríalu 30 f.. .lakosa János Domonkosfa I K-

Köszönet nyilvánítás. z\ muraszombati 
tartalék kórháznak Barkócz község 72 tojást és 
3 liter tökmagolajat. Sávéi János vendéglős Kis- 
szombat 3 kenyeret volt szives adni, melyért hálás 
köszönetét mond az ápolt katonák névében a 
vezetőség.

Szerkesztői üzenet.
B. V. urnák Rákospalota- Újfalu. Szívesen 

vettük nagybecsű cikkét a villanyviLágitásról, azon
ban e számunkban már nem jöhetett, mert szer
kesztőségünk e kérdéssel épp e számban foglal
kozik, amelyben már nagybecsű cikkére a válasz 
is foglaltatik. Legközelebb foglalkozunk vele.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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Kedvező
alkalom!

Elköltözés miatt jutányos árban 
kaphatók elsőrendű 

zongorák, pián inók és 
harmóniumok.

B. VOLCKMAR
zongora kereskedése

MARBURG.A D. Herrengasse 56.

Használjunk hadi postabélyeget I

Szilvórium, törköly- és 
sepröpálinka, 

rum és likőrök, továbbá 
ó- uj borok 

előnyös árban kaphatók 

ROSENBERG LAJOS 
bor- és szesznagykereskedő

■ - CSÁKTORNYA. -------

Köhögés rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

MILLIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel
lák három fenyővel. 6100 közi. hit. 
bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 

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

gyógyszertárában.

A vasúthoz járó 
ut világítási 

ügye — sajnos még 
máig sincs megoldva, 
de azért Ön pompásan 
világíthat, ha vesz egy 
.Heliophor Gold-Export* 
jól világító villamos

zseblámpát!
Vakító lényt 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.

65/1916. végrh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX 

t.-cz. 102. illetőleg az 1908. évi 41. tcz. 19. §-a 
értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a ntur 
szombati kir. járásbíróságnak 1915. évi P. 1300 
számú végzése következtében dr. Vályi Sándor 
ügyvéd által képviselt Benkó Iván, miat kk. Benkö 
János gyámja, kismálnási lakos javára 250 kor. 
s jár. erejéig 1916. évi február hó 21-én fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
1120 koronára becsült következő ingóságok, u. in. 
borjuk, répavágó gép. krumpli, szecskametsző, 
malacok, sertés, hidas, szalma és vetőgépböl álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1916-ik évi Pk. 560 3. számú végzése 
folytán 250 kor. tőkekövetelés, vagyis 1000 K-nak 
1914. évi junius hó 17-ik napjától járó 5% ka
matai és eddig összesen 133 kor. 97 fillérben 
biróillag megállapított köitségek erejéig Kismálnás 
községben, végrehajtást szenvedettek és a birlaló 
lakásán leendő megtartására

1916. évi május hó 11-ik napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. Jj-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Kelt Muraszombat, 1916. április hó 27.
SZABADFY JÓZSEF, 

kir. bir. végrehajtó.

VIGYÁZZON
----- egészségére I = 
Megbízható és jóminöségü nikotinmentes 
c igfaretta-liüvelyeket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

Ipar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:
ASCII EB B. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén üveg- 
és porcellánkereskedése. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

KALCHBRENNER és NÁDAI

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester
Szombathely,

OROSZ SAMU vendéglős Uidomb.

ANTAUER JÓZSEF bábsütö és mézeskalácsos bornagykereskedése, Gróf Szápáry utca. 

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

BENKÓ JÓZSEF Szállodája az ,Elefántéhoz. IIAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóliegy.

BITTERMANN TIVaDAB borbély és fodrász. KOHN LII’OT füszerkereskedö, deszka, mész, 
czenient és eternit pala árusítás. HIRsCHL L1PÓT vegyeskereskedő Kőhidán. 

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd. 

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpest VII. Sip-u. 5.

BOBOS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész.
NEMECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép , keiékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.
DICK SÁNDOR sajtgyáros.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

PÉTERKA FrRENCZ vendéglős

PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-ulcza.

RATKOL TIVADAR gözléglagvára.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.

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

és porcellánkereskedése.

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd. 

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán.

FI,ISZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 
Motoreröre berendezett műhely.

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy. 

SAVEL JÁNOS vendéglős Kisszombal. 

•ST1VÁN FERENCZ vendéglős Köhida. 

SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOMMEd JÓZSEF vendéglős Felsőlendva.

TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg.

KB. HIRSCHL divatáruim/. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fö utcza.

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

Kerékpár raktár.
HEIJIER 1GNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czenient- és vegyeskereskedése Lendva-utca.

HALBARTII HENRIK vendéglős.

S1FTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-ulcza.

KEMÉNY MÓR „Korona" kávéháza. URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász. VEZER JÓZSEF vendéglős Mártonliely.
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


