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A Mura vize.
Irta: Bertalan Vincze.

A általam igen tisztelt Murával nem 
csak n.keni van nagy bajom, hanem a 
ment i fekvő közérdekeltségnek, akiket a 

iiónap folyamán nem csakhogy két- 
kiöntött lakásaikból, hanem őszi tör

ékenyeiket, a hajdinát, a kölest isielvitte. 
Sőt árja magával ragadta a malmokat is, 
úgyhogy malomhiányban szenvednek a 
goricsanyecok is.

Respektálta a vagy sem és mennyire 
a szabályozás védmüveit, közelebbről nem 
tudom. Hogy megtörte, azt e lapok hasáb
jairól tudom. A szabályozás és azzal együtt
járó műszaki mütani értékesítéséhez pre
cizitással nem szólhatok. Azt láttam, hogy 
az iszapolás nagyszerűen sikerült, de vajon 
a meder önmagától való mélyítése sikerült-e 
és mennyiben, arról tapasztalatot nem 
szerezhettem, ha ezek az egymás után 
következő két árvizet nem veszem annak. 
És pedig annak bizonyságául, hogy a me
der rendszeres árterület vagy parteltöltés 
hiányában az árat nem tudta levezetni és 
imminensebb veszélye zudult a parti lakó
ságra, mint annak elölte, mikor njég az 
általam annyira tisztelt Mura vize még 
nem volt szabályozva és apró medertago- 
sultságával oly édesen regényessé tette . 
folyását. Mintha bizony azt mondotta volna:' 
Nagy tudásu urak! legyenek kegyesek meg- 
,. gedni egyelőre azon partok megvédésé

vel, amelyeknek kikezdésekor a természet
v.iltozhatlan  törvényes alapján annyira von
zanak, hogy igy az árvíz területre szorít
kozva vezettessem le az egeknek vize bo

gét, amely a nehézkedés törvényei foly- 
i mint áldásos eső, harmat nem olthatta 

a föld szomját.
Mi tagadás, megtörtént: régi árterület 

i >bé-kevésbbé már beiszaposodott, amihez 
lest a meder nem mélyedett és a viz- 

i eg könnyen utat találva magának, ked- 
v önthette el a partmenti községeket, 
am '.töl denique a szabályozás nem tudta 
meg ’icnteni s valószínű nem is fogja tudni 
megmenteni, ha csak azt a szabályozási 
.nds/ert nem követik, amely az árterek 

n" .'hagyását követeli.
Nagyon, de nagyon jól tudom, hogy 

az <; igen tisztelt Murám olykor-olykor 
a-napján, mikor a magasságbeli tengerek 

rohanó özöne itt is ott is látogatást tesz, | 
teljesen nem fog tudni elzárkózni a kiön
téssel szemben s biz az szabadjára ereszti 
terhének egy részét, de nem oly mérvben 
mint azt a múlt hónap folytán volt kény
telen tenni, amikor riasztó hírek voltak for
galomban a partmenti lakósok kilakoltatasa- 
ról és amely hírek úgy tudom valók is voltak

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.

Máskor is voltak nagy vizek, Írják ne
kem. Hát bizoriy voltak, hol éjjel, hol nap
pal lepték meg a partmentét, de tudtom
mal, mert hisz egyiknek-másiknak én is 
szemtanúja voltam, azok egyike sem tett 
annyi kárt, mint a Mura a már szabályo
zott rész mentén. Tudom bizony, mikor a 
petánciak lakóházaikat a Mura vakmerő 
partszakitása bekövetkezése miatt attól tá
volabbra kénytelenitettek vinni, de magától 
az árvíz veszélye miatt nem, jólehet az 
egyes árvizek ugyancsak nagy méretűek 
voltak és nem ritkán meder változással 
jártak. Amely ténykörülmény igazolja abbeli 
álláspontomat, hogy a Mura árterület ha
gyása nélkül valódi eredménnyel nem sza
bályozható.

Nem szabályozható és amennyiben 
szabályozandó, inkább a part kikezdése 
ellen kell felvenni a küzdelmet, régi árte
rületet pedig szabadjára hagyni, nehogy 
az iszaposodás folytán az ár uj területe 
annyival szaporodjon, amennyivel mind 
kisebbé, sekélyebbé válik a levezető régi 
árterület, amely inonujuk 2 -3-szor volt 
nagyobb, szélesebb a Mura szabályozott 
medrénél, amiért is a nagy, tehát a rendkí
vüli víztömeg levezetését könnyebben esz
közölhette.

Több mint valószínű, az illetékes mű
szaki közegek nem helyezkednek az én 
álláspontomra s tagadják okadatolásomnak 
helyt állóságát. No nem is akarok velük 
perbe szállni, nem is azért Íródtak e sorok, 
amelyeknek voltaképen való célja reá mu
tatni a szabályozás árterület hiányára és 
arra a körülményre, hogy a rokontermé- 
szetü Vág vize másképen van szabályozva 
és úgy tudom jól van szabályozva, ami 
még korántsem jelenti azt, hogy a Mura 
vize műszaki nézőpontjából ne volna 
nagyszerűen szabályozva.

Mikor a muramenti kutak csekély viz- 
tartásáról szólt a riasztó hir e lapok ha
sábjain, reá mutattam azon körülményre, 
hogy a szabályozás folytán észrevehetőleg 
csökkent a harmat képződés, amely máskor 
többé-kevésbbé pótolta az ottmaradt esőt, 
mivelhogy tudni való a harmat miatt még 
a közeli hegyekben sem lehetett tiz óra 
előtt anélkül kilépni, hogy az ember lába 
vizes ne legyen. Az tette lehetővé a tarló 
répa, hajdina, köles termésének bőségét a 
Mura völgyében.

Reá mutattam arra, is hogy a Mura 
szabályozásánál nem vették tekintetbe a 
könnyen megszerezhető tapasztalatokat, sőt 
a szabályozással együtt nem használták ki 
a helyzetet a sik egyenes völgy csatorná
zására, mint azt bárki a Pó, az Ets vize 
mellett tanulmányozhatja. Nálunk a csator
názás közkívánattól szárnyra kelt jelszó 

eszme, de mikor megvalósítható, akkor 
elejtctik.

Már pedig a csatornázás rendszerint 
a partmenti falvakat átszelő sok Mókusnak 
nem különben a Dobéinak és hasonló tár
sainak csatornává való felhasználása nem 
csak regi harmatképződést tartotta volna 
fen, de lehetővé tette volna a mellettük 
elterülő szántó földek és rétek öntözését 
is amikor erre szükség van. S ki mondja 
nekem azt, hogy azt a vidéket a kender, 
len, uborka, tök, és egyéb zöldség ter
melés tekintetéből csatornázott Lombar
diává ne lehetne tenni a Mura völgyét. S 
ki mondja azt, hogy a falvakon átvezetett 
sok Mókusnak állandó vízzel való ellátása 
ne emelné az úszó háziszárnyasok nevelé
sét, mint régen mikor a Mókusok táján 
csak úgy rajzott a libák, a rucák csapata, 
s talán sehol sem járt egyfolytában annyi 
tyukász, mint a Mura völgyében. Nem 
mese az I Valamint, hogy nem mese az, 
hogy megsürösödnék a sok piros vértől az 
áradt Mura vize, ha az elömlött magyar 
vér medrébe száiina.

Mura vize szeretlek. Oly szép vagy 
ligetes-berkes környezetedben, mint egy 
édes, nagyon édes álom. Úgy tudlak érté
kelni, amint ismerni tanultalak kacéron 
rohanó mivoltodban még akkor is, mikor 
kilakoltatod a csendes falvak szorgalmas 
népét és kárt teszel javaikban. Mivelhogy 
igy gondolnak veled, aminthogy a közjó 
kívánná, hogy boldog legyen veled.

A nyáron is ott ültem a partodon s 
mélázva gyönyörködtem csigakörben tova 
száguldó hosszú és a napfénytől ezüst 
szallagként látszó vizedben, amely fölött a 
sirály kacagott, válaszolva a ,vrb<jében 
búgó vadgalambnak. S amikor ott mélázva 
s te sorsodra tértem kedves barátom Mura, 
azt gondoltam magamban, mit mivelsz 
szűkre szabott ágyadban akkor, ha annyi
szor hívatlan vendég, az árvíz, szokottnál 
nagyobb arányban be-be tekint hozzád ?

Ugye kiöntesz, mintmáskor, csakhogy 
most oda is bőségesen, ahova máskor még 
sem szállásoltad el hívatlanul jött vendé
gedet, úgy, hogy az emberekkel akként 
bánj, mint a cigány az ürgével.

S azt kérdezed, mi a bajom veled ? 
Megtalálod a fent elmondottakban és a 
fölött való kesergéseinben, hogy a nyáron 
nem találtam ,bisztrá“-t, ahol veled ké
nyelmesen ölelkezhettem volna.

Mura, Mura, több gondot viselhetné
nek reád és környezetedre, hogy viszont 
te is kényelmesebb fürdést nyújthatnál nem 
csak nekem, a néhanapján ott bolyongó 
nagy tisztelődnek, hanem másoknak is, 
akik azonosítják magukat velem.

A viszontlátásra!
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A készpénz nélküli forgatom.
A haza minden polgárának kötelessége az 

ország pénzíorgalmíinak szükségszerű szabályozá
sához tőle telhetőleg hozzájárulni, mert nagy hord
erejű közérdekkel bir a bankjegy forgalom lehető 
csökkentése ; ezen cél pedig leginkább ugM érhető 
el, ha a készpénzforgalom a legcsekélyebbre 
szorittatik. ami viszont úgy lesz megvalósítható, 
ha mindenki, akinek hacsak átmenetileg is ■ 
feles pénze van, ezen pénzét nem magánál tartja, 
hanem banknál helyezi el és vagy a bank állal 
kiadott csekkekkel fizet, vagy fizetéseit megbízás
sal a bank utján teljesitteli. Ezen általános, nem
zetünk gazdasági jólétére nagy befolyásfal biró 
célok mellett kézen fekvők azon előnyök is, melyek 
az egyes egyénre pénzének és járandóságainak 
bankban való elhelyezéséből és fizetéseinek csek
kekkel való kiegyenlítéséből származnak. l|y pl. a 
készpénz, melyet magunknál vagy odahaza tartunk, 
lopás, betörés, elvesztés, tűz veszélyének van ki
téve. amely veszélyek banknál elhelyezett tőkéknél 
ki vannak zárva. Az odahaza tartott pénz azon
kívül nem kamatozik, inig a banknál fekvő pénz, 
ha rövid időre is marad ott. meghozza a jnaga 
kamatját. A fizetések, melyeket csekkel vagy a 
banknál levő számlánk alapján a bank által tel- 
jesittetünk, mindig, még évek múlva is ellenőriz
hetők és bizonyíthatók, inig készpénzfizetéseknél 
nagyon könnyen és gyakran tévedések fordulhat
nak elő, melyek folyományakép veszteségek és 
kellemetlenségek érhetnek bennünket.

Mindezeket összefoglalva, nyomatékosan utal
hatunk arra, hogy miylen kívánatos, miszerint 
minden iparos, kereskedő, földművelő, munkás, 
tisztviselő, egyáltalán mindenki, akinek készpénz
ben befolyó jövedelmi és készpénzben teljesítendő 
íiyetései vannak, úgy a nemzeti közérdek, mint 
saját maga érdekei szempontjából pénzét és érté
keit valamely banknál elhelyezze, magának szám
lát nyittasson és úgy bevételeit, mint fizetéseinek 
teljesítését a banknál központositsa.

Mily módon mozdítható elő a készpénznél
küli forgalom ? Olv módon, hogy minden gyáros, 
kereskedő vagy iparos, gazdálkodó, munkás, hiva
talnok, általában mindenki, kinek készpénzfizetése

ket kell teljesítenie, magának bankszámlát nyittat, 
a mindenkor rendelkezésére álló pénzösszegeket 
ezen számlára lefizeti és szükségessé váló fizeté
seit vagy csekk utján foganatosítja vagy átutaltatja 
annak a számlájára, kinek fizetnie kell. Más 
oldalról azonban viszont utasíthatók az adósok, 
illetve azok, kiknek fizetniük kell, mint pl. áru
vásárlók. lakásbérlők, stb., hogy a jövőben min
den fizetést annál a banknál teljesítsenek, melynél 
fentemlitett számla nyittatott.

Hogy fizetendők ki a vásárolt áruk? A fize
tendő összegről csekk állítandó ki és átadandó 
vagy beküldendő annak, kinek fizetni kell. Ha a 
csekk postán küldetik, úgy ráírandó a csekkre 
haránt irányban : Csak elszámolásra < : ezen a 
módon ki van zárva a visszaélés az esetre, ha a 
csekk elveszik vagy ellopják, mert egy ilyen csek
ket a bank, melynél a számlát vezetik, a bemu
tatónak nem fizethet ki; ha ezen megjegyzés áll 
a csekken, úgy nem is szükséges a levelet ajánl
va» küldeni.

Községi hírek.
A központi körjegyzői hivatal értesítése.

Muraszombat község 1915 évi közpénztári 
és alap számadásai 1916. október 10-től 25-ig 
közszemlére tétettek.

Muraszombat község 1917. évi községi költ
ségvetés előirányzata 1916. október 10-tól .25-ig 
közszemlére tétettek.

HÍREK
— Halálozás. Ősi vasi nemesi csa

lád oszlopos tagja dőlt ki szombaton az 
élők sorából. Meghalt Rardertai Agusztich 
Pongrác volt vasi főszolgabíró, utóbb pe
dig muraszombati kir járásbiró. — Amig 
a közigazgatást és az igazságügyet szol
gálta, éppoly tisztelet és becsület övezte 
érdemes munkásságáért, mint nemes eré
nyeiért nyugalombavonulása után. Rardertai 
Agusztich Pongrác 1841. március 19-én 
született. Jogi tanulmányait elvégezve, vasi 
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földön vállalt hivatalt a közigazgatásnál. 
A kiegyezés után szolgabiróvá választották 
meg a muraszombati járásba, ahol 1871-ig 
működött. A megyei törvényszékek meg
szüntetése után 1872-ben királyi járásbiróvá 
nevezték ki Muraszombatba, ahol 1898-ig 
működött, amikor nyugalomba vonult. A 
nyugalom éveit Szombathelyen töltötte és 
itt érte utói a halál szombaton 75 vés 
korában. Nyolc nappal ezelőtt meghűlt, 
tüdőgyuladást kapott, mely szombaton deli 
két órakor végzett szervezetével. Temetése 
vasárnap délután fél öt órakor ment végbe 
a Szelestey-utca 36, szám alatti gyászház 
ból. Elhunytét hitvesén, Reesch Lujzán és 
gyermekein: Viktor pornóapáti urad, igaz
gató, Jenőn és Emília férjezett Moller 
Miklósnén kívül nagy számú és előkelő 
rokonság gyászolja, köztük Sinkovich Elek 
szombathelyi föszolgbiró. Járásunk, mely
hez Agusztich Pongrác munkás életének 
legtevékenyebb napjai fűződnek, mély rész
véttel áll meg a járás egy értékes, munkás 
és eredményes férfia életének határkövénél

— Kitüntetés. Medgyesi Somogy: 
Jenő Zsigmond, a in. kir. veszprémi 31. 
honvédgyalogezred aktív főhadnagy század 
parancsnoka Dr. Somén Lajos ügyvéd só
gora újólag kitüntetésben részesült, az el
lenség előtt tanúsított vitéz és bátor ma
gatartása elismeréséül a szép. 23. megjelent 
118. számú Rendeleti Közlönyben a leg
felsőbb dicsérő elismerést, Signutn Laudist 
kapta. Előzőleg a III. oszt, katonai érdem 
keresztet kapta. Ez a második kitüntetés 
ugyan már fogságban találta, a vitéz fő
hadnagy állandó frontszolgálat után julius 
29-én orosz fogságba kerül, honnan még 
nem érkezett tőle értesítés.

— Kitüntetés. Fényes kitüntetés érte 
Malacsics Istvánt a muraszombati Mező
gazdasági Bank tisztviselőjét Malacsics Jó
zsef a muraszombati Mezőgazdasági bank 
pénztárnokának vitéz fiát, aki a háború 
kiütése óta teljesít katonai szolgálatot és

tarca.
Cigányok alkonya.

és sor alá 
ő nem
es re- 
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Erősen szorul a kötél a kóbor c|gányok 
nyaka köré, összeírják, megtelepitik 
állítják őket és úgy lehel, hogy a jöv 
zedék csak feljegyzésekből, tankönyvekbő 
gényekből fogja ismerni a cigányokat, 
század vad, megfékezhetetlen, szívós tér nészetü 
nomádját, a melyik dacolni tudott inindennt I, csak
hogy úgy élhessen, mint valaha Júdeábán : szaba-
dón, nem ismerve korlátozást és nem tűrve törvényt. 

Kivesznek maid. Elpusztulnak mint a'bölény, 
a réti farkas és a szegénylegény (a betyár). De 
ugyan ki sajnálja őket ? A falvak lakói, a kiket 
kifosztott, a tanyai emberek, a kiknek éléte nem 
volt biztonságban sohasem vérszomjas, ordas
kegyetlensége miatt és a csendőr, akinek sohasem 
volt nyugta tőle, bizonyára nem. I

Érdekes, erős, szívós faj, az bizonyod Érde
mes róla egy pár jellemző esetet felemlíteni.

• I
Néhai való, boldogemlékü József főherceg 

buzgólkodása idejében mindenáron le akartak tele- 
pitenina cigányokat. Cigánytelepek, községek tá
madtak, különösen Fehérmegyében Alcsuth és 
Felesül h környékén, meg az Alföldön. Jelentősebb 
volt az utóbbiak közül a jásznagykunszolnokme- 
gyei Rákóczifalva községbeli és a hajdumegyei 
nánási telepítés.

Nemes Hajdúnánás községe annak rendje- 
módja szerint, magyaros nagylelkűséggel házakat 
épitett. telket adott a kiváló I’atakos-család tagja
inak. Cifra cigányos homlokzatú, kényelmes lakást, 
az udvaron kukoricával megtömött górét, a ba
romfiudvarra tyúkot, kacsát, malacot. Nagyon 
hálásak voltak az uj honpolgárok. Beköltöztek 
szépen. Megették, a mi megehető, eladták, a mi 
eladható és feltüzelték, a mi feltüzelhető. Egy szép 
napon azonban, a mikor tartott még a malacból 
is, a kukoricából is, panaszra jöttek a hajdúk a 
főbíróhoz :

Nem lehet, főbíró ur, megmaradni ettől 
az átkozott pokolfajzatától. Ellopnak éjjel mindent, 
ami ellopható.

Kiment hát a főbíró a telepre. Nem talált 
egy lelket sem. A szobák üresek, ablak-ajtó tárva- 
nyitva. Itt ugyan nem lakik teremtett lélek. Kinnt 
tanyáztak a libalegelőn a polgártársak.

Csikorgó hideg volt, becsületes ember nem 
bírta kint a dermesztő zuzmarás fagyban, a cigá
nyok mégis kint gubbasztottak sátor alatt. Majd 
megvette őket az Isten hidege, zöldek voltak a 
hidegtől, vacogott a foguk.

— Mért nem laktok otthon, hiszen van 
lakástok. kérdezte tőlük a főbíró.

Csókolom a kezsit-lábát, nagyon sellés 
odabent, jobb itt - felelték a dádék.

Inkább elfagytak kint, minthogy házban lak
janak és inkább loptak, mintsem azt élték volna 
el, a mi az övék. Hja, nem bírja a cigány más

ként. Elfagv, de szobában nem lakik és nem azért 
lop, hogy keressen, de mert ez a passziója, mint 
urfélének a kártya meg az ivás.

A szolnoki fogháznak gyakori vendégei a 
rákócifalvi cigánytelep lakói. Lopnak, betörnek, a 
hogy éppen a kedvük tartja. De ritkán tudja őket 
elitélni a bíróság. Mindig van kibúvójuk, hamis 
tanujok. A faluban vagy tiz magyar ember abból 
él, hogy ők bizonyítják mindig a cigányok ártat
lanságát. És csodálatosan összestimelve vallanak. 
Minden kint történő esményről értesülnek és a 
vizsgálat folyamának minden mozzantát ismerik. 
De hogyan ? De honnan ? Hiszen rendkívüli őrizet 
alatt állanak, honnan tudják hát mégis, hogy mi 
történik künt, előbb és biztosabban, mint a bíró
ság. A postájuk utján.

A postájuk pedig a szalonna, a kenyér, a 
töpörtő és a kolbász. A törvény szerint ugyanis 
köteles azokat az ételeket a fogház átadni a 
vizsgálati fogolynak, a mit a hozzátartozóik kül
denek. És ez a postájuk. Rendes ábécéjük van. A 
kolbász mást jelent, a kenyér, a szalonna is. A 
bőr a szalonnán egy fogalom és a kis vagy nagy 
darab is. Mást jelent az avas szalonna, vagy az 
abált, vagy füstölt és mást a rozskenyér, mint a 
buzakenyér. Ezzel az ábécével értesítik kívülről 
aztán a delikvenst, hogy mi történt kint, kit fog
tak el, mit találtak meg és hogy védekezzen.

* 
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ezen idő alatt hadnagygyá lépett elő és 
már eddig a bronz, az ezüst vitézségi ér
meket és a Signuin laudist kapta meg. A 
itéz hadnagy az utóbbi orosz offenziva

t. kaiméval hadifogságba esett és most ér- 
f •zett le szüleihez az 1916. máju$ ,29 ikén 
k t legfelsőbb leirat, mely szerint Őfelsége 

irály az ellenséggel szemben tanúsított 
vii. z magatartása elismeréséül Malacsics 
Istv innak a legfelsőbb dicsérő ^ismerést 
tud:-..' adni rendelte és neki a broni katonai 
érdemérmet a katonai érdemkerqszt sza
lagján dományozta.

Körjegyzők gyűlése. A muraszombati járás 
korjc! ’ői kedden délelőtt tartották meg évi ren- 

< zgyülésüket, amely alkalommal megejtett ' 
. iáson a kör elnökévé Szeredy Viktor töt- 

inri, jegyzővé : Tegyey János musznyai, 
p, , í.iinokká. Sárkány Adám péterhegjji, választ
mány tagokká pedig: Horváth Károly skarvaslaki, 
Keresztury Kálmán mártonhelyi, Rüzsits János 
perestoi jegyzőket választották meg. Ezután a 

ügyeket, az elmúlt évi költségvetést és jövő 
iség előirányzatot tárgyalták |le, majd a

. . zok dologi átalányainak felemelése'érdekében 
emeltek szót. Szeredy Viktor elnök a közgyűlésen 
megjelent Horváth Pál főszolgabírót üdvözölte 
meleg szavakkal és megköszönte azt a jóakaratu 
támogatást, melyben a járás jegyzői kar ít részesíti. 
A főbíró válaszában elismeréssel adózott a járás 
jegyzői karának a háború alatt kifej élt nehéz, 
felelöségteljes és kötelességtudó munkájáért és a 
dologi átalányok ügyében pedig jelentetne, hogy az 
alispán a felemelés iránt már intézkedett. Ezután 
a főbíró a rekvirálás és hadisegély kiosztása 
körüli teendőket beszélte meg a jegyzőkkel, mire 
az elnök a gyűlést bezárta.

A csonka hős. Nagy tisztelet lés becsület 
illeti azokat, akik életük kockáztatásával a hábo
rúban megsebesültek. A nemzet hálája és kegye- 

őket. Megkülömböztetö tiszteletet érdemel
nek, és aki az irántuk tartozó kötetes tisztelet 
szabályait megszegi, nagyot vét. Závecl Péter gya- 
nafai földműves kétszer állta meg vitézül helyét a 
harctérén, mig végre két alkalommal úgy megsebe
süli. hogy bal karján nyomorék lett. Szabadságra

I

inálnak és 
jelént valamit, 
csendőr, hiszé- 
nagy az ellen-

Köztudomású, hogy a cigányoknak meg van 
az ő titkos írásuk. Rongydarabokat, liendöfoszlá- 
nyokat dugnak az országúton a fák á jaira. Jele
ket tesznek a köre, földturásokat cj 
furcsa metszéseket a fára. Ez mind 
Figyelmeztetés, hogy milyen erre a 
keny-e a nép, hol van pénz és hol 
őrzés.

Egytől félnek csak, a széltől.
iák, mint az Istent és imádkoznak hipzzá. Szeles 
döden a cigány nein bújik ki a sátrábfrl. Gyakor- 

Devlának hiv-

ott csendőr nem is nyomoz cigány után ha a 
követték el. Mórt a cigánypást szeles időben 

Iben nem dolgozik.
Egyet félt csak : a dunyháját. Jnk íbb odaadja

az ékszeres láncát, csak a
anynáját

ak

\ege

1 g • .-rekét, az urát, az ékszeres láncát, csak a 
ne bántsák. Sok bűnt bevallottak már 
elvették a dunyhájukat és|azt Ígérték, 
akkor kapják vissza, ha vallanak.

*
lesz hát ennek is. Egy pír év múlva 

nem találkozunk velük az országúton, megszűnnek 
zek a rémességek. Elkorcsulnak. Elpusztul, be- 

■>lvad más fajba,, mint a tatár, besnyő. kun, görög 
és lalián. A melyek szintén nem voltak keveseb
ben, de nem \ 
szívósak. 

voltak ennyire elszántai, erősek és

haza jővén Bohár Istvánné gyanafai asszony egy 
szóváltásból kifolyólag öt csonka koldusnak nevezte 
mire a megbántott vitéz a bírósághoz fordult 
elégtételért. A muraszombati járásbíróság a magá
ról megfeledkezett asszonyt becsületsértés miatt 
KO korona pénzbüntetésre átváltoztatható 4 napi 
fogházra Ítélte el.

— A polgári iskola átvétele. Elek 
Károly műszaki tanácsos, Hochholzer Ödön 
műépítész Dezső Lipót tanfelügyelő kísé
retében kedden megtekintették a polgári 
iskolát és az eddig elvégzett munkálatokat. 
A végleges átvétel az építkezés teljes befe
jezése után fog megtörténni.

Istentisztelet a sátrak ünnepén. A mura
szombati izr. templomban folyó hő 18-án és 19- 
tn az esti istentisztelet kezdete fél 6 órakor, 19- 
én és 20-án a délelőtti 10 órakor lesz. 19-én 
délelőtt a halotakról való megemlékezés elölt ün
nepi hitszonoklat is lesz.

Hir a hadifogságból. A hadifoglyokat gvá- 
molitó és tudósitó hivatal kártyája érkezett lapunk 
szerkesztőségéhez, melyben azt jelentik, hogy Poj- 
bics Gyula 21 éves muraszombati születésű 1914. 
évben besorozott 83 gyalogezredbeli tizedes 1915. 
február 9-ikén egészséges állapotban hadifogságba 
esett és jelenleg Oroszországban van. A hadi
fogoly hozzátartozói az értesítést szerkesztőségünk
ben átvehetik.

A kórház hadiárvája. A mura
szombati közkórház már a békében is fé
nyes eredménnyel szolgálta az embermen
tés nemes ügyét. Ez a tevékenység csak 
fokozódott a háború alatt, amikor a kór
házra a sebesült katonáknak nagy tömegé
nek gyógykezelése és ellátása elsőrendű 
feladat gyanánt nehezedett. E komoly kö- 
telességteljesités mellett igazán poetikus 
és emberszerető elhatározás keletkezett a 
kórház agilis vezetőségében, amikor elha
tározták, hogy az ország sok ezer hadiár
vája közül a kórház egyet örökbe fogad 
és annak felneveléséről tanításáról gon
doskodik. A kis kórházi hadiárva a napok
ban meg is fog érkezni. Óhajtandó, hogy 
a kórház nemes elhatározása minél több 
követőre találjon, mert bizony nagy azok
nak a száma, akik a háború következtében 
árvaságra jutottak. Az egyesületek és ma
gánosok feladata a hadiárvák ellátásában 
az államot támogatni.

— Hirtelen halai. Kovacsec Anna sándorvöl- 
gvi 66 éves asszony tegnap a délutáni órákban 
gesztenyét szedegetett és felmászott a gesztenye 
fára is. Munkáját elvégezve 6 éves kis unokájá
val hazafelé igyekezett, és miközbe előre sietve a 
szobába ment, kis unokája elmaradozott tőle. Pár 
pillanat múlva a kis gyerek beért a szobába, ahol 
az öreg asszonyt a földön elterülve látja. A fiú 
nagyanyját hasztalan költögetvén sírva fakadt és 
ijedten a szomszédokhoz szaladt át, akik vele 
visszatérve látták, hogy az öreg asszony meghalt. 
A hatóság részéről Dr. Brandieu Syilviusz kör
orvos és Döbrentey Antal tb. főszolgabíró jelentek 
meg a helyszínén, azonban megállapítást nyert, 
hogy a halál esetet szivszélhütés okozta.

— Az ötödik német hadikölcsön. Berlinből 
jelentik : Tegnap, az ötödik hadikölcsön jegyzésé
nek utolsó napján 14 nagyberlini kerületi és köz
ségi takarékpénztárban összesen 133, 150. 000 
márkát jegyeztek. Nagyberlin leggtöbb tekarék- 
pénztára az utolsó hadikölcsönnél nagyobb összegű 
jegyzést mutat fel. A legtöbb pénzintézetnél történt 
jegyzések nagyobbak, mint a nyegyedik hadiköl- 
csönre történt jegyzések. Hozzávetőleges jelentések 
szerint az ötödik német hadikölcsönre legalább 
tizmilliárd márkát jegyeztek. 

A huszfilléresek becserélése. 
A vashuszfilléres kibocsátása folytán ez év 
végén elveszti értékét a nikkelhuszfilléres. 
A pénzügyminiszter arról értesült, hogy a 
huszfilléres nikkelérmekiiek vas huszfillére- 
sekre való kicserélése csak igen lassan 
halad Tekintettel arra, hogy vége felé 
közeledik az a határidő, amikor a nikkel
pénz fizetésképpen elfogadható s igy a 
közönségre a nikkelérmek visszatartásából 
esetleg kár származhat, másrészt figyelembe 
véve azt is. hogy a nikkelérmek minél 
gyorsabb kicseréléséhez az államnak más 
fontos érdekei fűződnek, felhívja a minisz
ter az alispánt, hasson oda, hogy közön
ség a nikkel huszfilléresek visszatartásától 
a saját érdekében is tartózkodjék. Szüksé
ges tehát, hogy a törvényhatósági és r. t. 
városi, valamint községi pénztárak és pénz
kezelő hivatalok a hozzájuk befolyó nikkel 
huszfilléreseket kivonják forgalomból akként 
hogy azokat rövid időközönkint beszolgál
tassak kicserélés végett a legközelebbi in. 
kit. adóhivatalhoz, vagy Osztrák-Magyar 
Bank fiókjához. A nikkel-pénzek kicserélési 
folyamatának gyorsaságát nagyon elősegí
tené az is, ha a vendéglők, kávéházak 
mulatóhelyek stb. szintén ezt az eljárás 
követnék. A pénzügyminiszer az alispánt 
nyomatékosan felhívja, hogy midkét irány
ban megfelelően és erélyesen intézkedjék.

Vadgesztenye gyűjtése A Vörös-Kereszt 
Egyesület azzal a felhívással fordult a magyar 
társadalomhoz, hogy a vadgesztenyéket gyűjtse 
össze és adja át a Vörös-Kereszt egylet helybeli 
fiókjainak, illetve választmányainak. Az egyesület 
ezt a felhívását most megismétli és nagyon kéri 
a magyar társadalom minden rétegét, hogy ezt a 
kérését teljesítse is, mert ez a kicsinynek látszó 
dolog, valójában nagy fontosságú. A Vadgesztenye 
Főgyüjtöhelye megtalálta a módját annak, hogy 
a vadgesztenyékből a káros anyagokat kivonja s 
ezáltal legalább részben elejét vegye a mindjob
ban mutatkozó állateleség hiánynak. A mai háború 
sikeres megvívása nagyon sokban attól is függ, 
hogy tudjuk a küzdelem gazdasági részét lefoly
tatni. A földre lehullt és ott elpusztuló vadgeszte
nye tömegek a mai viszonyok között pótolhatat
lan gazdasági veszteséget jelentenek reánk nézve. 
Különösen kéri a Vörös-Kereszt egyesület a haza
fias magyar tanítóságot arra, hogy egy-egy dél
utánon kint vonuljon ki összes növendékeivel olyan 
helyekre, a hol vadgesztenye fák vannak, gyűjtse 
össze a már lehullt anyagot és azt szolgáltassa 
be az ottani Vörös-Kereszt egyleti fióknak. Ezt a 
kérelmet természetesen mi a magunk részéről is 
a legmelegebben ajánljuk az illetékesek figyelmébe.

Katonai lóvásárok Vasmegyében. A szom
bathelyi rendőrséghez távirati értesítés érkezett a 
pozsonyi katonai parancsnokságtól, amely szerint 
a hadrakelt sereg lószükségletének fedezésére Vas
vármegye területén az alább megjelölt községek
ben és napokon katonai vásárlóbizottságok kézi- 

' vásárlás utján, készpénz fizetés ellenében lovakat 
fognak vásárolni : Október 12-én Szombathelyen. 
17-én Körmenden. 18-ikán Szentgotthárdon, 24-én 
Celldömölkön, 25-én Felsőőrben és 28-án Sár
váron.

Gépkezelők öt tanfolyama. A magyar királyi 
technológiai iparmuzeum igazgatósága Szombat
helyen október 15-étől a jövő év április hó 30- 
áig ötféle gépkezelő-tanfolyamot rendez és pedig 
a következő tanfolyamokat: I. Gőzkazánfütők tan
folyama 1916. október hó 15-től november hó 30- 
ig. Előadó tanár : Spitzer Jenő máv. főmérnök. 
(Lakik : Széli Kálmán-utca 17.) Felvétetnek 18.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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í tűzrakáshoz felesleges, mert 
erős (hulladék) csomagoló pa
pír kapható öt kiló sül)tói na 
gyobb mennyiségben j itányos 
áron Baíkányi Ernő üzletében 

Muraszombat.

|aro 
ási

A vasúthoz 
u t világit 

ügye — sajnos n ■ 
máig sincs megold 
de azért ön pompán 
világíthat, ha vesz t i 
Heliophor Gold-Export’ 

jól világitó villamos

ég
■a, 
an 
gv

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

Baíkányi Ernőnél Muras: :ombat.

= VASVÁRMEGYE = 
- LEÍRÁSA =f= 

népszerű füzetecske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola III. osztályába 
bevezetett tantárgya, ára 20 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir- 

kereskedésében, Muraszombatban.

8 Száraz
S cserhasáb és cserdorong
I

TŰZIFÁT
szállít

a salotnvári állomásról a I
Salomvári Erdőgazdaság. |

Ne feledkezzünk meg a kórházaink
ban ápolt sebesült katonákról!

fTíT Újdonság!

Felnőttnek, gyermeknek 
egyaránt élvezet!
Mindenki a zsebében hordhat egy kis kine- 
matograf színházat! Csodálatosan elmés 
találmány! Szebbnél-szebb képsorozatok:

„ Z S E B - M O Z i “
Egy kis miniatűr mozi, melynek szemlé
lése nagynak és kicsinynek nemcsak 
szórakozás, de élvezet is. Vásároljon 

egyet és minderről meggyőződhet! — 

Ara mesésen olcsó!

Kapható Baíkányi Ernő üzletében.
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Az 1916-17. évi összes 
iskolakönyvek 

kaphatók
Baíkányi Ernő könyvkereskedéséi en

Muraszombat.

1Köhögés rekedtség, 
elnyálkásodás,

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

MILLIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel
lák három fenyővel. 6100 közj. hit. 

bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 
igazolja biztos hatásukat.

Kellemes izii ezukorkák csomagonként 30 
és 50 fillér, dobozban 60 fillérért 
kapható Muraszombatban Dr. Bölcs Gyula 

gyógyszertárában.t* 1)

35 dekás

tábori dobozok
kaphatók

Baíkányi Ernőnél
Muraszombat.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata. Ipar es kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:
ASCHER B. és FIA fűszer-, festék-, csjemege-, 
liszt-, vetemény-magvak, úgyszintén üveg
es porcellánkereskedése. Férfi és női czipő 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAUER JÓZSEF bábsülő és mézes^alácsos 

BENKÓ JÓZSEF Szállődája az „Elefápr-hoz. 

B1TTERMANN TIVADAR borbély éslfodrász.

BOROS BENŐ kávéháza. |

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női |czipész,

DICK SÁNDOR sajtgyáros.
FÜRST A. és FIA fűszer-, festők-, clemöge-^ 
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén üveg 

és porcellánkereskedése.

FLISZÁR JÓZSEF épület- és hu
Motorerőre berendezett mű

KB. H1RSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fö-utcza.

HEIMER 1GNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lencjva-ulca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR „Korona*  kávé laza.

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedő, szecskavágó 
gépek árusítása

NÁDAI JÓZSEF
bornagykereskedése, Gróf Szápáry utca. 

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész. 

KOHN LIPOT füszerkereskedő, deszka, mész, 
czement és eternit pala árusítás.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép-, keiékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca. 

PÉTERKA IGRENCZ vendéglős.

PÁL FI ISTVÁN’ kovácsmester Lendva-ulcza. 

RA1K0L TIVADAR göztéglagvára.

RITUPER ALAJOS épület- és mülakatos. 
kerékpár-, mérleg és fegyverjavitó műhely.’ 

Kerékpár raktár.

SIFTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos. 

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza. 

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász.

Nyomatott Baíkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

GROSZ SAMU vendéglős Urdomb. 

HORVÁTH IVÁN vendéglős- Lend vauén lesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 

HIRSCHL LII’oT vegyeskereskedő Köhidán. 

KÍ ZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd. 

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

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezövár.

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán. 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy. 

SAVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

STIVÁN FERENCZ vendéglős Kőhida. 

SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOM MER JÓZSEF vendéglős Felsölendva. 

TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg. 

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Márton hely.


