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

Hirdetési dij : 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 60 fii . 
A sor duplán számit, ha benne aláhúzott szó van.

Nyilttér sora 80 fillér.

Gyalogjárót.
Alig van közérdekű kérdés nálunk, 

melyet kevesebb nehézséggel és jobb köz
megelégedésre megoldani nem lehelne, 
mint a város belterületének gyalogjárókkal 
való ellátását.

Sajnosán tapasztaljuk mégis, hogy ha 
egy egy könnyen kivihető terv felmerül, úgy 
mindig akadnak gáncsoskodók, kik látszólag 
valami szebbet, jobbat akarva a könnyű 
szerrel megvalósithatónál, elodázzák a kér
dés gyakorlati megoldását. így történik 
aztán, hogy végeredményben marad minden 
a régiben s gyúrjuk továbbra is az édes 
annyaföld által bőségesen termelt sarat! 
Vagy nem visszataszító állapot-e. hogy 
hóolvadás, vagy tartósabb esőzés idején 
bokáig érő sárban-vizben kell gázolnunk 
városunk egyetlen számottevőbb főutczáján?!

Elszomorító jelenség, hogy ha ható 
ságaink kiadnak egy-egy rendelelet a 
gyalogjárók karbantartására, úgy annak alig 
van foganatja Mit latunk ilyenkor?! Ha 
niég vannak olyanok, akik az eféle rende
leteket komolyan veszik, úgy ezek éppen 
abból a szegényebb osztályból kerülnek ki, 
kik úgyszólván szájuktól vonják el azt a 
néhány koronát, mibe a gyalogjáróknak 
kavicsozása kerül s a tehetősebbek ügyet 
sem vetnek a hatóság rendelkezésére. Váro
sunk legvagyonosabb háztulajdonosai előtt 
olyan gyalogjárók vannak, melyek ősidők 
óta semmiképpen sem javíttattak, máshol 
meg megtörténik, hogy az udvar szemetjével 
töltik meg és csúfítják el az utczai gyalogjárót.

Az idegennek, ki városunkba jön két
ségen kívül csak a legjobb, legszebb képet 
nyújt a főutczánk gyönyörű fásítása, de 
épp az ellenkezőjét az az elhanyagolt álla
pot, mit csak a jó Isten által gondozott 
gyalogjáró nytijt.

Első rendű kötelességünk lenne, hogy 
a vasút felé vezető utat egyszer már rendbe 
hozzuk, hogy ne korommal próbáljunk ott 
segíteni javítani az utón, hol mázsás kövekre 
lenne szükség.

Elrendelendő volna, hogy egyelőre a 
város föutczájának gyalogjárója egységes 
terv szerint, a háztulajdonosok terhére, 
könnyen kivihető módon véglegesen rendez- 
tessék az elöljáróság által.

Nem lehet kétséges, hogy egy egyön
tetű terv szerinti megoldás mennyire 
emelné a város külső képét, emelné a 
házak értékét. Legalább is illenék, hogy 
azok, kik a föutczán ingatlannal bírnak 
valamit nyújtsanak a város külső szépítésé
nek is! És ha végignézünk a föutcza ház 
tulajdonosain, hát aligha találhatunk köztük 
csak egyet is, kinek az ilyen megoldással 
járó kiadások számottevő terhet jelentenének

Lapunk elfizetési

ügy kellene, hogy a községi képviselő
testület figyelmét hívjuk fel ezen kérdés 
könnyen kínálkozó megoldására, de hisz 
éppen ott ülnek a háztulajdonosok . . .

rr.

Könyvujdonságok « megjelenés után 
================================= azonnal kapha
tók. Úgyszintén Olcsó Jókai Modern Könyv
tár - Magyar Könyvtár Hiúsági iratok — 
Gyermek képes és mesekönyvek raktáron nagy 
választékban. Balkányi E. Muraszombat.

A Polgári Iskola Ifjúsági Egye
sületének jótékony estélye.
A háborús évek tétlenségre kényszeritetlék 

társadalmi életünket. Amíg a korábbi években alig 
volt rá eset, hogy inindenik társadalmi egyesüle
tünk legalább egy i/.ben ne kereseti volna alkalmat 
arra, hogy egy-egy kedélyes este keretében tagjait 
maga köre gyűjtse, addig a legutolsó évek csen
des némasága sajnosán győzött meg bennünket 
arról, hogy bizony mindez másként is lehet. Az, 
kit Htja elvitt tölünk inég a boldogabb időkben, 
ha utebb visszatért közénk, bizony hiába kereste 
itt a régi, kedves, kedélyes Muraszombatot.

Ebből a már megszokottá lelt fásultságból, 
lemondásból rázta fel társadalmunkat az az actió, 
mely a polgári iskola növendékeinek felsegélyezésére 
alakult egyesületnek anyagi alapjait volt hivatva 
megteremteni. A segélyalap növelése érdekében 
rendezett f. hó 9-iki mulatság messze túlszárnyalta 
a hozzá fűzött várakozást. Beszédes hizonyiléka az 
anyagi sikernek, hogy hallomásunk szerint a segély
alap vagyona közel 2000 koronával fog ezúttal 
gyarapodni.

Az egész járásra kiterjedő rendezőbizottság 
fáradhatatlanul tevékenykedett azon, hogy az estély
sikere biztosítva legyen, az érdem oroszlánrésze 
azonban Tóth Kálmán nevéhez fűződik, ki a moz
galom megindításától kezdve, az előkészítés és 
rendezés körül szinte emberfelettit produkált ! Tóth 
Kálmán neve ezentúl már éppen elegendő garantia 
lesz arra, hogy bárhonnan jövő várakozást kielégít
hessen, hogy mindenki a legjobb megnyugvással 
tekintsen a hasonló actiók sikere elé, mert bizo
nyos, hogy eléggé nem értékelhető kiváló szeren
cséje egy vidéki városnak az, ha ott olyan szer
vező és rendező talentum, és szinésztQhetség, mint 
Tóth Kálmán képességeit a társadalmi élet érdeké
ben hozzáférhető közkinccsé engedi tenni. Jutalmát 
megtalálja az emberek igaz becsülésében s bízvást 
elmondhatjuk, hogy a mull szombati estével Tóth 
Kálmán belopta magát az emberek szivébe, kik
nek most már dédelgetett kedvenezévé lett.

Zsúfolásig teli nézőtér előtt kezdődött a 
program Hitna Jolán urhölgy szereplésével, ki a 
filadeltiai feminista bizottság kiküldöttjeként vá
zolta a jövő képét kedves, közvetlen előadásban, 

ára egész évre 10 korona, 

Helyi vonatkozásokkal szőtt előadása élénk derült
séget keltett s a jól hangolt publikum lelkes tapsa 
köszöntötte a jeles előadót.

Utána dr. Brandieu Sylviusné, Nemes Mik- 
lősné és Keresztury Irénke urhölgyek egy énekes 
jelenettel gyönyörködtették a közönséget, Schnell 
Jánosné urhölgy zongora kísérete mellett. Ennyi 
értékes hanganyag és gyönyörű előadás méltán 
keltette fel a közönségben a vágyat, hogy vajha 
e művészi képességekkel megáldott hölgyeink 
gyakrabban adnának módot arra, hogy művésze
tükben gyönyörködhessünk. Nehéz volna meg
ítélni, hogy ki volt jobb? A közönség egyik ked
ves meglepetésből még fel sem ucsodott, nyomon 
követte a másik, jó, egyformán kiváló volt vala
mennyi ! A szűnni nem akaró tapsokat a kiváló 
előadók egy kis ráadással jutalmazták.

A műsor harmadik száma egy vidám fordu
latokban bővelkedő huszártréfa volt, melyet Simon 
Etus, Most llus urhölgyek és Tóth Kálmán adtak 
elő. harsogó kacajt keltve. A közönsig tomboló 
tapsvihara alig akart elcsendesedni. Általános volt 
a vélemény, hogy hivatásos színészek ennél kü
lönb össziátékot és a részleteknek tökéletesebb ki- 
domboritását és alakítását nem nyújthatták volna.

Ezután Weisz Erigyes Vilmos evang. 
lelkész művészi cselló játéka következett. Betho- 
wen egyik müvét adta elő precíz kidolgozásban, 
majd kuruez nótát játszott, a legszebb műélvezet
ben gyönyörködtetve a közönséget. Játéka mély 
benyomást és általános tetszést keltett.

A műsor utolsóelőtti száma egy kedves, de
rűs operett jelenet volt, a Bögöinéri tanácsülés . 
Szerepellek benne: Ratkol Tivadar mint biró, 
Döbrentey Antal. Eiilöp Jenő. Nemes Miklós és 
Rúzsa l erencz tanácstagok. Úgy a darab kiállí
tása. mint az előadás tökéletessége hangos haho
tára ragadta a közönséget s ebben a végtelenül 
kedélyes hangulatban kisérte végig az egész esté
nek ezen egyik legkiválóbb müsorszáinát. A be
tanítás fáradságos munkáját Csiszár János a nála 
megszokott karmesteri zseniálitással végezte.

Végül még egy tréfás jelenet következett. 
Csiszárné Olaszy Terka urhölgy, Molnár Jenő és 
Tóth Kálmán előadásában. A kaczagtató helyzet
képek egymást követték olyan általános derültsé
get keltve, mihez hasonlót aligha láthattak az 
öreg kávéház falai.

A műsor végeztével a társaság asztalhoz 
Ült, majd tánc/.ra kerekedett s a nem sokkal előbb 
érkezett ukrán különbéke hírétől is felvillanyozva, 
a művészi színvonalú műsor méltó folytatást nverl.

Ritkán fordult még elő. hogy az általános 
benyomás oly egyhangúan kellemes lett volna, 
mint ez alkalommal, mikor mindenki megelégedett 
volt és derűs jókedvvel örülhetett annak, hogy 
ezen minden izében fényesen sikerüli estélven 
részt vett. rr.

$
Felülfizetlek illetve beküldőitek : Árvái Hein- 

rich 80. -. Keresztury Kálmán Mártonhely 39- ,
Milpacher N. 21- . Horváth Pál. Vogler György

félévre 5 korona.
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Vashidegkut, Dr. Vályi Sándor 20—20, Vezér 
József Mártonhely, Győri Kálmán 17 -17, Dr. 
Geiger Vilmos 15* — Kühár József Mezővár, 
Szepessy Gusztáv Belatincz 12—12, Osterer Károly 
Lázár Jánosné, Nádai József, Nyirő Boriska, 
Scheibner Aladár, Szlepecz János, özv. Heimer 
Ignáczné, Gumilár Mihály, Horváth Ferenczné, 
Kardos József, Fürst Lajos, Horváth Géza, Csiszár 
János, Antauer Jenő, Bekér József Szombathely, 
Dr. Bölcs Gyula, Nemes Miklós, Schnell János, 
Dr. Síimen Lajos, özv. Simon Józsefné 10 10.
Rosenberg N. 9 , Szívós József X- Hirsch
Anna, Árvái István, Jónás János, Tegyey Jáno 
Musznya, Luthár Ádáin Battyánd, Sávéi János 
Kisszombat, Junkuncz Béla, Czipott József, 
Meschnárk József Mártonhely, Bodnár András, 
Saruga Frigyes Felsölendva, 7 7, Rultkai Ignácz,
Terenta János, Pusztay Genna Mártonhely, (r—6, 
Döbrentey Antal, Dr. Brandieu Sylviusz Vértes 
Sándor, Vörös Lajos Kuzma, Rúzsa Ferencz, 
Schermann Gyula Mátyásdomb, Hertelendy Zsig
mond Vidorlak, Novák Alajos, Székely János, 
Trauttmann Sándor, Kolossá István, Kolossá Ida, 
Vécsey Mátyásné, Ifj. Vogler György, Balcz Ala
dár Belatincz. Hajdú Aladár Belatincz, Hunyadi 
Sándor, Harsányt Mihály Vidorlak 5-5, Kardos 
Jenő, Antauer József 4 4, Szigeti István. Habach
József Belatincz, Vörös nővérek, Spránszky Anna, 
Weisz segédlelkész Battyánd, Káplv Elemér Bedó- 
hegy, Kühár János Battyánd, Sárkány Ádám 
Péterhegy 3 3, Székely István, Sostarich Elek,
Loncsár Jánosné, Biikvics N., Saáry József, Szován 
Frigyes, Vályi Zsigmond, Szondy Béla, Deli István, 
Hoffmann Manó, Malacsics József 2 2, Rosen-
berger Gyöngyi, Lunzer Endre Felsölendva, Fürst . 
Aladár, Nagy János, Reiser Boda Heinrich Vas
hidegkut, Linka Béla 1 1 korona. (Folytatjuk.)

Rendező dijat fizettek : Fiilöp János Pártos
falva, Vogler György Vashidegkut, Sinkovich Dénes 
Vaskorpád, Rosenberger Zsigmond Murafüzes, 
Ruzsics János Perestó, Darvas Ferencz Gyanafa, 
Csarics József Vizlendva, lelkes Endre Csendlak, 
Persa Iván Szentszebestyén, Ferenczv József Zsida- 
hegy, Kiss Vilmos Kuzma 5 5, Kolozsvári Ferenc
Mezövár, Vukán Kálmán Bodóhegy 8- 8, Benkó 
József Károlyfa 20- , Faflik Ferencz Felsőszent-
benedek HF , Varga Kálmán Pártosfalva, Vlaj 
Mihály Kisszombat, özv. Németiiné Mátyásdomb, 
Lippai Vendel Pártosfalva 4 4, Hima Jolán Vas
hidegkut, Hegyessy Róza Halárfalva, Lubersbeck 
Vilma Vaskorpád, Kurc Sándor Kerkaszabadhegy. 
Kollárs István Seregháza, Külicsné Kovács Ilona 
Perestó, Bakó János Sürübáza, Szeredy Viktor 
Tótkeresztur, Vörösmarty Jolán Magyarszombatla, 
Tóth Karolin Korong, Csacsinovics Imre Battyán- 
falva, Maár áll. tanító Kőhida. Novák Mariska 
Murahalmos. Fekete Géza Lendvarözsavölgy, Kallát 
Angyalka Vashidegkut. Káply Elemér Bodóhegy, 
Bagáry János Perestó, Ádám János Alsócsalogány, 
Horváth József Mártonhely, Nagy István Urdomb, 
Bednarik Rezső Felsölendva, Reich Jakab Barkóé, 
Horváth K. Szarvasiak, Lázár Ilona Muraszombat, 
özv. Ráffel Jánosné Szarvasiak. .Sommer József 
Felsölendva, Saruga Frigyes Felsölendva, Kallát 
Adolf Görhegy, Titán Iván Murahalmos, Witíwin- 
disch Ilona Tiborja, Kühár János Battyánd, Varga 
Endre Péterhegy. Bajzech Ferenczné Mártonhely, 
Csácsics József Cserfőid, Kühár István Belatincz, 
Kuppán Ferenc Határfalva, Kató Mária Pártos
falva. Kühár Alajos Péterhegy, Gergorecz Miklós 
Andorhegy. Kirbisch Ferenc Musznya, Hertelendy 
Zsigmond Vidorlak, Hercegit Ede Battyánd, Bá
rány N. Battyánd 3 3, Vlaj Ferencz RónafÖ 
23’ , Barborcsik K. 5’ , Vadcvics Rezső 4’—,
Kühár István Mezövár l(F , Árvái Henrik, Kü 
hár József Mezövár, Vezér József Mártonhely. 
Árvái István, Keresztury Kálmán Mártonhely, 
Luthár Ádám Battyánd, Sávéi János Risszombat, 
Sömen Jánosné Korong, Malacsics József 3 -J K.
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HÍREK.

Adományok a járási szegényház 
fenntartási alapjára:

l'jabban Haas Samuné úrnő Szombathely
ről járul adományával az Aggok mentiekének 
fenlarlási alapjához.

Eddigi adakozások e czélra : 
Haas Samuné adománya K l(F
Korábban már kimutatott adományok 

összege * 3215‘
Összesen • K 3225

— Kitüntetés. A legfelsőbb had ve
zetőség Geiger Ernő hadnagyot az ellen
ség előtt tanúsított vitéz magatartása és 
kiváló szolgálatai elismeréséül, a kardok 
egyidejű adományozása mellett, a Signttm 
Laudis-sal tüntette ki.

Kitüntetés. A felsőbb had vezető
ség az ellenséggel szemben tanúsított ön
feláldozó magatartásukért Bankó Lajost 
Orfalu, Bokán Jánost Vizh ndva, Benczák 
Ferenczet Bodóhegy, Czvetkó Lajost Mura
szombat, Dervarics Mátyást Salamon, Der- 
varics Ferenczet Battyánd, Dervarics Mi 
hályt Bodóhegy. Dervarics Jánost Szent- 
bibor a bronz vitézség! éremmel tün
tette ki.

Eljegyzés. Nemesszeghy Netnes- 
szeghy László m. kir. csendőrszázados, 
szombathelyi szárnyparancsnok eljegyezte 
Kühár Irénke urleányt Mezővárról.

A Muraszombati Takarék
pénztár igazgatósága és felügyelő-bizott
sága folyó hó 14 én délután 2 órakor 
mérleg megállapító teljes ülést tartott, 
melyen a közgyűlés napját márczius 3 ra 
tűzték ki. Foglalkozott még ezen ülés a 
tisztviselők anyagi helyzetével is oly képen, 
hogy a háborús segélyt az alapfizetés 50 
százalékára emelte fel.

Halálozás. Őszinte részvéttel ér
tesülünk, hogy Kelecsényi Ferencz, a 
Belatincz-vidéki takarékpénztár főkönyve
lője munkás életének 70 ik évében folyó 
hó 15-én váratlanul elhunyt. A megboldo
gult 34 évig állott a Belaiincz-vidéki taka
rékpénztár szolgálatában s ez idő alatt 
igaz becsülésben és a vidék osztatlan tisz
telőiében volt része. A mélyet) sújtott csa
lád iránt általános részvét nyilvánul meg. 
Temetése folyó hó 17-én (vasárnap) d. u. 
3 órakor lesz. A család az alábbi gyász
jelentést adta ki:

Özv. Kelecsényi Ferenczné szül. Véniss 
Mária úgy a maga, mini gyermekei Miklós, 
jelenleg orosz hadifogságban, Mária férjezett 
Biirgözdy Béláné, Tibor és Alice, veje Bürgözdy 
Béla, jelenleg olasz hadifogságban, valamint az 
alulirl rokonság nevében, mélyen szomorodott 
s’ivvel tudatják, hogy a legjobb félj, apa és 
rokon Kelecsényi ferencz a Belatincz-vidéki 
takarékpénztár főkönyvelője, a helybeli vörös, 
keresd egylet alelnöki munkás életének 70, 
boldog házasságának 30-ik évében f. hó |5-én 
éjjeli I órakor hirtelen elhunyt. A boldogult 
hült tetemét f. hő 17-én d. u. 4 órakor helyez
zük erők nyugalomra a helybeli rom. kalh. sir- 
kerlifd.. Az engesztelő szentmise áldozat f. hő 
IX-án regg^ 9 órakor fog a róin. kalh. tem
plomban a Mindenhatónak bemutattatni. Belatinc, 
1918. február hó 15-én. fcypgodjék békében! 
Az örök világosság fénzeskedjék nekil özv. 
Sokai Jőzseíqé nővére, Fessler Karolin unoka-

nővére, özv. Imrey Györgyné, özv. Decsy Gá- 
borné sógornő', Véni.ss Gyula, Véniss Béla 
sógorai.

Az ipartestület hushagyókeddi mulatsága 
A muraszombatjárási ipartestület elnöksége hús
hagyó (kedden a Fiiszár -féle vendéglőben az 
ipartestületi zászlóalap és felerészben a hadiárvák 
részére jól sikerüli mulatságot rendezett, melynek 
tiszta jövedelme 252 korona volt. Felülfizetlek 
Németh Ferencz 15. , Dómján Mihály 12. 
Ligeti Antal, Luthár Kálmán 8 X. . Barbarics 
István ó. , Jónás János 5. , Kolossá János.
Marics János, Rúzsa Imre Ferencz 4 -4. , Bük- 
vics Ferencz. Trautmann Mór, Szondi Béla, Dilt- 
rich Gusztáv, dr. Brandieu Silvius, dr. Bölcs 
Gyula 3 3. . Malacsics József, Antauer József, 
Barbarics János. Norcsics l erencz, Novák Mihály. 
Kázár Imre, Lainsssák Ferencz, Hanz Imréné, 
Ernst Sándorne, Dervarics Lajos. Wohlsein Csák
tornya, lakács Gyula, Potoucsnek István 2 2.

1 Horsáih Jánosné, N. N., Luck Mihály, Vüjecz 
József. Benkö Iván. Seruga Fülöpné, Seruga Jenő, 
Gumilár Ferencz, Horváth Antal Koczén Iván. 
Zsilavecz Károly, Dómján Mátyás 1—1 korona. 
Beküldtek : Kránvecz János 6. . Kofjács Ferencz
5. . Placsek Venczel, Lázár Ignácz. Koczel 
Förencz, Pollák József,eSiflár Lajos, Urszuleszku 
Péterné, Őri Ferencz, Tűik József. Stevancsecs 
Mihály 4 4, Hartman Ferenczné 3.-, Rehn 
Jánosné, Stevanécz András, Vorel Józsefné, 
Szukics Istvánné, Denkó Jakabné. Kücsán Ádámné, 
Kocsvári Istvánné. Düh János, Glázsár Kálmánné. 
Mayer István, Hirschl Anna, Szinicz Ferencz. 
Pozvék Ignáczné, Medgyesi Amália 2 2 korona. 
Az ezután érkező befizetéseket a jövő számban 
nyugtázzuk.

A községek a postáért. A csendlakiak 
kérték, hogy az eddig Ferencfalván miiködö posta
hivatalt Csendlakra helyezzék. A közigazgatási 
bizottság arra való tekintettel, hogy Csendlak olv 
távolságra van a vasúttól, mint Ferencfalva és e 
mellett Csendlakon van a körjegyzőség is, meg
keresi a postaigazgatóságot a postahivatal át
helyezése iránt.

Tánciskola Muraszombaton Páncél Árpád 
Budapesti oki. tánctanitó február hó 13 án az 
Elefánt szálloda külön termében a n. é. közönség 
nagy érdeklődése mellet kezd’e meg a tánctanitás:. 
beiratkozni lehet még a helyszínén hétfőn délután 
és este.

Őrizzük meg hősi halait halt kedveseink 
emlékét: A hosszú háború, sajnos, maid minden 
családból kiragadott egy-egy hősi halált hall ked
ves hozzátartozót, kinek emlékére szívesen áldoz 
mindenki. Hősi halált halt hozzátartozója arcz- 
képét mindenki kegyelettel őrzi s annál szíveseb
ben teszi ezt, ha egy alkalmas, díszes, a lakást is 
díszítő fényképtartő keretbe helyezheti a dicső 
halált halt hős arczképét. E keretbe bármilyen 
meglevő arczkép elhelyezhető, s díszes, szép kivi
telével (fekete moiret ajapon, ezüst nyomással) a 
megható gyász ünnepélyes jellegét viseli magán 
Kapható: Balkányi Ernő papirkereskedésében Mura 
szombat,

Ingyenes kenyérkereseti tanfolyamok hadi 
özvegyek és leányárvák részére. A/ országos nép 
oktató egyesület hadi özvegyek és leányárvák s 
általában a hadbavonultak női hozzátartozói sza
mára a következő ingyenes kenyérkereseti tan
folyamokat tart fönn. Es pedig : Polgári iskolai. 
Kereskedelmi Elártisitónöi. Mozigépkezelés. 

Irógépkezelés, — Gyenge áramú villanyszere
lés. Erős áramú villanyszerelés. Fényképe
zés, Vegyészsegédi tanfolyam. Intézeti ház
vezetés, — Kávéházi és vendéglői felszolgáló tan 
folyam. Házfel ügyelői tanfolyam, — Felső 
ruha varrás. Fehérruha varrás. Gyermek
ruha varrás. - Oéphiinzés. Gepkötes Mű
virág készítés. Női ka ap készítés. Női fűző 
készítés. Női hajfésülés és manikűr. Szép
ség ápolás. Virágkertészet. -- Bolgár kerté
szet. — Baromfi tenyésztés. A tanítás teljesen 
ingyenes. Szegénysorsuak tanulmányi segélyben 
részesülnek. Beiratkozni az év minden hó végéig 
lehet az igazgatóságnál (levélben is): Budapest, 
VI)., Kertész-utca 31. I. em.
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Apróságok.

A városházáról.
LJgy halljuk, hogy a képviselőtestületünk 

azon az állásponton van, hogy a hadsereg lesze
relésénél érvényre kell juttatni a községi érdekeket 
m Mint hírlik, az iránt tett előterjesztést, hogy a 
leszereléssel kapcsolatban 2 méteres csónakot 
engedjen át a hadvezetöség városunknak, hogy 
ezzel az állami iskola és a Kardos-ház. valamint 
az Árvái és Berger-ház közötti forgalmat téiviz 
idején is biztosítsa.

Körmenden máskép van
A polgári iskola jótékonvczélu mulatságán 

történt, hogy a bőgőmén jelenet szereplői teljesen 
maskirozva az étteremben spricczeteznek és vár
ták a programmszámukat.

Meglátja őket egyik körmendi czigány s 
mondja, hogy itt ugy-e nem lehetnek nagyon 
válogatósak az urak, mert bizony nálunk magukat 
be nem eresztenék egy úri mulatságra.

Adakozzunk az elesett hősök 
özvegyei és árvái javára!

Hadsegélyzö Hivatal főpénztára. Képviselöház

Közgazdaság.

A Muraszombati Mezőgazdasági Bank 
évi jelentése.

Járásbeli pénzintézeteink közül a Mu
raszombati Mezőgazdasági Bank részvény
társaság lép elsőnek mérlegével a közön 
ség elé.

Bár a háborús üzletévek jelenségei 
nyomot hagytak ezen pénzintézet most 
közzé tett mérlegén is. a nála megszokott 
mozgékonyság, az intézet irányítása és 
vezetése állandó és biztos garanciája foly
tonos továbbfejlődésének.

A reményteljes jövőbe vetett hit su
gárzik ki azon tényből, hogy az elmúlt 
évre az igazgatóság ismét 1‘— koronával 
több osztalék kifizetését hozza javaslatba.

Örömmel állapítjuk meg, hogy ezen 
intézet évről-évre nagyobb összeggel adó
zik a közjótékonyság oltárán.

Az intézet igazgatóságának évi jelen
tését az alábbiakban egész terjedelmében 
közöljük :

Kiemelkedő eseménye elmúlt üzlet
évünknek alaptőke-emelésünk, melyet a vál
tozott viszonyok s a háború után várható 
konjunktúrák tettek szükségessé.

A nagyközönségnek intézetünkkel szem
ben tanúsított fokozódó bizalma, mely 
betétállományaink állandó emelkedését ered
ményezték, indokolták részben saját tőkéink 
felemelését, másrészről kétségtelennek lát
szik, hogy a háborút követő gazdasági ver
senyben sikeresen csak úgy vehetünk részt, 
ha a szükséges tökével rendelkezünk.

A jegyzésre bocsájtott 2000 darab 
részvény a jegyzési terminus kezdetén már 
túl jegyeztetett, úgy hogy számos jegyzést 
redukálni és sokat teljesen törölni voltunk 
kénytelenek.

A minden várakozást felülmúló érdek
lődés részvényeink iránt indította igazgató
ságunkat arra, hogy alaptőkénk további 
emelésének lehetőségét alapszabályszerűen 
biztosítsa oly időpontban, amikor ez majd 
a legalkalmasabbnak látszik. A múlt évi 
december hó 17-én megtartott rendkívüli 

közgyűlésünk kimondotta alaptőkénknek 
egy millió koronáról két millió koronára 
való felemelését s ennek gyakorlati kivi
telét az igazgatóságra bízta

Ugyanezen közgyűlésünk által módosí
tott alapszabályaink tették lehetővé, hogy 
az igazgatóság, felügyelő-bizottság, napi
biztosok és tisztviselők jutalékának oroszlán
része már a mérlegben elszámoltassák, 
mi csupán látszólag redukálja múlt évi 
üzleteredményünket.

Különös gondot fordítottunk üzlet
feleinkkel szemben fennálló barátságos vi
szony ápolására s bizton reméljük, hogy az 
egyes kölcsönállományokban mutatkozó 
csökkenés csupán átmeneti jellegű.

Az elmúlt évben kibocsájtott Vl-ik és 
VII ik hadikölcsön, valamint saját tőke
emelésünk mintegy 500,000.— koronát vont 
el betétállományunkból, mégis takarékbetét
állományunk mintegy 780,000. - kor. emel
kedést mutat s az évzárlatkor 3,089192'91 
koronát tett ki.

A hadikölcsönök sikere érdekében ko
rábban bevált szervezetünk révén a leg
messzebbmenő álldozatokat hoztuk, mihez 
képest az eddig jegyzésre bocsájtott hadi- 
kölcsönökböl üzletfeleink 2.816.100 kor. 
n. é. jegyzését sikerült továbbítanunk

Saját részünkre a Vl-ik és Vll-ik hadi- 
kölcsönből 250,000' - koronát jegyeztünk 
és átvettünk 100,000 K n. é. 5 és '-s" «-os 
állami pénztárjegyet

Indítványozzuk az osztaléknak 1.— 
koronával való felemelését s az alábbiak
ban teszünk részletes javaslatot az elért 
nyereség felosztására nézve.
Az 1917. évi nyereség felosztására nézve alap

szabályaink 36. £-ának megfelelőiem a követ
kező javaslatot tesszük :

Az 1917. évi tiszta nyereség
l.e  ! az előző évi áthozat
Ebből iorditassék: 
10% a tart, alapra K 10558.09 
jutalékokra > 1562.40

K 116908.64
1 1327.70

K 105580.94

> 12120.49
K 93460.45

> 11327-70
K 104788.15

Hozzáadva az 1916. évi 
nyereség áthozatot

A közgyűlés rendelkezésére áll 
Javasoljuk az. osztalékot :

3000 darab részvény
után á 17 K K 51000.

a rendes tartalék alap
külön dotációjára 1794.91

a szabad rend, álló tar-
talék alapra > 10000.

érlékpap. árf. kül. tart.
alapjára * 15000.—

adó tartftlékia 1 5000.
kulturális és jótékony

célra 2800. » 95594.91
e fennmaradó K 9193-24 '
vitessék át a jövő évi veszteség-nyer. számlára.

300 -K

101).

A 2800 korona culturális és jótékony
sági összegre vonatkozóan javaslatunk a 
következő :

1. Szétosztásra Muraszombat község 
szegényei között

2. A magyar szentkorona országai
nak vörös kereszt egylet budapesti 
központjának

3. Magyar szentkorona országainak 
vörös kereszt egyletének hadifog
lyokat gyám, és tudósító őszi.

4. A muraszombatjárási gazdák szö
vetségének

5. A muraszombati közkórház Rön- 
gten aladiának

6. A muraszombati polg. isk. 4 nö
vendékének jutalmazására

7. A muraszombati önkéntes tűzoltó 
egyletnek

8. A muraszombati róni. kath. isk, 
szegény gyermekeinek

100.--

100-

50-—

80-

30.

sze-9. A muraszombati állami isk.
génv gyermekeinek > 20—

10. A muraszombati evang. isk. sze-
gény gyermekeinek > 20.—

11. A mártonhelyi róm. kath. isk. sze-
gény gyermekeinek > 25.—

12. Az alsómaráczi evang. isk. sze-
génv gyermekeinek » 25.—

13. A mezővári iskola szegény gyér-
mekeinek » 25.—

14. A zsidahegvi iskola szegény gver-
mekeinek 25.—

15. Az urdombi iskola szegény gyér-
inekeinek > 25.—

16. A vendvidéki magvar közművelő-
dési egyesületnek 20,—

17. A vendvidéki ált. tanító egyesül. > 30.-
Í8. Az alsómaráczi ág. ev. templom

alapra > 100.—
19. A bodóhegyi ág. ev. orgona alapj. > 50.
20. Országos bírói és ügyészi egylet. > 30.

•21. Magántisztviselők orsz. nyugdíj
egyesületének > 30.

22. A szentsebestyéni ev. isk. alapra > 50.—
23. A vakokat gyámolitó orsz. egyes.

let dunántúli fiók egyesületének » 20.—
24. Vasmegyei iehér kereszt egylet

patronazse szakosztályának » 30.
25. Katonatiszti árvák és özvegyek

Erzsébet Otthonának » 20.—
26. Nyomorék gyermekek országos

otthonának > 20. -
27. Lábadozó sebesülteket elhelyező

bizottságának kezdeményezéséből
alakult íÁrva-Alapc kuratóriumának > 20.

28. Magyar pénzintézetek közművelő-
dési alapján. 50.—

K 1395.—
Szolgáknak és évközi adományokra > 1405.—

K 2800.
Az elmúlt évvel a felügyelő-bizottság 

mandátuma lejárt, miért is kérjük, hogy a 
választásról tárgysorozatunk keretében gon
doskodni szíveskedjenek.

Kérjük előterjesztett mérlegünket, vesz
teség- és nyereség számlánkat, a nyereség 
felosztására vonatkozó javaslatunkat elfo
gadni és részünkre, valamint a felügyelő
bizottság részére a felmentvényt megadni 
méltóztassék.

AZ IGAZGATÓSÁG.

A muraszombati központi szeszfőzdében a 
szilvapálinka főzése e hó végével befejezést nyer, 
következik a szőlőtörköly és borseprü kifőzése. 
Ezen anyagokat kifogástalan minőségben a közp. 
szeszfőzde maximált áron a fuvarköltségek meg
térítése mellett márczius 1-ig fogadja el, mint
hogy azonban több esetben hasznavehetetlen, 
romlott anyagok szállíttattak he a fózdébe külö
nösen figyelmeztetnek a száilitók, hogy rossz 
anyagot semmi szin alatt nem vesz át a központi 
szeszfőzde.

Értekezlet a sertéshizlalásról. A napokban a 
közélelmezési miniszter értekezletet hivoti össze a 
sertéshizlalás és a zsirellátás megbeszélésére. 
A gazda előnyben van a nagyhizlalókkal szemben, 
mivel annak több takarmány, moslék, hulladék 
esik kezeügyébe, mit a nagyhizlaló csak te ngeri- 
vel pótolhat. Ezenfelül pedig sokkal több a sertés, 
több lesz a zsiradék ts, ha a gazda, különösen a 
kis ember kezén minél tovább marad a jószág, 
mert akkor minden takarmány előkerül, belőle 
minél nagyobb mennyiség alakul át zsiradékká. 
Ott kell azután legnagyobb szigorúsággal föllépni, 
amikor a hizó kész, hogy csakugyan a Közélel
mezési Hivatal rendelkezésére álljon. A részletes 
javaslatok kidolgozására szükebbkörü bizottságot 
küldtek ki, mely a legsürgősebb és legcélraveze
tőbb tennivalókról előterjesztést fog tenni.

A szerkesztésért felelős : Scheibner Aladár.
40—
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f\ MURASZOMBATI TAKARÉKPÉNZTÁR

NEGYVENNEGYEDIK

RENDES ÉVI KÖZÖSÜLÉSÉT
1918. évi március hó 3-án délután 2 órakor

fogja Muraszombatban, az intézet helyiségében megtartani, melyre a társulat részvé
nyesei azon figyelmeztetéssel hivatnak meg, miként a közgyűlésre részvényeiket 

— illetve megbízásaikat — magukkal hozni szíveskedjenek

A közgyűlés tárgyai:
1. A közgyűlés határozatképességének megállapítása.’)
2. A közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag választása.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi jelentése, a mérleg előterjesztése 

és az osztalék megállapítása.
4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottságnak az 1917. évről adandó végleges 

felmentés.
5. Igazgatóság és felügyelő-bizottság választása.
6. Esetleges indítványok tárgyalása.
Muraszombat, 1918. február hó 14.

Kováts István,
elnök-igazgató.

*) Tekintettel arra, hogy a nagyszámú részvények folytán a határozatképesség megállapítása 
igen sok időbe kerül, felkéretnek a t. részvényesek, hogy részvényeiket a közgyűlést megelőzőleg, 
február 28-tól, az üzleti órák alatt az intézet pénztárába letenni szíveskedjenek.

Gazdasszonyi 
állást keres egy 27 éves nő, 
ki már ily minőségben több 
éven át volt alkalmazásban. 
Czim: Szápáry-(Fő)-utcza 
65. szám.

E LAD Ó!
Rédicsen két modernül épült 
ház a bene levő jóforgalmu 
vegyeskereskedéssel s teljesen 
felszerelt korcsmával együtt 
elköltözés miatt azonnal el
adó. Bővebb felvilágosftást 
ad Flesch Manó Rédicsen.

■

A t. Vendéglős uraknak 
figyelmükbe ajánlom, hogy a 
legjobb minőségű s legszebb 

papir-szalvétát 
legolcsóbb árban szállítom.

Balkányi Ernő Muraszombat.

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

hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék . csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén üveg- 
és porcellánkereskedése. Férfi és női czipő 

r.'ktnr. Vesz ’mindenféle i»aho« sít.

ANTAL) ER JÓZSI- F bábsütő és n • ■/■ - k a áoos

BENKÓ JÓZSEF Száll ódája az „Elefántéhoz.

DOBRAI JÁNO- nagy vendéglője

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész. 

DICK SÁNDOR sajtgyáros.

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

és porcellánkereskedése.

HEKL1CS ISTVÁN vas-és füszerkereskcdése 
Muraszombat. Lendva utca.

KR. HIRSCHL divatai uház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fő ulcza.

HELMER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-utca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR „Korona*  kávéháza.

HIRSCHL ANNA fűszer kereskedése és kész férfi 
ruharaktára a vasút állomás mellett.

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 
Muraszombat.

KaRDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

NÁDAI JÓZSEF 
bornagykereskedése. Gróf Szápáry utca. 

KüLoSSA JÁNOS férfi- és női czipész.

FL1SZAR JÓZScF vendéglős.

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

KOFJACS FERENCZ épület- és mülakalos 
kerékpár javító.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedö. nagy raktár 
varrógép-, keiékpár és gazdasági gépekben 

POLLAK JÓZSEF pékmester. Templom-utca. 

FL1SZÁR JÓZSEF épület- és bútor asztalos.
Motorerőre berendezett műhely.

PÉTERKA FcRENCZ vendéglős

PÁLÉ! l.óTVÁN kováomester Lendva-ulcza. 

RAJ KOL TIVADAR gözléglagyára.

RITUPER ALAJOS épület- és mülakalos, 
kerékpár, mérleg és ^gyv^javitó műhely.

S1FTAR LAJOS gőzmalom tul.ijih mos. 

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-ulcza. 

UHSZL'LESZKU PÉTER mi és női fodrász.

VIDÉKIEK:

BRANDSTE1N ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely.

GROSZ SAMU vendéglős Urdomb. 

SIFTÁR ISTVÁN vendéglős Palmaía.

HORVÁTH IVÁN vendéglős L<*ml  vaticmesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodőhegy. 

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Kőhidan, 

KÍIZ.MICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd. 

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpest VII Sip-u. 5.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglös Mezövár.

KÜHÁR JÁNOS vendéglős B.iltVílnd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős MárkushAzAn. 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Rodóhegy. 

SAVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida. 

SIFTAR MIHÁLY vendéglős Süriiház.

SOMMEa JÓZSEF vendéglős Felsőlendva. 

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Martonhely.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban




