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Május 1.
A természet a maga valójában, az idő 

a maga folyásában, a mindenség a maga 
berendezésében, az Isten : mindennek Alko
tója az alkotás megszervezésében adott 
egy napot, melyet május l ének ismerünk 
és tudunk.

A térben, az időben, a berendezkedés
ben és a szervezetben ez a nap egy oly 
ünnep, melyen mindenki és mindenek a 
liétköznapiságtól eltérő köntöst öltenek fel. 
Szinte mindenkinek és mindeneknek az 
ünnepe ez a dátum. A természet kibonta
kozik és palástja elől és alól kinyújtja 
örök idők óta a benne élő embernek a 
mindennapi kenyeret. Es ezt az átvételt, 
vele a terepszemléket a dolgozó emberek 
is munkaszünetben eszközük.

Látjuk hullámlani mezőinken a gabona
kalászokat, zöldelő virágokkal telve már a 
rét Minden-minden szép és termékeny már 
az emberi környezetben. Megifjul az ember 
nmnkakedve. Megerősödik az akaraterőnk. 
Uj hevületet nyer a tettrekészség. Létünk 
és megélhetésünk tudata további egy eszten
dőre bizonyossá és teljessé válik. És az 
ember a maga számottevésében ezen a 
szép és nagy papon is csak gyarló maradt 
Gyarló, mert önzésének legelső leplét 
testéről akkor sem tudja levetni és igy 
lelkiismerete megtisztulni és az pmberj 
tökélyhez felemelkedni nem tud.

Ezt a természeti ünnepet az. ipari és 
kereskedelmi munkásság egész sokasága 
hivatalos ünnepévé tette. Pihen keze és 
agya ezen a napon. A mezőgazdasági 
munkássák szervezete hiányában és az igen 
nagy sokaságban rejlő nemtörődömség 
miatt ünnep jelentőségével nem törődik. A 
szellemi munkásság a határpont felett csak 
egyszerűen átsiklik és eseményeivel annyi
ban törődik, mennyit o napnak kitűzött 
rendes napi munkaprogrammja ad.

A természet-imádás gondolata nélkül 
pusztán az őserő munkájának szemlélete 
és annak eredménye felett pedig mind
nyájunknak ezen a napon kötelességünk 
gondolkodni a felett, mit és hogyan végez- 
tutik, ezekből folyópn mennyit tökélesudtűnk 
És gondolkodni minden rendű és rangú 
embernek ! És különösen ma. mikor a 
munka a harcz, a véres tombolás, az ember 
és emberi alkotás minden megnyilatkozássá 
nak lerombolása és kipusztitása, a meg
semmisítés jegyében folyik le. A zászló 
igazán vörös, véres, nem is zöld, nem is 
fehér.

De ezek a munkák mint a végszük
ség kényszereszközei tőlünk távol, a határo
kon és azokon túl idegen földeken, ott 

tonbolnak, hol azt a megvadult emberi I 
gyűlölet: ellenségünk ránk kényszeritette. ' 
A gyűlölet megszüntetéséhez az itthon 
emberének kell hozzáfogni és pedig egy 
másik ösztön : a nemes és nemesitő érzetek 
eszközével. Ez a nemes munkában nyer 
külső testet és hatályt a nevelésben szerez. 
Az ilyen munka kisebb körzetekben, kisebb 
testületekben folyik le, nálunk édes magyar 
földünkön járásokban.

A járásokat a hatóságokon, iskolákon, 
különböző szervezeteken és agilis embe
reken kívül a fejnek : a képviselőknek kell 
vezetni és miden járás a közösségben 
annyi eredményt tud elérni, mennyi garan
ciát annak képviselete számára megszerez. 
Ez kellene nálunk, hol az clárvultság kor
szakát éljük az utolsó évsorozatokban 
A rátermettség és tudás hiánya megbéní
totta a gazdasági és kulturális előrehala
dást, megakasztotta az altruisztikus szeretet 
kifejlését, — és lepelt, sötét lepelt borított 
reápk, amelytől szabadulni a háboríts hely
zet kihatásai miatt momentán nem tudunk, 
Az idei május 1-jc a közelmúlt évek ta
pasztalatait és eredményeit elvonultatta 
előttünk és kénytelenéit voltunk megállapí
tani, hogy selectióban nagyon tévedtünk. 
Tévedésünket megbocsátja a beismerés és 
az a tény, hogy a közös munkában egy
másra item ismertünk, hanem a közös 
emberi és járási érdek ellen dolgoztunk 
félrevezetéssel. De ebből és a mnltak- 
ból elég !

Haladni akarunk. És haladunk! Eel- 
tartózhatatlanul előre, mint a természet és 
idő. Tökélelesbühti is akarunk. És pedig 
javunkra és a járás javára ! Úgy, mint azt 
az emberben eltelt Isteni természet rendeli 
Nem egymás becsapásával, megkárosításá
val. Nem úgy, hogy meglehessen bennün
ket vásárolni holmi judáspénzeken. Nem 
úgy, hogy magunkat felkínáljuk az ellen
ségnek. Nem úgy, hogy az ismeretlenség 
ben csak ártani akarjunk az igazi munká
soknak, akik a közért dolgoznak,

Minden jót és csak gerincz.es embe
rekkel úgy akarunk elérni, hogy egymásért, 
egymás mellett és egymással dolgozunk a 
köz javára, felemelt fejjel, megtisztult lelki
ismerettel, megaczélosodott erővel. És akkor 
itthon elértük a közjót, kiküzdjük minden 
téren a békét

S.

Könyvit jdonságok “ megjelenés m.-ín
— azonnal kapha
tók, úgyszintén Olcsó Jókai Modern Könyv
tár Magyar Könyvtár füzetei raktáron nagy 
választékban. Balkányi Muraszombat.

Járási telefon.
Általános a vélemény azt illetőleg, hogy a 

háború okozta gazdasági sebek csak úgy és 
annyiban lesznek gyógyíthatók, ahogy és amily 
mértékben alkalmazkodni hidunk az egész vonalon 
kérésziül viendő gazdasági többtermelés gyakor
lati megoldásához. A többtermelés természet
szerűleg épp úgy értendő az ipar és kereskede
lemre, mint a mezőgazdaságra.

rejtettebb gazdasági életet, kell hát teremte
nünk minden téren és hogy ez megvalósítható 
legyen, ennek lehetőségét kell elősegítenünk.

Csupán példaképpen említjük meg. hogy a 
vasútnak köszönhető, hogy a járás központján 
kivid is egyes már-már számottevő kereskedelmi 
góczponlok keletkeztek, hol korábban a minden 
téren való igények a tehető legminimálisabbak 
voltak. A közelmúlt gyárak alapításának lehelősé
gét vetette fel. Vájjon mennyivel más perspektívát 
nyújtott volna a tervezgetésnek, ha nem csupán a 
jelenlegi szárnyvasul végállomását bírjuk, hanem 
sikerült volna már korábban megvalósítani az 
Alső'endva Regédéi vonalat?! Nem tehet kétsé
ges, hogy a vasút melleit egy lüktető, gazdasági 
életre nézve éppen olyan fontos a posta, a ren
des, megbízható postaszolgálat és ennek keretében 
a telefon is. Aki valaha életében csak egy számot
tevőbb vállalat üzemét is láthatta, csupán egy 
napi működését is figyelhette, eltudja-e képzelni 
annak zavartalanságát telefon nélkül ?

Ahhoz tehát, hogy vidékünk eredményesen 
ki vegye részét a háború után reá váró gazdasági 
feladatok megoldásából, múlhatatlanul szükséges
nek tartjuk, hogy teleionhálózatunk a legkiterjed
tebben felölelje a járásunk minden számottevőbb 
beivel.

Bizonyosak vagyunk abban, hogy ennek 
rendkívüli használ látná nemcsak az ipar, keres
kedelem és mezőgazdaság, hanem, legalább épp olv 
mértekben a közigazgatás is.

l)e mit jelentett volna közigazgatás háborús 
adminisztrációjának megkönnyítésére, ha már 
teleionhálózatunk kiterjed legalább minden jegyzö- 
ség székhelyére ’ ?

Ugyanazért illő tisztelettel fordulunk járá
sunk agilis íőhirájához. hogy vegye kezébe az itt 
megpendített eszmét s már is bizonyosak vagyunk 
benne, hogy számos, lelkes segítő társa tesz az 
érdekellek között.

Úgy képzeljük, hogy a hadsereg leszerelé
sével kapcsolatban felszabaduló anvagokból. ilv 
czélra hatósági utón bizonyára hozzá jutnánk a 
szükséges vezetékekhez, mig a póznák itt is be
szel ezhetök lennének.

A mellett, hogy saját munkásságában nagyon 
jelentékeny könnyítést érne el, hálára kötelezné 
mindazokat, kik a nagy versenyből nem lemaradni, 
de tevékenységükkel az egész járás forgalmát az 
egyetemes forgalomba korszerűen belekapcsolni 
igyekeznek.

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását

gerincz.es
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Felhívás a járáshoz!
Országos akció a hazatérő foglyokért.

A magyar, az osztrák és a német határ
mentén Oroszországból sok ezer hadifogoly 
özönlik vissza.

Ezek a határon úgy a mi hadvezetőségünk, 
valamint német szövetségeseink részéről is meleg 
fogadtatásra találnak.

De az aránytalan nagy számban egyszerre 
visszaözönlö hadifoglyoknak ellátása és felszere
lése a mai viszonyokat tekintve — a had- 
vezetöségekre nagy feladatot hárít. Ebben a mun
kában a magvar társadalom és a magyar Vörös 
Kereszt tétlen nem maradhat. Sokat szenvedeti 
hazatérő hadifoglyaink nemcsak a határon, nem
csak idehaza, hanem már lehetőleg Oroszország
ban is, az utón is, kell hogy érezzék a magyar 
társadalom szive megdobbanását. E célból adja 
oda mindenki amit adhat, mert segítsége eljut 
ahhoz a szenvedőhöz, ki az ő leikéhez legközelebb 
áll, de megmenthet egy másik emberéletet is. Es 
ki tudja, nem így másik adakozó pénze menti-e 
meg az ő hozzátartozóját ? A sors utjai ki
számíthatatlanok.

A Vörös Kereszt egylet úgy érzi, hogy itt 
ismét azor. a ponton kell felvennie a fonakit, ahol 
a háború eleién. Akkor megjelentünk a küzdő 
front mögött, sebesült szállító vonatainkkal, 
állomáshelyeinkkel, kórházainkkal, konyháinkkal, 
meleg szívvel, buzgalommal és igyekezettel. Ma 
ugyanazt kell tennünk, oda kel! államink a keleti 
front mögé, hogv most a hazatérő hadifoglyokat 
ellátni segítsük és haza vezéreljük őket.

Ehhez azonban megfelelő anyagi eszköz, 
főképpen élelmiszer, felszerelés és egyéb holmi 
kell, amivel pedig a Vörös Kereszt kellő mérték
ben nem rendelkezik. Ezért a magyar Vörös 
Kereszt egylet központi igazgatósága és a Hadi
foglyokat üyámolitó Bizottsága ezennel megindítja 
országos gyűjtését a hazatérő foglyok részére. 
Velünk egvidőben az osztrák és a német Vörös 
Kereszt is hasonló mozgalmat kezd. A hogy a 
háborút vállvetve küzdöttük végig, úgy iogja az 
egyetértés győzelmünket meghozni ebben a nehéz 
helyzetben is.

A hazai lapok, pénzintézetek, emberbar/íti 
intézmények, társulatok, egyesületek, melyek fel
hívásunk következtében a gyűjtendő pénz továbbí
tására vállalkoznak, csoportosan fogják azt be

szolgáltatni a Vörös Kereszt Hadifoglyokat üyámo
litó és Tudósító Hivatalának pénztárához (Budapest, 
IX., Ráday-utba 16). Természetes, hogy legegy
szerűbb, ha mindenki közvetlenül erre a címre 
küldi adományát.

A Vörös Kereszt máris megalakított egy 
lelkes és vállalkozószellemü tagokból álló bizott
ságot, mely munkájának gyorsaságával, tétovázást 
és nehézségeket nem ismerő határozottsággal fog 
gondoskodni arról, hogy a gyűjtés nemcsak gyűjtés 
maradjon, hanem hogy áldásthozó cselekvés legyen 
belőle.

Vessen ki-ki számot leikével és a szerint 
segítsen ebben a munkában.

Az adománygyűjtést a muraszombati Vörös 
Kereszt fiókegylet is vállalta, miért és minden
nemű pénzbeli adományok címére Muraszombatba 
küldendők.

Kérjük járásunk közönségét, hogy az akció
ban pénzbeli adományok küldésével mindenki részt 
venni szíveskedjék. Minden fillérre szükség van és 
minden ház, minden ember érzi és tudja, hogy 
ezen adományokkal mily nagy jót leszünk azoknak, 
kik érettünk ették hosszú időkön át a rabság 
szomorú kenyerét.

Muraszombat. |9I8. április 26.
Dr. Sómén Lajos s. k. Horváth Pál s. k.

titkár. elnök.

HÍREK..

Battyándiak sikere.

Battyánd az elmúlt vasárnap délutánján, ápril. 
21-én az a színhely volt a honnan a jelenvoltak 
fedhetetlen benyomással és nagv tanulságokkal, 
egyben felemelt lélekkel és megneinesitelt szívvel 
távoztak.

Battyánd és környékének ifjúsága fogott 
össze egy műkedvelői előadás keretében és tanú
ságot tett arról, hogy a legteljesebb mértékben 
hivatott a jövő képének megalkotására, annak a 
képnek, mely csak magyar nagy vonásokat és 
kincseket rejt magán. Minden műkedvelő a dilettáns 
határát meghaladta és valamennyi művészi hivatott- 
sággal nyújtotta az alkotó tehetséget. Rajta ifjúság! 
/•yen legyen az ifjú gerenciő és akkor járásunk 
lesz Magyarországon a magyarság szinmagva. 
Ezen eredmény felmutatásában az oroszlán érdem 
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a battyándiak ifjú és hévvel, tudással teli segéd
lelkészéé : Weisz Vilmosé és a hitközséget és 
gyülekezetét vezető lelkészé, Luthár Ádámé meg 
a lankadatlan szorgalmú tanítóké és óvónőé. 
Mindnyájuknak nyújtjuk az elismerés és köszönet 
örökké zöld pálmáját. Ennél többet tenni szerény
ségünknek módunkban nem áll. De ezért is tisz
telte meg őket a közönség és a muraszombatiak 
meg járásbeliek oly özöne, hogy a közönséget ketté 
osztani és az előadást a délután folyamán két
szer is megtartani kellett.

Tartozunk a szereplőknek avval, hogy el
ismerésünk külső jele képen követendő példa 
gyanánt neveiket ide külön iktatjuk.

Az előadást Karének nyitotta meg és zárta 
be. Megnyitó karének volt: Várjad óh én lelkem 
kezdetű dal, záró ének szám gyanánt szerepelt egv 
rendkívül hatásos magyar egyveleg. A dalos egye
sület Weisz Vilmos betanításával és vezetésével 
olyant producált, hogy kívánni valót hátra nem 
hagyott és különösen a záró egyveleggel bármely 
dalversenyen bizonnyal dijat nyert volna országos 
keretben is. A dalos egyletben közreműködtek : 
Lutarics Mária, Kühár Vilma, Pajcsics Mari, 
Pajcsips Teréz, Gróf Gizi. Kühár Jolán. Marics 
Mári. Jónás Vilma, Mörecz Mariska, Barborcsik 
Katalin, Krancsics Anna. Kühár Anna, Kühár 
Teréz, Kühár Lina, Sostarics Katalin, Mörecz Vilma, 
Mörecz Anna, Czipott Mari, Jónás Lina, Kolossá 
Józsa, Hegyi Manczi. Vukán Tercsi, Kühár Lina, 
Varga István, Kühár Ferencz, Skriletz János, Kühár 
János, Kolossá János, Kolossá Kálmán, Kühár 
Benczák Kálmán, Kühár Kálmán Miska, Kühár 
János, Bácz Lajos és Mörecz Károly.

A közbeeső nagyszerű előadások keretében 
szerepellek :

Titán Ida a -Legjobb barátnőm czimü 
monologot adta elő igen hatásosan.

Mesés alakítást nyújtottak a »Mihők meg az 
ökörc czimü vígjátékban Lukács Kálmán a Miliők, 
Varga István az István gazda, Bácz Lajos a 
vicécz, Kühár Jolán az Erzsi asszony, Skriletz 
János a csendőrőrmester és Kühár Eerencz csendőr
káplár személyében és szerepében

Hatásosan énekelték duettben a * Messze 
messze Rodostóban és Magas jegenyefán sárga 
rigó fészek , czimü dalokat H. Teréz és Isó Gizella 
urhölgyek. Előadásukat kisérte Weisz Vilmos 
gordonka játéka, a mely aztán olyan művészi és 
oly lélekhez szóló volt, hogy ilyen játékot csak

TÁRCA.

A hadikórházban.
Irta : Sz. Szigethy Vilmos:

Szereplők : a sebesült katona, a szanitéc és két ápolónő.
Folytatás és vége.

Katona-. Maga is homlokon ?
II. Ápolónő : Én sehogy.
Katona: Úgy is köll. A jány legyen szötnér- 

mes és ne olyan, mint a macska. Nyalakodó
11. Ápolónő: Akar-e még valamit tudni a 

vitéz ur ?
Katona : Írnak-e gyakran egymásnak ?
ü. Ápolónő: Minden nap.
Katona: Nagyon szeretik egymást ? Meg 

tudnának bolondulni ?
11. Ápolónő (nevetve): Azt is.
Katona : Meg is esküsznek ?
11. Ápolónő: Mihelyt lehet.
Katona : Esküggyön meg a Szentháromságra, 

hogy vagy ő vagy senki. Idegön nem kell.
II. Ápolónő : Esküszöm.
Katona : Mongya után na m: se testemnek, 

se lelkemnek.

II. Ápolónő : Se testemnek, se lelkemnek. 
Katona: A boijogságos Szűz úgy segéljen.
II. Ápolónő : Úgy segéljen.
Kátona: Eöld kivesse testem, menyország ne 

fogadja be fej,kein.
II. ÁpolonÖ •: \’e fogadja be.
Katona : Mária hét sebe szálljon át én rám ...
II. Ápolónő: Szálljon át én rám...
Katona: Ha elhagyom a vőlegényemet Tót

kása János...
II. Ápolónő: Tótkása János . . .
Katona: Miatt.
II. Ápolónő: Miatt. Mondja vitéz ur, ki az 

Tőtkása János ?
Katona: Én vagyok, szöinélyesen. Most 

luggya, megesküdött rá. Még a másik kisasszony
nyal szeretnék tisztába gyiini. Leteszi maga is a 
hitet ?

I. Ápolónő : Mire ?
Katona : Hogy bekin hagy és nem muszáj 

elvenni feleségül.
I. Ápolónő (nevetve): Hát ettől fél ?
Katona : Hogy a fenébe ne félnék. Tudom én, 

hogv szokott az a kórházakban lenni ' Igy leiköm, 
meg úgy leiköm. szegény beteg harcos, hqsöcske, 
akar-e finom becsináltat? Majd lopok aitatót, meg

limonádét? Nagyon szenved? Aztán egyszerre 
megvan a lélökveszödelöm. szorul a beteg harcos, 
mint kutya a kerítés alatt. Nekem öt gvereköm 
van odahaza, no meg az asszony. Igaz, hogy már 
üdöses, le van rongálódva, de jó az nekem úgy is. 

I (Méregetve a leányokat): Nem ilyen finom portéka.
mint maguk. De megverne az isten, ha vénségire 
elhagynám. Mellettem öregedett meg elnyütte a 
sok gyerök, edd meg Tőtkása János amit főztél 
(I. Ápolóhoz): l,etes?i-e a hitet?

I. Ápolónő : Mire ?
Katona; Hogy bekötöz, elhozza a menázsit, 

aztán se szó, se beszéd, isten hirivel. Nem ismer
jük egymást.

1. Ápolónő: Esküszöm.
Katona: Férjhön mén akihez akar, csak 

hozzám nem. Két ujját a szivire I
1. Ápolónő: Esküszöm.
Katona: Semmi cifra szó ne legyön. Ha 

verejtékes a homlokom, verejtékezzen cirógatás 
nélkül. Mongya utánam: Boldogasszony szűz 
anyám úgy segélj.

I. Ápolónő : Úgy segélj !
Katona (Feltápászkodva): Akkor isten neki, 

i.tt maradok. Hun lössz az ágyam ?



MURASZOMBAT, 1918. MURASZOMBAT ES VIDÉKE MÁjUS 5.

valódi művész lelkektől lehet várni. És ezt fedezte 
i, l a közönség Weisz Vilmosban, kiről bizton 
hisszük, hogy művészetének és tudásának az él- 
ve/eichez bennünket többször is elvezetni fog.

Nagyszerű előadást nyújtottak a > Házassági 
költségvetés czimü vígjátékban a szereplők és 
pedig Susokv Barnabás szerepében Czipott Endre 

menyasszonya szerepében I itán Ida. Mintha 
csak egv régtől fogva ismert szereplőt láttunk 
volna a színpadon! A Bandi olyan volt mint édes 
.í vja dr. Czipott Zoltán még az ifjú években. A 
tudás, a tűz, az erély párosult benne. A vér sem 
tagadta meg magát.

Igen kitűnő alakítást nyújtott Kühár János a 
Náczi a 12-es hordárt czimii monológban. Való

sággal élveztük.
Aztán egy vígjátékot élvezhettünk, a melyben 

a kiskorúaknak és fiataloknak már a rokkantak is 
segédkeztek. Mintha csak vezették volna utóbbiak 
az előbbieket azon a téren át. mely a régi békés 
időkből az uj békeidőkbe fog átnyúlni. Szellemüket 
pótolják az ifjú erők és a kettő megalkotja a nagy 
magvarországot, melyben magyar nyelven szóllal- 
nak meg a megtisztult és a háborús és véres gőz
től mentesített jó lelkek és nemesen érző szivek. 

Mari esete czimii vígjátékban játszódott le előt
tünk ez a világ és ezt kitünően alakították : Jónás 
Karoliti a Tanítónő, Krancsics Anna a Mari, Mi
szár ferencz rokkant a Cséplő György, fiiszár 
Kálmán rokkant a Nagy Máté Mihály és Kolossá 
János rokkant a Töviskes Andás szerepében.

Az ilyen munkái szívesen honoráljuk. Beszél
tet az önmagáról minden reklámnál és szájhőskö- 
dcsnél jobban, hatásosabban és eredményesebben. 
I:s igy előre! Ez culturális, nemesítő, magyarosító 
es mindenképen követendő cselekedet. Es mi remél
jük. hogy ezekben a jövőben gyakran lészen 
részünk! S.

Jeiölés A Dunántúli h. é vasutak 
részvénytársaságában Nagy és kisbarkóci 
Pósfay Pongrácz igazgatósági tag elhalálo
zásává! egy tagsági hely üresedett meg, 
melynek betöltésére nézve az alapszabályok
ban adott jogánál fogva a kijelölés joga 
Muraszombat nagyközséget illeti meg. Erre 
a helyre április 24 én tartott képviselő
testületi ülésében Muraszombat nagyközség 
képviselő testületé egyhangúlag Horváth 
Pál főszolgabírót jelölte és erről a határozat
ról a részvénytársaság igazgatóságát Buda
pesten azonnal értesítette.

Katonai kinevezés. A hadsereg
főparancsnokság dr Olajos József 83-ik 
gy. ezred beli szakaszvezetőt a bécsi cs. és 
kir hadosztály bíróságnál bírósági gyakor- ! 
ttokká kinevezte.

Képviselőtestületi gyűlés. Mura- I 
szombat községi képviselőtestülete f. hó 
3-án d. u. 5 órákkor az aktuális marha- 
fukvirálások tárgyában gyűlést tartott, 
melyen oly értelmű határozatot hozott, hogy 
figyelemmel az alacsony átvételi árakra, a 
gazdákat a község fogja kártalanítani. 
Semmiképpen sem tudjuk helyeselni a kép
viselőtestület ily értelmű állásfoglalását, mert 
első sorban a községi háztartást jelentékenyen 
és nem egészen indokoltan terheli meg. S 
kiváncsiak vagyunk, hogy a minden bizony
nyal következő többi rekvirálásnál is ugyan
ezen az állásponton lesz-e a képviselőtes
tület?'. Helytelenítjük másrészről azért is, 
mert ezzel a gazdák és átvevő bizottság 
közé odakerült a község, erre pedig a 
községnek vajmi kevés szüksége lehet, mert 
minden bizonnyal csak találgatásoknak és 
gyanúnak teszi ki magát. Ez pedig minden
képpen kerülendő lett volna 1

A porul járt „névtelen hős". Sajnos, az 
e fele névtelen hősökből nálunk bőven akad. Jó 
helyről tudjuk, hogy a katonai hatóságok elképed
nek állapotainkon, mert mint mondják, nincs az 
országnak olyan vidéke, honnan olv tömegben 
érkeznének a névtelen feljelentések, mint tőlünk. 
Ila így ideig elszomorítónak minősítettük a há
ború ezen csúnya jelenségét, úgy ma már túl 
vagyunk azon, hogy e miatt lamentáljunk. Erélyes, 
elriasztó intézkedéseket kérünk ! Tekintet nnlkül 
arra, hogy kiről van szó! Az elmúlt héten Kocsár 
Miklós murahalmosi lakos állott a bíróság előtt 
hatóság előtti rágalmazásért. Kocsár régi hara
gosa Titán Iván murahalmosi tanítónak s hogy 
Malomiképpen bosszút álljon rajta, egyre-másra 
küldte a névtelen feljelentéseket. Mivel a hatósági 1 
írásszakértő kétségtelenül megállapította Kocsár 
kézírásának azonosságát s m.vei a levélben le
írtak teljes valótlansága beigazolást nyert, a bíró
ság példaadó módon járt el Kocsárral szemben, 
amennyiben a törvény teljes szigorát alkalmazva, 
tekintettel arra, hogy már más alkalommal is 
megállapítást nyeri, hogy névtelenül rágalmazott, 
Kocsárt 3 havi fogházra, 400 korona pénzbünte
tésre és az összes költségek viselésére Ítélte el. 
Csak mennél több ilyen ítéletet s bizonyos, hogy 
ezek a minden tisztességből kivetkőzött emberi 
söpredékek gondolkozóba esnek, mielőtt még egy 1 
névtelen levelet postára adnak !

Vandalizmus a temetőben. 
Mind gyakrabban jönnek a panaszok hoz 
zánk a temetőben ismeretlen tettesek által 
elkövetett garázdálkodások miatt. Ennek a 
végére kell járni, miért is a nagyközségi, 
bár hiányos létszámú rendőrség és mező
őrség figyelmét ezen brutális emberekre 
és tetteikre külön is felhívjuk A halott 
ember az ő otthonában, a néma sírban 
igazán semmit sem vét senki ellen és 
eléggé el nem Ítélhető az a többször ész
lelt kegyetlenség, mely örömét abban lelte, 
hogy a hozzátartozók és a kegyelet kulti- 
válok által a sirhantokon elültetett virágo
kat széjjel dobálta, ellopta és a sirt meg
taposta. A tettesek a legszigorúbb bünte- i 
tesre. azonkívül a társadalom teljes meg
vetésére méltók.

Szombathelyen a városi parknak látoga
tását az álloinásparancsnokságggal egyetértőén a 
polgármester a garázda katonáknak megtiltotta és 
a katonai állomásparancsnokság erélyes intéz
kedéseket telt, hogv ilyenek a közönséget többé 
ne inzultálhassák, egyben a közönség minden 
kellemetlenségtől megóva legyen.

Czipőjegyek lépnek legközelebb éleibe. Az 
erre vonatkozó rendeletel a kereskedelemügyi 
miniszter már aláírta.

Szökött katonák kivégzésé. Statárialis 
bírósági ítélet alapián a múlt héten Budapesten kél 
szökött katonát és Kecskeméten egy szökött kato
nát végeztek ki, mert a katonai kötelezettség 
teljesítése elől szökéssel akartak megmenekülni.

Adományok a járási szegényház 
fenntartási alapjára:

A járási aggok illemhelyére folytatólagosan
befolyt adományok :
fürst József gyűjtése Muracsermely K 108-30
Kolmanics l’erenc gyűjtése Borhida 26-
Keres in ár András Tőtkeresztur > 22-
Szukics József 23-
Weisz Dávidné Szarvasiak 110.
Buzetty János Barkóc 37-20
Molilorisz Jenőné Mezővár 70-23
Vogrincsics István • Lendvakirályfa 30-
Küronya Péter Tőtkeresztur 74-80
ferenczv József utján a zsidaftegyí áll.

iskola gyűjtése K 3420

Közgazdaság.
A gabonafeleségek nemesítése.

Sajnosán kell megállapítanunk, hogy 
gazdatársadalmunk, szórványos kivételektől 
eltekintve, csökönyösen ragaszkodik a régi 
elavult gazdálkodási rendszeréhez és éppen 
ez okozza azt, hogy a haladottabb agri- 
kulturával biró nyugati államokkal szemben 
szinte megszégyenítően keveset tudunk 
produkálni.

Már pedig nem lehet kétséges, hogy 
különösen a háborút követő idők életszük
ségletté teszik, hogy productivitás tekinteté
ben legalább is megközelíteni kell az európai 
termésátlagot, lévén országunknak még 
sok-sok éven át a legszámottevőbb jöve
delmi forrása a mezőgazdaság.

Úgy az ország legtöbb helyén, mint 
járásunkban is alig fordítanak gazdáink 
figyelmet a gabonaféleségek nemesítésére 
pedig óriási az az eredmény*  mit egyes 
lelkes gazda az ő nemesitett magvaival már 
eddig elért.

így azok, kik Székács Elemér neme
sített árpádhalmi buzafajtáiból használtak 
vetőmagot az 1916 ik évben, a következő 
eredményt mutatják. Az ország különböző 
vidékeiről olyan gazdáktól, akik ezekből a 
nemesitett búzákból használtak vetőmagot. 
261 helyről érkezett be jelentés a termés 
eredményről és ezek közül 245 helyen a 
nemesített búzák nagyobb magtermést adtak, 
mint ugyanazon mivelés alatt a régi fajták. 
A magterméstöbbletük kát. holdanként 
100—900 kg. között váltakozott, az összes 
értesítések átlagában 283 kg. volt a többlet 
és ezzel kapcsolatosan a nemesitett búza- 
fajták nagyobbfoku rozsdaállósága is be
igazolódott Hasonló eredményeket ért el 
Baross László, a bánkuti föherczegi uradalom
ban a nemesített lófogu és simaszemü korai 
tengerifajták után. Ezekben az 1917. évi 
eredményről számolhatunk be, mely szerint 
a bánkuti lófogu tengeri kát. holdanként 
251 960 kg. között váltakozó magtermés-
többletet, a simaszemü korai bánkuti tengeri 
pedig kát. holdanként 204 736 kg. mag- 
terméstöbbletet adott ugyanazon mivelés 
mellett, mint a régi fajták.

Az itt kimutatott eredmények minden
nél beszédesebben bizonyítják, hogy meny
nyire fokozható a termés a céltudatos 
növénynemesitéssel.

Közismert tény az, hogy a bábom 
óriási terheit elsősorban termeseink fokozásá
val leszünk csak képesek elviselni. Minél 
nagyobb mértékben sikerül terméseinket 
fokozni, annál könnyebb lessz nemcsak a 
mezőgazdasági, hanem a többi kereseti 
ágaknak is a helyzetük, egyúttal annál 
nagyobb az egész ország terheviselő képes
sége. Úgy ezek, mint az egész ország 
anyagi jólétének biztosítása elsősorban a 
mezőgazdasági többtermelésen múlik és a 
mezőgazdasági többtermelést az eddiginél 
jobb növényfajták nélkül eredményesen 
megoldani nem lehet,

A legjobb indulattal ajánljuk a fentieket 
gazdatársada'munk figyelmébe, azzal, hogy 

I ha ilyen nemesitett magvakat beszerezni 
óhajtanak, forduljanak a Muraszombat Járást 
Gazdák Szövetségéhez, hol a legszíveseb
ben lesznek segítségére mindenkinek, hogy 
a jövőben már magasabb terméseredmény 
elérhető legyen- rr.

A szerkesztésért felelős : Scheibner Aladár.
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Magyar felírással ellátott kepek.

Muraszombat. 1918. vasárnap, május hó 5-én

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Vasárnapi műsor:

1. Aranyásók. Dráma 5 felvonásban.
2. Express házasság. Bohózat.
3. Minden ragad. Bohózat.
4. Háborús híradó. Term. utáni (elv.

Az előadást egy kitűnő hangú óriási nagy 
gramofon kíséri.

Felsöpáholy 2 50 K Alsopaholy 2 K.
HEl YARAK ■ Zártszek 1.50 K. I. hely I korona. 

II. hely 60 fill. Ili hely 40 fillér.

Kezdete délután 3 órakor és este ’.'sS órakor. 

Tisztelettel
DITTRICH GUSZTÁV

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

papír-szalvétát 
legolcsóbb árban szállítom.

Balkányi Ernő Muraszombat.

35 dekás ■

tábori dobozok
kaphatók

Balkányi Ernőnél
Muraszombat.

VIZSGALAPOK 
magyar, egyvonalas és németvonalu 

Kapható: Balkányi Ernökőnyv- 
és papirkvreskedésében Muraszombat.

VIGYÁZZO N
----- egészségére I = 

Megbízható és jóminöségii nikotinmentes 

c ig aretta-liüvelyeket 
csakis BALKANYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

•;ében Muraszombatban szerezhet be.

Könyvuidonságok11m■ ■■ J ... ■ azonnal kapha
tók. úgyszintén Olcsó Jókai Modern Könyv
tár Magyar Könyvtár Jíjaságj iratok 
Gyermek képes és mesekönyvek raktáron nagy 
választékban. Balkányi E. Muraszombat, 

MÁJUS 5.

= VASVÁRMEGYE — 
= LEÍRÁSA = 
népszerű füzetecske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola III. osztályába 
bevezetett tantárgya, ára 40 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir- 

kereskedésében, Muraszombatban.

Iparosok! Kereskedők!
Ingyen hirdetés 

„Muraszombat és Vidéke11 
heti lapra,

melyben — egy félévi előfizetés után 
5 korona a czég nevét, helyét és fog

lalkozását ingyen közli.
Czim : Muraszombat és Vidéke kiadóhivatala

Muraszombat.

Pergamentpapir 
befőtt bekötéséhez, elsőrendű minőség. 
Kapható: BALKANYI ERNŐ könyv- és 
papirkereskedésében M U R ASZOMBAT.

Rendelje meg
rokona stb. részére. Nagy örömöt szerez nekik. 
Lapunkat a tábori ppstq rendesen kézbesíti!

Ipar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, velemény-magvak. úgyszintén üveg
es porcellán kereskedése. Férfi és női czipő 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.
ANTAUER JÓZSEF bábsülő és mézeskalácsos

BENKÓ JÓZSEF Szállódája az „Elefánt--hoz.

DOBRA! JÁNOS nagy vendéglője 

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész, 

DICK SÁNDOR sajlgyáros.

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

és porc e lián kereskedése.

HEKLICS ISTVÁN vas-és füszerkereskedése 
Muraszombat. Lcndva utca.

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

HElMER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-ulca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR „Korona*  kávéháza.

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedő, .szecskavágó 
gépek árusítása

NÁDAI JÓZSEF
bornagykereskedése, Gróf Szápáry-utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

FL1SZÁR JÓZSEF vendéglős.

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

KOi’JÁCS FERENCZ épület- és inülakatos 
kerékpár javító.

NEMEGZ JÁNOS vaskereskedő, nagy raktár 
varrógép-, kerékpár és gazdasági gépekben 
POLKÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca. 
HUSZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 

Motorerőre berendezett műhely. 
PÉTERKA Fr.RENCZ vendéglős

PÁLI*  I ISTVÁN kovácsmestvr Lendva-utcza.

RATKOL 1IVADAR gőztéglagyára.

B1IUPER ALAJOS épület- és mülakalos, 
kerékpár-, mérleg és légy vei javító műhely.

S1FTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos.
TURK JÓZSEF vendéglős Templorn-utcza.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprö-ntcj 
Szombathely,

OROSZ SAMU vendéglős Urdomb. 

SIFTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa.

HORVÁTH IVÁN vendéglős Cendvanemesd.

IIAI1N HERMÁN vegyeskereskedő Bodőhcgy. 

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köliijáii. 

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd.

KOIJSZ ANTAL vendéglős Bpest VII Sip-u. 5.

KÍJHÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.

KÜIIÁR JÁNOS vendéglős Battyán(|.

KÜHAB ISTVÁN vendéglős Márkusházán.

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat.

STIVÁN FERENCZ vendéglős Köbida.
SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOMMEK JÓZSEF vendéglős Felsölendva.

URSZULhSZKlI PEIER úri és női fodrász.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.
VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.




