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Polgári iskolánk.
Büszkeséggel, örömmel, önérzettel és 

s ereidtől tekintünk fel arra az épületre, 
mely Muraszombat nagyközség nyugati 
határában, a korongi ut déli részén emel
kedik fel a föld porából és göröngyeiből.

Ez a mi polgári iskolánk. A miénknek 
valljuk, annak is tudjuk, hisz saját erőink, 
áldozataink révén sikerült csak fáradságos 
munkával oda állítani.

Munkánk még nem teljes, daczára 
annak, hogy az ma már a legjobb kezek
ben : a kormány gondozásában áll A tanári 
testület hivatása magaslatán a legszebb 
eredményeket mutatja fel. Fiainkban a 
rajokat, melyeket az első teljes vagyis 
négyéves tanfolyam után a negyedik osz
tályból kibocsátott, telve tudással, szorga
lommal, kötelességérzettel bocsátotta ki 
Különösen azoknál kell azt megállapítanunk, 
kik innen tanulmányaikat más tanintézetek
ben folytatják és kik onnan egyenesen az 
élet különböző irányú küzdelmes útjaira 
léptek Mind és mindenütt derekasan, jól 
megállják helyüket. És csak igy előre! 
Kalapot az érdemek előtt!

De ott mqg sok hiányzik. Pusztán áll 
az. épület, melyben a nemesen és szorgal
masan dolgozó méhek : tanárok és tanulók 
egymás javára dolgoznak. De ennek az 
épületnek külső kerete, a környezet inilieujc 
sok sok kívánni és tenni valót hagyott 
még hátra, a min nekünk segítenünk kell.

Hiányzanak a< összes melléképületek: 
szerszám- és fáskamarák és egyebek 

Hiányzik a kerítés, a mi pedig különösen 
és kirívóan bántó az épület északi frontján, 
az utcza egész hosszában.

Nagy hibája az is, hogy nincsen külön 
gyalogjáró a Oregora háztól kezdve.

Az elsőt meg lehet és meg kell csi
nálni, ha máskép nem, közadakozásból és 
további áldozatainkkal.

A másiknak a létesítése a nagyközség 
kötelessége. És itt appellálnunk kell gróf 
Szápáry László őnagy méltóságára, ki a 
közbeeső telek tulajdonosa. A Grcgora 
háztól, ennek a sarkától, a polgári iskola 
épületéig *vezető  egyenes vonaltól az ut 
felé eső egész és voltakép csekély telek 
utczarendezési c/élokra a nagyközönségnek 
átengedendő volna és akkor utóbbi a jel
zett czélt mesésen megoldani tudja.

Ez nemcsak közrendészeti és szépité- 
szeti, hanem községi fejlesztési okokból is 
felette fontos De magának a telektu’ajdo- 
nosnak is feltétlenül fontos érdeke az, 
mert akkor ott az egész környék liget 
szerűen beépíthető és benépesíthető és 
Korong felé uj fejlődési és parczellázási 
terület nyílik, a mi a telektulajdonos 
Kegyelmes urnák jövedelmezőséget, egyéb 
birtokának pedig értékemelkedést jelent, 
végül pedig az iskolaépület nem lesz ott 
csak felkiáltó jel.

Mindkettőt most, mikor az iskolaév 
befejeződött és a lakók tanulmányi szabad 
ságaikra, illetve a háborús helyzetből, 
gazdasági kötelezettségeik teljesítésére szét
mentek, könnyű szerrel megoldani, végre 
hajtani lehet. I la már igy helyeztük cl az 

épületet, ne álljunk meg a félúton, a fél 
munka előtt, ne tegyük ölbe a kezünket, 
hanem dolgozzunk és tegyük munkánkat 
teljessé, széppé, czélszerüvé.

Kérve kérjük a nevezett érdekeiteket 
a cselekvések megtételére. Még semmi 
sincs elkésve.

A szellemi fejlesztése és anyagi segí
tése az ifjúságnak már helyes irányba tere
lődött. Csak a közelmúlt napokban bár, 
de megalakult a polgári iskolai ifjúság 
segítő egyesülete, amely akaióba is lépett, 
remélhetőleg sikereket is fog elérni.

lia kultúra templomokat emelünk 
mert az iskola az meg kell adnunk 
azokhoz mindent, mire szükségük van. Az 
áldozatban járjon cl a főur, a tehetősebb 
osztály, de kövesse őket mindenki vagyoni 
erejéhez képest És pedig nemcsak szóval, 
Ígérettel, hanem tettel : pénzzel, földdel, 
anyagi és szellemi tökével.

Ézeket felszínre vetettük Ne legyenek 
pusztában elhangzott szavak. Értsük meg 
a kor intelmét:

I laladni, dolgozni, áldozni kell! S.

Az első hétrendbeli hadikölcsön pa
pírjai már annyira átmentek a közforgalomba, 
a kötvények jósága és biztonsága oly ismert, 
hogy közönségünknek e tekintetben újat alig 
mondhatunk, de felesleges is. A magyar nép, 
melynek tekintélyes része talán éppen a 
háborúból kifolyólag, anyagilag kedvező hely
zetbe jutott, ezúttal is tudni fogja köteles
ségét es filléreivel tömegesen sietni fog vérző 
katonáink segítségére.

tArca.

Asszony az ablakban.
Irta: Pakots József.

Az asszony és a férfi lent ültek a fiirdö- 
hotel tengerre néző terraszán és az alkonvalot 
nézték. Maguk is az alkonyat éjszakába vesző 
utján járlak már. kissé hervadtak voltak, mint kél 
finom, sokat élt ezüstös hajú ember, akiknek lelke 
tele még a mull zsongitó, ezernyi szép emlékévéi, 
vad mámorokkal, lebágyadó hevületekkel, halk 
kacajokkal, édes íelsirásokkal.

Ott ültek a kényelmes indiai nádszékeken és 
szótlanul elálmodozva nézték az alkonyától. A ten
ger nagy, fekete mozdulatlanságban feküdt lábaik
nál, itt-ott egy-egy fénypont villant meg a messze
ségben. valamelyik tovasikló yacht villanyfénye. 
A tenger fölé boruló ég is fekete volt s a csilla
gok fénye halványan rezgett. Valahonnan, vala
mely magányos tengerparti sziklán mandolint 
pengetett egy gyöngéd kéz. asszony lehetett, mert 

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását.

csak puha, finom, ideges asszonyi ujjak csalhattak 
ki ilyen légiesen könnyed játékos hangokat

A férfi szólalt meg először :
Miiven isteni szép mindez, kedves barát

nőm. milyen isteni szép . . .
Az asszony nem felelt. Hosszúkás, finom, 

bágyadt kezét rátette a férfi barna kezére és 
egvetérlőleg mosolygott.

A férfi sóhajtott és kissé megrázkódoft.
Mi baja van ? kérdezte fölriadva a nő, 
Semmi, semmi kedvesem felelte a 

férfi sietve.
De, de! makacskodott az asszony 

kedvesen. Tudni akarom, miért sóhajtott és 
miért rázkódott össze?

Oh, hagyja barátnőm, nem érdemes. 
Csak egy pici múltbeli emlék jutott eszembe. 
Oktondiság.

Az asszony lehunyta a szemét és mosolygott. 
Aztán szinte muzsikált a hangja, amint mondta: 

Oktondiság? Hiszen akkor nagyon érdé*  
kel. barátom. Az oktondiságok az élet legszebb 
emlékei. Ah, milyen szépek! Hogy szeretem őket! 
Most már akarom, hogy mondja el. Meséljen.

Hátradőlt a széken és várt.
A férfi cigarettára gyújtott és egy ideig 

hallgatott. Aztán csakugyan mesélni kezdett : 
ötven éves vagyok, asszonyom, hiszen 

tudja és félennyi idő óla egy fantom üldöz. 
Huszonöt éves voltam és a világot jártam, Epén 
egy ilyen alkonyaién történt a dolog. Tengeren 
vitt a hajóm és gyönyörű part mellett siklottunk 
tova. Egy sziget merült fel a tengerből, mint 
valami látomány s a partja tele volt hintve finom, 
erkélyes kis villákkal, amelyekre loncos növények 
kúsztak fel s föléjük pálmák vontak ernyőt. Én 
megigézve néztem a gyönyörű partot, amikor hir
telen egy fehér kis villa egészen lebüvölte tekin
tetemet. A kicsi, kecses épület szinte lebegett az 
alkonyati homályban s egyik nyitott ablakában 
egy asszony állott. Nem láttam jól az asszony 
arcát. Csak alakja bontakozott elém s ezt egészen 
tisztán láttam. Finom, törékeny, virágtestü nő 
volt, ví lami virágos japáni köntös ölelte körül 
alakját és a derekán öv szorította át a köntöst. 
Az. ablak szögletébe húzódva, fejére szorított 
karokkal bámult ki a tengerre, mint egy álmo
dozó istennő. Nem tudom, mi történhetett velem.
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Mennyire vagyunk a békétől ?
A csillagjóslás régi divatját múlta. Áloin- 

hüvelyezéssel hadd foglalkozzanak a szerelmes 
leánykák.

Kártyajóslás és egyéb kabala nem méltó 
müveit emberhez. Modernül, tudományosan csak 
úgy vethetünk hozzá a jövőhöz, ha pontosan meg
állapított tényekből vonunk le szabályszerű követ
keztetéseket. Amit ilyen módon sikerült megtud
nunk, talán nem sok, de megbízható.

A békétől annyira vagyunk, hogy már el
érkeztünk e sok arcvonalu bekerített hadszíntérről 
az egyetlen és utolsó fronthoz. Német szövetsége
sünknek csak nyugaton, minekünk csak délnyuga
ton van már csatamezőnk. A békétől tehát annyira 
vagyunk, hogy a németek nagy felsőbbséggel 
szorongatják a franciát és angolt, mi pedig most 
már ismét keményen megfelelünk az olasznak, a 
siker tehát ott és itt a világháború győzelmes be
fejezését fogja jelenteni.

A békétől annyira vagyunk, hogy a háboríts 
gazdálkodás negyedik esztendejéből már csak belek 
vannak hátra. Itt a reménnyel várt aratrls. ez pedig 
megsemmisíti ellenségeinknek azt a számítását, 
hogy küzdelmünket élelmezési okok miatt nem 
folytathatjuk.

A békétől annyira vagyunk, hogy a kormány
nak már egvik legfőbb gondja a békére való át
menet előkészítése. A háborús függő államadósságot 
s általában a pénzügyi helyzetet konszolidálni kell: 
ennek igen iontos eszköze a folyamatban levő 
nyolcadik hadikölcsön.

Szó van vagyonadóról: ezt esetleg elkerül
hetővé teszi a hadikölcsön nagy sikere, ha nem, a 
vagyonadót meg lehel váltani megfelelő névértékű 
hadikötvénnyel.

Immár arról is szó van, hogy a fölöslegessé 
váló hadicikkekel miképpen osztják szét a polgári 
közönség közt: a hadikölcsönjegyzésl mindenesetre 
figyelembe veszik s a liadikötvényl teljes névérlék- 
ben készpénzül fogadják el. miként az adófizetés
nél is. Ennyire vagyunk már.

De a legjobb, ha nem feszegetjük, hogy 
mennyire vagyunk a békétől, hanem azon igyekez
zünk, hogy minél közelebb legyünk hozzá. Erre

pedig legjobb eszköz a hadikölcsön ügyének lelkes 
felkarolása s tehetségünkhöz mért minél nagyobb 
összegek jegyzése.

Ellenségeink egyetlen reménye ma 
már a mi gazdasági és pénzügyi kimerü
lésünk. Ettől a reményüktől most meg
foszthatjuk őket: jegyezzünk hadikölcsönt I

hírek.
Jutalom a gazdáknak a termés korai 

beszállításáért.
A hivatalos la|> junius 23 iki számá

ban jelent meg a kormány 2668 1918.
M. E. számit rendeiete. mely szerint azok, 
akik az 1918. év terméséből származó 
búzájukat 1918 október 1-ig a Haditermény 
r.-t. bizományosának megvételre felajánlják 
és szállításra bejelentik, vagy beszállítják, 
továbbá akiknek búzáját az átvevő bizott
ság október 1-ig fölöslegként megállapítja, 
azok a búzáért a februárban megállapított 
00 koronás búzaáron felül még 11 kor. 
többletet követelhetnek. Ugyanezen föl
tételek mellett a rozsért, kétszeresért, árpá
ért, zabért és kölesért október 1-ig a feb
ruárban megállapított 52 koronás áron 
felül 10 koronás ártöbblet jár méter- 
mázsánkint.

A később megállapítandó határidőig 
beszállított fajtengeriért a februárban meg
állapított 60 koronás áron felül lö kor. 
ártöbblet, a kevert és közönséges ten
geriért pedig az 52 koronás áron felül H> 
koronás ártöbblet jár métermázsánkint.

Ezen ártöbbleten felül még külön 
jutalomban is részesülnek azok, akik 
gabonafölöslegüket julius lö„ 2S., illetve 
augusztus ö-ig bezárólag beszállítják a

JULIUS 14.

Haditermény bizományosa által kijelölt 
állomásra, raktárba vagy malomba. Ez a 
külön jutalom az ártöbbleten felül búza, 
rozs, árpa és kétszeres után métermázsánként 
1918. julius 15-ig való beszállítás esetén 15 K, 
1918. julius 25-ig való beszállítás esetén 10 K, 
1918. auguszlus 5-ig való beszállítás esetén 5 K,

— Hódoló küldöttség a királyi 
pár előtt. E hónap 16-án nagyszabású 
ünnepet rendeznek Pozsonyban a rokkant 
katonák javára, melyen a királyi pár is 
részt vesz. Ezen alkalomból a pozsonyi 
kormánybiztosság körzetéhez tartozó tör
vényhatóságok és igy Vasvármegye is meg
jelenik a királyi pár előtt, hogy bemutassa 
hódolatát. Járásunkat a küldöttségben gróf 
Batthyány Zsigmond nagybirtokos, Szlepecz 
János esperes-plébános és dr. Sómén Lajos 
ügyvéd fogják képviselni.

— Kitüntetés. A legfelsőbb had
vezetőség Púm Viktor őrmester, cscndlaki 
lakosnak az ellenséggel szemben tamisitott 
vitéz magatartásáért a vas érdemkeresztet 
adományozta a vitézségi érem szallagján.

— Eljegyzés. Dr. Qrandpicrre Jenő 
kir. járásbiró, eljegyezte Kneffer Aticsí 
urleányt, Kneffel József németujvári szálloda- 

j tulajdonos leányát. Őszintén és szívből 
gratulálunk.

— Halálozás. Részvéttel értesülünk, 
j hogy Bartáky János körjegyző, ki korábban 

járásunkban működött, váratlanul és tragi
kus módon elhunyt. Megszokott vadász
társaságával vaddisznó lesre mentek, hol 
egyik vadásztársának golyóra töltött fegy- 

j vere még ki nem derített módon elsült és 
Bartákyt halántékon találta. Bartáky nyom
ban kiszenvedett. Tragikus halála özvegyén 
és három kis árváján kívül gyászba borította 
Horváth Béla családját is, kik iránt általá
nos részvét nyilvánult meg.

Ez a kép egyszerre megbabonázott. A szivem 
olvan hevesen és fájdalmasan sóvárgással kezdett 
verni, hogy majdnem sírva fakadtam. De nem volt 
szabad sírnom A könnyek elhomályosították volna 
a szememet s én látni akartam. Látcsövet ragad
tam és ugv néztem az ablakra. Az asszony ott 
állt s most már az arcát is láttam velamennyire. 
Finom, halavány, nagyszemii, álmatag asszony! 
arc volt. De nem ez ragadott meg legföképen. 
Hanem az a póz, ahogy az ablakban áll. Valami 
ősasszonyi elomlás, fölolvadás, finomság, töré
kenység, megadás volt abban a pózban. A finom 
test hajlékony vonalai összecsuklottak, a vállak 
leomoltak, a fej aléitan hajlott a váltakra, mint 
egy megtört virágtölcsér, a kar puhán, kecsesen 
fonódott a fejre, mint egv remegő folyondár ág.

Ez a legasszonyibb asszony, akit az 
éleiben láttam! gondoltam ájult gyönyörűség
gel. Ez az igazi asszony . . .

A hajó sebesen siklott tova s az asszony, az 
ablak, a fehér villa, a sziget elvesztek az alko
nyaiban. lehetetlenül estein rá egy hajószékre. 
Mit meséljek magának többet, kedves barátnőm ? 
A legközelebbi kikötő állomáson kiszálltam a ha
jóból és természetesen igyekeztem a szigethez 
visszajutni. Kerestem az asszonyt, aki a fehér 
villa ablakában állt. De hát oktondi voltam ked
vesem. Hiszen a szigeten minden villában több 
asszony is lakott. Nem lehettem inasként, a villák 
portásait, cselédszemélyzetét hallgattam ki, nagy

ajándékokat osztogattam, csak azért, hogy mon- 
danák meg, kicsoda az az asszony, merre van, 
hol találhatnám meg? Persze meddő volt minden 
próbálkozásom, de annyit elértem, hogy bolond
nak kezdtek nézni, a hátam mögött összesúgtak 
és sajnálkozó pillantásokat vetettek rám. Nem tö
rődtem semmivel, de végül mégis le kellett mon
danom az eredmény reményéről. És úgy mentem 
el, hogy többé nem fogom látni az asszonyt soha. 
Ki tudja, a világ melyik tájékáról került e kis i 
szigetre és hova ment ismét ? És nem láttam 
soha. Azóta huszonöt éve, kedves barátnőm, i 
sokszor gondoltam rá, talán életem minden el- 1 
mélyült percében és láttam finom virágtestü, 
összecsuklott alakját a tengerparti ablakban, de 
igazában föllelni nem tudtam sehol. Vége. Sokszor 
sírni szerelnék az elkeseredéstől, hogy a szeszé
lyes véletlen és a buta sors annyi asszonyt sodort 
már elém és annyi nő barátságával, szerelmével 
ajándékozott meg, csak éppen ezt rejtegette el 
előlem. És ma este is, az imént, ezen a csoda
szép alkonyaton is ő rá gondoltam, ezért sóhaj
tottam, ezért rendültem meg. Bocsásson meg, ha 
őszinte vallomásom valahogy megsértette az ön 
finom érzékenységét s hozzám való vonzalmának 
harmóniáját, drága barátnőm . ..

A férfi elhallgatott s az asszony finom, her
vadt arcán valami fájdalmas merevség rajzolódott. 
Igy ültek égy ideig, majd az asszony megszólalt:

— A történet csakugyan kedvesen oktondi

volt, édes barátom. Most megengedem, hogy le
sétáljon egy kissé a parkba és egy ideig még e 
fölött az emlék fölött álmodozzon. De aztán egy 
félóra múlva jöjjön fel a szobánkba, mert hűvös 
az éjszaka és meghűlhet. Majd odalentről nézzen 
fel az ablakunkra s én inteni fogok, hogy mikor 
jöjjön fel. Adieu !

Az asszony felkelt és a terasszon végig
menve. eltűnt a hotel halijában.

A férfi lesétált a parkba és egy padra ülve, 
csakugyan álmodozni kezdett. Egyszerre csak 
észrevette, hogy az idő előrehaladt s neki fel 
kell mennie.

Felállt és az asszony utasítása szerint fel
nézett a hotel-ablakra. Amit látott, attól hirtelen 
riadtan kezdett verni a szive. Az ablakban egy 
asszony állott, virágos kimonó omlott le alakján, 
a karjait a feje fölé fonta és úgy bámult le ál
modozva a tengerre.

A féifi megdöbbenve nézte a képett, amely 
hasonlított egy régi fantomhoz, de mégis más, 
egészen más volt. Az alak öreg barátnéja volt s 
ö meghatódva nézte álmodozó, fáradt arcát, finom, 
de hervadt karjait, megtört alakját s aztán úgy 
érezte, hogy sírnia kell, erősen sírnia.

Odalent az ablakban pedig az asszony alakja 
is egyszerre összecsuklott. a karok lehanyatlottak 
s az álmodozó arc az ablakpárkányra borult. Az 
asszony fájdalmas, felcsukló zokogása lehalattszott 
a parkba.
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Kulturestély a V. M. K. E. ja
vára Minden tekintetben nagyszabásúnak 
Ígérkező ünnepség rendezését határozta el 
a V. M K E választmánya pénteken 
délután tartott ülésén. Első rangú művészi 
élvezet kínálkozik járásunk közönségének 
abban a programmban, amelyet a rende
zőség ezúttal még csak azért nem hozhat 
nyilvánosságra, mert az még minden rész
letében nincsen kész. A hangverseny egy 
nyári ünnepség keretében fog lefolyni s 
gondoskodás történik minden irányban 
arról, hogy a közönség jól érezze magát 
és kitűnően mulasson. A legszebb célok 
egyikével, népünk kultúrájáért, csinálják a 
buzgó rendezők ez ünnepségat, amely 
iránt az érdeklődés már is a legszélesebb 
körökben nyilvánult meg. Még csak terv
ben volt meg az ünnepély, amikor már 
igen sokan örömüknek adtak kifejezést, 
mert a háborús nyomorúságok közepette 
igazán jól esik egy kis lelket és testet 
üdítő szórakozás. A V. M. K. E. választ
mánya megalakította a rendezőséget és 
kiküldött egy vigalmi bizottságot is, mely 
immár aktióba lépett s lázasan készül, 
hogy az estélyhez fűzött várakozásnak meg
tudjon felelni. Legközelebb már a meghívók 
is szét mennek s a rendezőség az ünnepély 
részletes program inját is közé teszi. A V. 
M. K E. nyári kultur estéje néven fog ez. az 
ünnepség társadalmi életünk krónikájában 
helyet követelni magának s emlékezve arra 
két nagyszabású mulatságra, amit az egye
sület évekkel ezelőtt rendezett, nem kétel
kedünk benne, hogy a most augusztus 
7-ére tervezett kultur este méltó lesz a 
előbbiek sikeréhez.

Meghoszabbitották a hadiköl
csön aláírási határidejét. A pénzügy
miniszter a Vili ik hadikölcsön julius ll -ig 
megállapított aláírási határidejét, julius 24-ig 
bezárólag meghosszabbította.

Marharekvirálás. Alig van két hónapja, 
hogv megindult az első marharekvirálás és azt 
máris nyomon követte a második. Természetesnek 
fogjuk találni, ha ezután már ennél is rövidebb 
időközökben rekvirálják a még elvihető állatállo- 
mánvt. Nem lehetne megjegyzésünk sem a katona
ság és városok húsellátásának ilyetén való biztosí
tásával szemben, ha ezek a gyakori rekvirálások 
nem jelentenék egyúttal a községek háztartásának 
súlyos meglerhelés'-t is. tudvalevőleg az átvevő 
bizottság oly kicsinyes és oly alacsony árakat 
állapit meg. hogy az átvételi ár és napi árak 
közötti különbség enyhítése végett kénytelenek az 
illető községek a gazdáknak kártalanítást nyújtani. 
Ezek a kártalanítási összegek rekvirálásonként 
ezrekbe mennek s végeredményben a községi pót
adók lényeges emelésére vezetnek. Semmiképpen 
sem tudjuk megérteni, hogy miként legyen kényte
len a mai viszonyok közölt a község első rendű 
marháit 3 korona 70 filléres árban szállítani I ? 
Ideje lenne, hogv a község elöljárósága módot 
találjon arra, hogy ha már rekvirálni kell, ugy 
legalább napi áron vigyék el a marhákat tőlünk. 
Továbbá, hogy az átvételekhez ne gyógyszerésze
ket és sóhivatali tisztviselőket küldjenek ki, hanem 
kereskedőket vagy általában olyanokat, kik érte
nek a marha minőségének megállapításához. 
Lehetetlennek tartjuk, hogy ha a község képviselő
testülete a megfelelően foglal állást és arra illeté
kes helyen kér védelmet az eddigi rekvirálások 
rendszerének állandósítása ellen, hogy annak 
foganatja ne lenne. Csak nem kell a könnyebbik 
végét fogni a dolognak, mert ez a nagylelkűség a 
köz érdekével semmi összefüggésben sincs, sőt 
ezt már nem is oagylelküségnek hívják I

A 83-ok hadikölcsön aktiója.
A 83. gyalogezred árva és özvegy 

alapja a vármegye területén hadikölcsönö- 
ket és iiadikölcsöubiztositásokat gyűjt, azon 
nemes céltól vezettetve, hogy az ezek után 
járó jutalékok az ezred özvegyei és árvái 
alapjának növelésére fordíthassa.

A derék 83. katonák a mi járásunkba 
is eljöttek és itt is buzgón toboroznak 
híveket az eszmének. Ezek a harcos kato
nák végig szenvedték a háború viliarát és 
viszontagságait és most a frontról vissza
kerülve sem pihennek, hanem járják a falut 
és a várost, hogy hadikölcsönt gyűjtsenek, 
hogy az ezred árváinak és özvegyeinek 
nyomorát enyhítsék.

Felkérjük e járás hazafias közönségét, 
hogy támogassa a derék katonákat munkáik
ban hisz e járás lakosságának is érdeke az, 
hogy a nemes célra mentül nagyobb összeg 
legyen fordítható. A kormány a hadikölcsön- 
jegyzés határidejét julius 24-ig meghosz- 
szabbitotta.

A hátralevő határidőt használja fel 
mindenki, hogy hazafias kötelességét telje
sítse és aki a katonáknál jegyzi a hadi
kölcsönt. vagy köti a biztosítást, az kettős 
hazafias munkát végez, mert egyrészről a 
hazának tesz szolgálatot, másrészről a vitéz 
83-ik gyalogezred hőseinek özvegyeit és 
árváit támogatja és segíti.

Ezek a katonák ingyen és önzetlenül 
fáradoznak és dolgoznak, nem provisiókért 
gyűjtik a hadikölcsönt, indokolt tehát, hogy 
mindenki, kinek arra csak módja van, 
támogassa őket nemes aktiójukban.

A hadikölcsönjegyzés hazafias 
tett és a legbiztosabb tőke elhe
lyezése.

Közgazdaság.

Uj gazdasági szerződések.

Még mindig nem lankadó ágyudörgés. 
csupán egyik-másik határszélen élénken 
hangzó békeharangszó közepette a köz
gazdasági szakférfiak kezdik kovácsolni a 
különböző gazdasági . kereskedelmi és vám
szerződéseket. A részeire szakadt Orosz
ország egyes állami töredékeivel, Romániával 
kötöttünk legutóbb egyezményt, most újab
ban pedig Németországgal való megegye
zésünk van soron, amely megegyezések 
természetesen igen szoros vonatkozásban 
vannak nemcsak kereskedelmi életünkkel, 
de ipari és mezőgazdasági viszonyainkkal 
is. A kereskedelmi, vám és egyéb gazda
sági szerződések alapdogmájául azt kell 
szem előtt tartani, hogy ezekből a szerző
désekből haszna legyen mind a két szerződő 
fél valamennyi közgazdasági ágának. Nem
csak azért kötünk gazdasági szerződéseket, 
hogy két ország kereskedelmi forgalmát 
ugy, ahogy lebonyolítsuk, hanem főleg az
ért, hogy a forgalom lebonyolításával ugy 
az iparnak, mint a mezőgazdaságnak a 
továbbfejlesztésére biztos alapokat rakjunk le.

Lehet, hogy a háború valamennyire 
módosította ezt a dogmát, a végső győzelem 
mindent leigázö nagy gondolata sok olyan 
dolgot tett a közgazdasági életben célszerűvé 
amit azelőtt akár mezőgazdasági, akár pedig 
ipari fejlődés szempontjából nem tartottunk 
célszerűnek A háború zajában megkötött 
szerződéseket is ugy kell tehát bírálat alá 
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venni, hogy mindig a háborús végcélt, a 
győzelmet tartsuk szem előtt De épen ebből 
a szempontból talán minden felelős kül
politikának tudatában kell lennie annak, 
hogy a már megkötött és kötendő szerző
dések érvényét nem szabad tovább fenn
tartani, mint ameddig azok a fentebb emlí
tett célt szolgálják. Békekötés után más lesz 
minden országnak a szükséglete. Ha majd 
eltakarítottuk a háboru romjait, tudni fog
juk: mivel és miként fejlesszük akár mező
gazdaságunkat, akár iparunkat és tudjuk 
ma is, de még inkább tudni fogjuk a háboru 
után, hogy mely országok támogatására 
számíthatunk ugy iparunk, mint mezőgazda
ságunk fejlesztésénél.

Ezekkel a dolgokkal tisztában van már 
ma minden hivatott érdekképviseleti szerv, 
fel is állította a kellő időben a maga követel
ményét és a követelmények teljesülése 
érdekében meg is tesz minden lehetőt. Csak 
nemrégiben volt alkalmunk megismerni a 
nyilvánosságra hozott, újból átdolgozott 
agrárprogrammot, amely tulajdonképen nem 
is agrárprogramul, hanem az ország fejlő
désének mindenki által elfogadható közgazda 
sági programmja. Ha ezt tanulmány tárgyává 
tesszük és összehasonlítjuk az uj, már is 
nyilvánosságra hozott szerződésekkel, bizo
nyosan találunk ez utóbbiakban nagyon 
sok olyant, amit a programmal összeegyez
tetni nem lehet. Epén ezért a szomszédos 
országokkal való minden megegyezést 
egyelőre ugy kell fogadnunk, mint egy ki
kerülhetetlen rendszabályt, amelyet a béke
kötés után ugy kell módosítani, hogy az 
megfeleljen az ország egyetemes nagy köz
gazdasági érdekeinek.

A sertés hizlalás uj rendje, Háztartási és 
gazdasági szükséglet címén egy darab sertést a 
hatósághoz intézendőbejelentés után bárki hizlalhat. 
Egy darabon felül háztartási és gazdasági szük
ségletre csak annyi sertést lehet hizlalni, amennyi 
sertésnek zsírjára és szalonnájára az ellátást élve
zők és a fogyasztható fejadag szerint szükség van. 
Annyi árpát szabad a hizlalásra föloldani, ahány 
sertés hizlalására az illető gazda a hatósági enge
detem alapján jogosult. Két darab sertés hizlalásá
hoz ti községi elöljáróság, ezenfelül pedig a járási 
iöszolgabiró engedelme szükséges. Hizlalási enge- 
delmel csak azok kaphatnak, akik sovány sertéssel 
és takarmánnyal saját terméskészlelükből, vagy a 
nekik kiutalt takarmánnyal rendelkeznek. Gazda
sági szükséglet cinlén 20 darabnál több sertés 
hizlalására megadott engedeleinbez a földmivelési 
miniszter jóváhagyása szükséges. A hizlalt sertések 
levágására az engedelmezö hatóságtól külön 
engedőimet kell kérni. Közsziigségleli célra történő 
hizlalás esetén az Országos Sertésforgalmi Irodá
val szerződést kell kötni. Ilyen szerződést azonban 
csak azok a gazdálkodók köthetnek, akik sovány 
sertésekkel vagy a beszerzendő sertések szükség
letére saját termésű készletük fölöslegéből sZemes- 
takarmánnyal rendelkeznek, továbbá olyan főleg 
kisgazdákból álló gazdaszövetkezetek, melyeknek 
tagjai a sertésanyaggal rendelkeznek. Az ilyen 
érdekeltségeket a hizlaló takarmány kiutalásánál 
elsőbbségben kell részesileni. Akik a Sertésforgalmi 
Iroda részéről kiállított szerződéssel vagy tanúsít
vánnyal igazolják, hogy sertéseiket közfogyasztási 
célra lekötötték, azok részére a saját készletükből 
az árpát a hatóságok föloldják. Ha szerződést, 
illetve tanúsítványt a készleltulajdonos nem tudna 
fölmutatni, akkor elég, ha hizlalási szándékát be
jelenti és ha a sovány sertésekkel tényleg rendel
kezik. Ez esetben a szerződés megkötésére az 
átvevő-bizottság határidőt tűz ki. Házi- és gazda
sági szükségletre, valamint közcélra történő hízta- 
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Iá< esetén egy darab hízósertés részére általában 
kél metermázsa árpát kell számítani. De h i a 
hiz'aló tengeriterinéssel nem rendelkezik, akkor ez 
a mennyiség legfeljebb hat métermázsáig fölemel
hető. Városok és tizezernd több lakossal I hő 
községek, hadiüzemek, szövetkezetek és beszerzési 
csoportok, ha saját hizlalőtelepük van. szintén 
hizlalhatnak, vagy pedig gazdálkodókkal, gazda
szövetkezetekkel és ipari hizlalókkal köthetnek 
hizlalási szerződést, amelyet a Sertésforgalmi Iroda 
utján a miniszterhez kell jóváhagyás céljából föl
terjeszteni. A miniszter a szerződés jóváhagyásánál 
azokat a városokat és vállalatokat részesíti elsőbb
ségben. amelyek olyan kisgazdákkal kötöttek hiz
lalási szerződést, akik egyenkint legföljebb csak 
tiz darab sertést hizlalnak és saját termésű takar
mánykészlettel rendelkeznek. A hizlaláshoz szük
séges takarmányt a szerződés jóváhagyásával 
egyidejűleg a földinivelési miniszter utalja ki.

Maximálják a fa arat. A Haértékesilő Hivatal 
már régebben foglalkozik azzal a gondolattal, hogy 
a faárak maximálását javasolja. Mint budapesti 
tudósítónk értesül, a maximálást a központi ár
vizsgáló bizottsággal együttesen fogja a Eaértékesitö 
megszabni, illetve a tervet együttessen dolgozzák ki.

A kisipari hitel rendezése. Szterényi József 
kereskedelemügyi miniszter egy küldöttség elölt ki
jelentette. hogy egy tervezet előmunkálatait végez
teti. mely szerint a vidéken pénzintézetek kebelé
ben szervezendő hitelegyletek utján kívánja a 
kisiparosoknak kölcsönökkel való támogatását 
lebonyolítani egy középponti szerv irányítása mellett 
úgy, hogy a kisiparosok ilyen módon részint 
segélykölcsönökhöz, részint alacsony kamatláb 
mellett nyújtandó és kényelmesen törleszlhelő hitel 
hez jussanak. A nagyfontosságu prograinmot a 
miniszter a legrövidebb idő alalt dűlőre akarja juttatni.

A szerkesztésért felelős : Scheibner Aladár.
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HIRDETMÉNY.
Bántornya (előbb Turnischa) 

kézség tulajdonát képező

felső- és alsó-korcsma
is

Lendvaerdő község 
tulajdonát képező korcsma 1918. évi 
augusztus hó 18-án (bántornyaiak délután I 
2, lendvaerdői 4 órakor) nyilvános szóbeli 
árverésen 1919. évi január 1-től 1921. 
december 31 éig terjedő három évre bérbe- 
adatik.

A bántornyai felső-korcsma udvarában 
52 heti sertés és 7 jóforgalmi országos 
vásár tartatik. Alsó-korcsma pedig 8 köz
ségből álló fára templomának közelében van.

Feltételek alulírottnál megtekinthetők.
Bántornya, 1918. julius 7.

Mráz Kálmán, 
körjegyző.

Pergamentpapir
befőtt bekötéséhez, elsőrendű minőség. 
Kapható VENDVIDÉKI KÖNYVNYOMDA 

papirkereskedésében MURASZOMBAT.

fcy Magyar felírással ellátott képek.

Muraszombat, 1918 vasárnap, julius hó 14-én

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Vasárnapi műsor:

1. A csontváz- Dráma 5 felvonásban.
Szünet.

2. Párisi parkok. Színes természet utáni felvétel
3. Rossz szomszédok. Bohózat.
4. Misi fogságban. Bohózat.

Az előadást egy kitűnő hangú óriási nagy
gramofon kíséri.

Felsopáholy 2 50 K Alsópálioly 2 K
HELYARAK : Zártszék I 50 K. I. hely I korona.

II hely 60 fill. Ili hely 40 fillér.

Kezdete délután 3 órakor és este 1 2() órakor.

Tisztelettel
DITTRICH GUSZTÁV 

tulajdonos.

A t. Vendéglős uraknak
legjobb minőségű s legszebb

papir-szalvétát
legolcsóbb árban szállítja a

Vendvidéki Könyvnyomda
papirkereskedése Muraszombat.

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

hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:
ASCHER B. és FIA lüszcr-, festék-, csemege , 
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén üveg- 
és porcellánkereskedése. Férfi és női ezipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAUER J( IZSEF bábsiilő és mézeskalácsos

BENKÓ JÓZSEF Szállodája az „Elefántéhoz.

DOBRAI JÁNOS nagy vendéglője

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész.

D1CK SÁNDOR sajtgyáros.

FÜRST A. és FIA fűszer-,' lesték-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén ii'tg 

és porcéi Ián k e rés kedése.

HEKLICS ISTVÁN vas cs füszerkereskedése 
Muraszombat. Lendva utca.

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

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

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR rKorona- kávéháza.

HIRSCHL ?NNA fűszer kereskedése és kész férfi 
ruharaktára a vasút állomás mellett_____________ ________ VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.

Nyomatott a Vendvidéki Könyvnyomda gyorssajtójár. (tulajdonos/Muraszombati Takarékpénztár) Muraszombatb7n7“

PLACSEK VENCEL órás és •aranyműves 
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szerskavágó 
gépek árusítása

NÁDAI JÓZSEF 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry-ulca. 

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

FLISZÁR JÓZSEF vendéglős.

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

KObJÁCS FERENCZ épület- és mülakatos 
kerékpár javító.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedő, nagy raktár 
varrógép-, kerékpár és gazdasági gépekben. 

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca. 
FLISZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos.

Motoreröre berendezett műhely. 
PÉTER KA FERENCZ vendéglős. 

PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-ulcza.

RATKOL TIVADAR gözléglagyára.

R1TUPER ALAJOS épület- és mülakatos, 
kerékpár-, mérleg és fegyverjavitó miihelv.

SIFTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos. 

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza. 

IIRSZIJLESZKU PÉTER úri és női fodrász

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

GROSZ SAMU vendéglős Urdomb.

SIFTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa. 

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvaiiemesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 

IIIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán. 

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Baltyánd. 

KOIJSZ ANTAL vendéglős Bpest VII. Sip-u. 5

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezövár.

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyáml.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán.

FÜRST JÓZSEF vendéglős Muracsermely.

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy. 

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszomhat. 

ST1VÁN FERENC./ vendéglős Köhida. 

KERÉCZ JÓZSEF vedéglős Ottóliáza. 

SIFTÁR MIHÁLY vendéglős Siirüház. 

SOMMEK JÓZSEF vendéglős Felsölendva.




