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A muraszombat járási központi 
szeszfőzde r-t. megalakulása.

A muraszombati járás közgazdasági 
ék-iiiick jelentős határkövénél állunk. Ez a 

i:;v kiterjedésű járás közgazdasági érte
lemben mind a mai napig parlagon 
hevert, dacára hogy az országnak kevés 
vidéke van melynek lakosságában a köz
gazdasági életiránt való érzék, a kereskedelmi 
szellemre való rátermettség oly nagy mér
tékben kifejlődve lenne, mint e járás lakos
ságában.

Mondhatnók túlzott mértékben bírja 
<■ járás lakossága azt az élelmességet és 
vállalkozási kedvet, amely minden vállal
kozásnak fejlődésnek alapját képezi. A 
háború a maga rombolása mellett egyúttal 
a nagyobb szabású alakulások és intézmé
nyek szülője is volt. E járás közgazdasági 
életének sorsa sem maradhatott tovább 
tétlenségben és magára hagyatva, ezért 
ragadnak meg e járás sorsának intézői 
minden alkalmat, hogy intézményeket, válla
latokat teremtsenek, amelyekben egyrészről 
a háború folytán meggyarapodott töke 
elhelyezést találjon, másrészt e járás lakos
ságában rejlő természetes erőforrások érvé
nyesülésre találjanak, hogy ezen erők együtt 
működéséből előálló közgazdasági javak és 
eredmények a járás lakosságának érdekét 
szolgálhassák.

Ezen közérdekű gondolkodástól vezet
tetve, vette kezébe a járás két uagy pénz
intézete a Muraszombati Takarékpénztár és 
Mezőgazdasági Bank a központi szeszfőzde 
ügyét és ezen szeszfőzde régi jó hírű 
tulajdonosával, Kirbisch Ferencczel. egyet
értve alukult meg Muraszombatban a Kir
bisch Ferencz muruszombat járási központi 
szeszfőzde és gyümölcsértékesitő részvény
társaság.

A társaság üzlet körében felvette a 
szilva, cefre, szőlő, szőlőtörköly, borseprő, 
barack, cseresnye, meggy baróka és egyébb 
gyümölcsökből szeszfőzés, illetve lepárlás, 
továbbá bárminemű gyümölcsízek előállítása 
gyümölcsön aszalása és zöldség félék szállí
tása, mindezek vétele-eladása, a szesz
termelésből nyert hulladékoknak közgazda
sági és népélelmezési célokra való értékesí
tést és feldolgozását, szeszáru nagykeres
kedést és szabad raktár felállítását.

A vállalat 400,000 korona alaptőkével 
alakult. A vállalat vezetősége a következők
ből áll: Gróf Batthyány Zsigmond nagy
birtokos elnök, Kováts István lelkész alelnök, 
Dr. Czifrák János ügyvéd, Hartner Géza 
orsz. képviselő, ifj. Kirbisch Ferencz tanító, 
Dr. Sómén Lajos ügyvéd, Dr. Vályi Sándor 
ügyvéd igazgatósági tagok. A részvény
társaság igazgatója Kirbisch Ferencz, ügyésze 

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives

Dr. Pintér Miklós. A felfigyelő bizottság 
tagjai: Ratkol Tivadar téglagyáros, Dr. 
Skrilccz Mihály orvos, Vértes Sándor 
takarékpénztári igazgató.

A részvénytársaság megalakulása és 
szervezése már megtörtént és nagy ará
nyokban és széles terjedelemben meg
tétettek a lépések az irányban, hogy a 
járás ez idei termése már a részvénytár
saság által teljes mértékben feldolgozva 
legyen. A részvénytársaság agilis működé
sével elsősorban a járás termelőinek érde
két kívánja szolgálni, amikor az egész 
termés leggazdaságosabb feldolgozására 
vállalkozik és módot kivált a termelőknek 
nyújtani, hogy termésüket a leggazdasá
gosabban és a legkényelmesebb módon 
kevés időveszteséggel átadni tudják.

A részvénytársaság központi vezető
sége és külső szervei állandósítani fogják 
a termelő és a részvénytársaság között 
való kapcsolatot és hihető, hogy a r. t. és 
a termelő között való viszony és össze
köttetés a legszebb mederbe fog terelődni, 
mert elsősorban a termelők érdekét kivanja 
szolgálni a r. t, amikor a termés lehelye- 
zéséről és értékesítéséről gondoskodni 
kiván. Nagy reményekkel nézünk az uj 
r. t. működésé elé és a járás közönsége 
különösen a gazdaközönség támogatásában 
lesz az az erő, amellyel a részvénytár
saság céljait, különösen a járás közön
ségének érdekét szolgálni kívánja.

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 és filléreivel tömegesen sietni fog vérző 
katonáink segítségére.

A V. M. K. E. nyári cultur 
ünnepélye.

Tán mondanunk is felesleges, hogy a 
lapunk múlt számában közölt s a V. M. 
K E. készülő nagy mulatságáról szóló 
híradásunk, a teljes szenzáczió erejével 
hatott. Általános tetszéssel és örömmel 
fogadta mindenki a hirt. mert a közönség 
már szinte epekedik egy kis változatosság 
iránt, amelyet ezúttal ebben a kellemes 
formában az agilis V. M. K. E. hoz.

Hosszú évek óta nem volt semmi 
ilyenféle mozgalom Muraszombatban, kivéve 

a múlt télen rendezett nagysikerű kabarét 
s igy nem csoda, ha a publikum örül a 
szórakozásnak, pláne az olyannak, amely 
nek kapcsán egyúttal a hazafiság oltárán is 
áldozhat. Mert a V. M. K. E. vezetősége 
nem kételkedik abban, hogy amikor az 
egész vendvidék, a két vármegye három 
járásának szomszédos községe megmozdul, 
ez egyben a culturális és magyarosító törek
véseknek is jelentős sikert és eredményt 
biztosit. A mi közönségünk messzeföldöii 
híres, hogy ha összefog nagyot és hatal
masat tud produkálni minden téren. Ezúttal 
pedig ugylátszik összefog, mert az ünnepély 
iránt szokatlan nagy az érdeklődés a társa
dalom minden osztályában úgy Vasban 
mint Zalában.

A rendezőség már megalakult. Hatal
mas szervezet áll a mozgalom élén, kipró
bált rendezői talcmtumok kezében van az 
ünnepség sorsa s igy nem lehet kétség, 
hogy a siker óriási lesz, úgy erkölcsi mint 
anyagi téren.

Vidékünk arisztokratiajának tagjai és 
pedig öze. Saint Julién Ha/see Kele
menné grófné, Szápári Lászlóné grófné, 
Batthyány Zsigmondné grófné és Zichv 
Mária grófnő a védnöknők, Gróf Zichy 
Ágost v. b t. t , Gróf Szápáry László 
v. b. t. t. és Gróf Batthyány Zsigmond 
főrend pedig a védnökök.

A rendező bizottság elnökei: Szlepecz 
János esperes plébános, Kováts István ág. 
ev. lelkész, Dr. Kiss Henrik rabbi, Hartner 
Géza országgyűlési képv., Horváth Pál 
főszolgabíró. Dr. Radu Romulus kir. vezető- 
járásbiró, Schnell János kir. adótárnok. 
Kovács György a muraszombati áll. polgári 
iskola igazgatója, Olajos Sándor ügyvéd, 
Dr. Geiger Vilmos orvos, Szeredy Viktor 
a járási jegyző egylet és Vértes Sándor a 
járási tanító egylet elnöke.

A vigalmi bizottság a járás aranyifju- 
ságából alakult meg s hivatása lesz az 
ünnepélynek a tánezos részét meg az 
egyéb szórakozásokat megrendezni.

Az egész ünnepség vezérkarát a Dr. 
Czifrák János elnöklete alatt működő s 
Tóth Kálmán, Dr. Vályi Sándor. Molnár 
Jenő, Scheibner Aladár és Fülöp Jenő 
tagokból álló intéző bizottság képezi.

Az ünnepély színhelye a polgári iskola 
lesz, amelynek feldíszített udvarán, meg 
torna termében s a szükséghez képest 
igénybe veendő egyéb helyiségeiben fog 
lezajlani a nagy mulatság, amely d. u 5 
órakor veszi kezdetét.

Az udvaron felállított sátorok között, 
ahol minden kapható lesz potom pénzért, 
egy elsőrendű szombathelyi czigánybanda 
hangjai mellett, megkezdődik az eleven 
élet pezsgő hullámzása A vidám szórako-

megújítását
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zások, az ötletes tréfák egész arzenálját 
tartja készen a vigalmi bizottság, ugy hogy 
a csapongó jókedv mérséklésére igen jóté
konyan fog hatni az a komoly hangverseny 
mely hét órakor a nagyterembe szólitja a 
közönséget.

Első rangú művészi produktio vár itt 
a közönségre. Hivatásos művészek fogják 
szórakoztatni. Neveiket ezúttal még azért 
nem Írhatjuk ki, mert több művésszel és 
művésznővel tárgyal a bizottság, de vég
leges megállapodás még nincsen. Ezzel 
kapcsolatban nem közömbös megemlíteni, 
hogy a polgári iskola tanterme 8 in. magas 
felül szellőzhető, tehát ott nem lesz hőség. 
Padlózatát külön bizottság fogja siklamóssá 
tenni . . . Ennek a bizottságnak Bodnár 
Bandi lesz az elnöke ... A parkquet hiányát 
tehát nem fogja megérezni az a tekintélyes 
számúnak mondható fiatalember sereg, aki 
eljövetelét, Szombathelyről, Körmendről, 
Zalaegerszegről, szóval a környékbeli helyi
ségekből biztosan ígérte. Ezzel azután el
árultuk azt is, hogy nagy táncz van készülő
ben, amely augusztus 7 én este kezdődik s 
másnap 8 án a késő délelőtti órákban fog 
végződni.

Éjfél tájban a játszi kabaré veszi biro 
dalmába az ünnepséget, amelyet Tóth Kál
mán rendez meg java műkedvelőkkel. A kis 
Tóth tanár neve ezen a téren Muraszom
batban már kellemes fogalommá népszerű
sült, kitünően tudja csinálni s azok akiknek 
módjukban volt belepillantani programjának 
titkaiba máris a" hasukat fogják a kacza- 
gástól. Aféle szünórai pihenés lesz ez a 
kabaré, amely után ujult erővel kezdődik 
ismét a táncz.

Testünk kellő és jó táplálásáról Benkó 
József szállodás, ez a törekvő fiatal szak
ember fog gondoskodni s nem kételkedünk 
benne, hogy a háborús viszonyokhoz képest 
igen jól fogunk kosztolni.

Nagy vonásokban ime igy fest az 
augusztus 7 iki cultur ünnepély A részletek 
még kidolgozáson várnak, de mire a nyájas 
olvasó újból kezébe veszi lapunkat, már 
sokkal többet fog tudni.

HÍREK.
— Hymen. Akik mások örömében 

jó szívvel osztozni tudnak, kik más embe
rek boldogságán csak örülni tudnak, azok
nak ünnepi hangulatot hozott a liir. Vagy 
lehet-e jóérzésü ember, kit nem a legtisz
tább öröm fog el, ha jó ismerősét, jó 
barátját vagy ezek hozzátartozóját boldog
nak tudja ! ? Aki csak egyszer nézhette a 
szép emberpárt, bizonyos, hogy a két 
összefonódó szív láttán lelkesen épült, 
bizonyos, hogy örömében tapsolni szeretett 
volna a látványnak is gyönyörű egymásra- 
lalálá-on Napokkal előbb suttogtak már 
róla, mig végre teljesen megbizonyosodott 
a hir, hogy dr. Bölcs Gyula vőlegény és 
hogy az ennivalóan édes kis czukorbaba, 
Czipott Dici menyasszony. Az eljegyzés 
szűk családi körben folyó hó 16 án volt 
megtartva. Ismerősök és jó barátok törne- ' 
gesen keresték fel jó kivánataikkal a Bölcs 
és Czipott családot. A boldog jegyesek 
szivbeli öröméhez őszinte, igaz szerencse- 
kivánatainkat küldjük I

— A V. M. K. E. ünnepély meg
hívói. Papír, munkaerő és anyaghiány 
okából az augusztus 7 iki nagy ünnepség 
maghivója lapunk mai számában van. 
A rendezőség a lapszám megküldésével 
hívja meg a nagyközönséget arra a minden 
tekintetben nagyszabású hangversenyre és 
mulatságra, amelynek ismertetését lapunk 
más helyén találja az olvasó. .

— Halálozás. Hrom évi frontszolgálat 
után megrokkanva került a budapesti hely
őrségi kórházba Lázár László cs. és kir. 
37-ik gyalogezredbeli hadnagy, ügyvédjelölt. 
A gondos ápolás sem segíthetett már, a 
rettenetes kór, összeroncsolta megviselt 
szervezetét és f. hó 13-án kiszenvedett. 
Mélyen sújtott szülei büszkeségüket, életük 
legfőbb reményét veszítették az elhunyt 
kiváló képzettségű fiukban. Holttestét haza
hozták s f hó 18-án d u. 6 órakor az 
egész város óriási részvéte mellett kisérték 
örök pihenőre.

— Dohány a mezőgazdasági munkásoknak A 
in. kir. Pénzügyminiszter ur 240000 csomag pipa
dohányt bocsájtoll a vasmegyei gazdasági egyesület 
rendelkezésére. Kzt a dohányt az egyesület a ren
delet értelmében és a f. hó 15-én tartott választ
mányi ülésen hozott határozat folytán kizárólag 
rendeltetése szerint kiosztani óhajtván, [elhivatnak 
mindazon földbirtokosok és gazdák, a kiknél dohá
nyos férfimunkások és cselédek alkalmazva vannak 
(beértve a hadifoglyokat is.) hogy a mennyiben ezt 
már meg nem tették volna, azok számát és a 
birtok nagyságát sürgősen bejelentsék. Tájékozásul 
még fel kell említeni, hogy maga a gazda, vagy 
annak dohányzó férfi családtagja figyelembe nem 
vehető. A kimutatások beérkezte után és az egye
sület erre vonatkozó értesítése alapján a dohányt 
személyesen vagy megbízott utján kell átvenni, 
mert az senki dinére elkiildetni nem fog. A Mura- 
szombaljárási Gazdák Szövetsége felhívja a járás 
gazdaközönségéi, hogy legkésőbben a f. hó 27-ig 
a titkári hivatalhoz küldjék be az illetékes körjegy
zők által igazolt azon kimutatást, melyből kitűnik, 
hogy hány holdun gazdálkodnak és hogy ezen 
mennyi férfimunkást foglalkoztatnak, mert külön
ben a most kiosztásra kerülő dohányban nem 
részesülhetnek.

- Eladd 6 darab Muraszombati Takarék- 
pénzlári részvény. Komoly vevők küldjék aján
lataikat l’erenczv József áll. tanítónak Budapest. 
VI., Váczi-ut 91. sz. kukkant iskola

nagybudafai Dr. Bölcs Gyula el
jegyezte Czipott Dicikét. (Minden külön 
értesítés helyett.)

Muraszombat, 1918, julius hó.

A szerkesztésért felelős : Scheibner Aladár.

TARCA

Künn érik a vetés, a természet legszebb pom
pájában virul, a dolgos emberi kéz munkája 
gyönyörködve szemléli az eredményt, a természet 
megtiihodásál, születését és örökké éltető termését. 
Az emberiségnek ünnepe van, most aratja a kérges 
kezű dolgos, munkás ember egy évi szorgos mun
kájának gyümölcsét.

Az ember elégülten és boldogan tekint szét 
a természet alkotásán, de mi mikor e sorokat 
írjuk, megdöbbenve állunk meg. A természet ara
tására gondolunk és tépelödő lelkünk felteszi a 
nagy kérdést, hogv hol fogja megtalálni az a 
derék szorgalmas család annak a magnak a ter
mését, amelyet te beléd vetett fiatalon elköltözött 
kedves barátunk Lázár László I A poézis berkeiben 
ismét sírás van és szomorúság.

Megzördül haraszt és nagy komoran siratja 
a poézis, a tudás, az élet egv legjobb fiát, egy 
legszebb reménységü derék barátunkat Lázár Lacit. 
Derék iparos család gyermeke, élete itt kezdődött, 
itt folyt le előttünk. Már fiatalon távol a szülői 
háztól folytattata nulmányait és ritka képességeinek, 
tehetségének adta tanujelét egész működése alatt. 
Az egyetemre kerülve teli lelkesedéssel vetette 
magát a tudományoknak és e mellett időt keresett 
és talált arra, hogy ideális lelke hevületével az 

irodalom felé is forduljon és nagy művészi akarás
sal, sok emberi megértéssel kereste és kutatta az 
életet, szerette az élet minden jelenségét, féltő 
gondoskodással és megértő gondolkodással élte 
ábrándos, tetterős ifjúságát.

Zsenge Írásai ritka tehetséget árultak el és 
lapunk hasábjain kezdte meg és folytatta nagy 
reményekre jogosító irodalmi működését. A fő
városi lapokban is nem egyszer találkoztunk az ö 
jellengzetes szép írásaival.

Lapunkhoz különösen erős kötelék fűzte és 
mikor a harctérre került nem mulasztott el alkal
mat, hogy a lap akkori szerkesztőjét, ki iránt 
egyébként is barátságos megértéssel viseltetett dr. 
\ álvi Sándort soraival fel ne keresse és nem egv 
szép írásával gyönyörködtette lapunk olvasó közön
ségét. I: sorok írója többször talált alkalmat, hogy 
Lázái Lacinak szüleihez írott leveleit is olvassa 
és ezen írásoknak minden sora a szülők iránt való 
kivételes és különös szereidről szól és, ha semmi 
emlék nem maradna Lázár László után, ugy ezek 
a levelek egyedül megőrzik emlékét és példáját 
örökítik meg a szülők iránt való szeretelben a 
rajongásig vitt gyermeki hűségnek és ragasz
kodásnak.

Megszoktuk e nagy háboru borzalmai között, 
hogy az áldozatok súlyát már nem is mérlegeljük. 
Megszoktuk nagy drámákat, sötét tragédiákat és 
ma már fásult szívvel megyünk el olyan szörnyű 
esetek láttára is, amelyek mellett máskor meg
döbbenve. kétségbeesetten állottunk meg. Most 
mégis mintha a sors kemény ütése felébresztene 
kábultságunkból, mikor a te sorsodra gondolunk, 

kedves, okos és megértő fiatal hős Lázár Laci és 
sokszor gyakran fogunk téged keresni azok között, 
kiket tőlünk elvitt a háboru messze-messze, akik 
elmentek ebbe a rettentő vérengzésbe, teli lelkese
déssel, hazafias áldozatkészséggel és akiket e 
rettentő dulás megtiport, tönkretett és megölt. Te 
is elmentél a fiatalok között bátran, büszkén, az 
eszme, a haza szolgálatában.

Végig szenvedted ennek a háborúnak minden 
iszonyát, borzalmát, végig jártad e áldásnak. e 
pusztuló világnak minden harcteret és magaddal 
vitted és megőrizted lelkedben e szörnyű dulás 
közt is mind végig a hitet és a lelkesedést, és én 
biztos vagyok benne, hogy a legszörnyübb ágyú 
bömbölés és puskaropogás közt sem volt neked 
más gondolatod, mint a haza és a te drága jó 
édes anyád, akit oly rajongásig szerettél.

Szeretettel és részvéttel gondolunk reád te 
korán elköltözött fiatal barátunk és bánatunk annál 
nagyobb, mert egy nagy reményekre jogosító nagy 
tehetségű fiatal ember elmúlását gyászoljuk ben
ned. Pedig ki tudja, a hazának nem lett volna-e 
nagyobb szüksége a béke napjaiban ilyen megértő 
okos és szívvel teli törekvő, saját erejéből magát 
felküzdő fiatal emberre? Te is a sajtó munkása 
voltál, megszoktad, hogy napirendre kell térni 
minden felelt, ami múlandó, ami körülöttünk tör
ténik, most a bucsuzás órájában, ne várj hát tőlünk 
sok szavat, csak könnyünk, mellyel siratunk, a 
tiéd és az ígéret, hogy emlékedet kegyelettel 
szeretettel és baráti megérzéssel fogjuk örökkön 
őrizni, isten veled drága jó barátunk Lázár Laci!

Dr. Vályi Sándor.
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muraszombat es vidéke JULIUS 21.

MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 

gróf Saint Julién Walsee Kelemenné, gróf Szápáry Lászlóné, gróf Batthyány Zsigmondné, 
gróf Zichy Mária, gróf Zichy Ágost vbtt., gróf Szápáry László vbtt., gróf Batthyány Zsigmond 

főrend védnöksége alatt saját magyarosító céljai javára 1918. augusztus 
hó 7-én a muraszombati állami polgári iskola helyiségeiben és udvarán nyA^i ünncpÉL^ 
rendez, amelynek keretében hangverseny, kabaré előadás, tánc s egyéb meglepő és mulatságos szórakozások lesznek. 
Erre a hazafias célú ünnepségre Muraszombat környékének, Vas- és Zalavármegyékben lakó egész tisztelt közönségét 
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Belépő díj az ünnepélyre személyenkint 2 korona, családjegy 5 korona.
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Kezdete délután 5 órakor.
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Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen jő fiunknak 

inelven megrendítő halálával, a sorsnak ez igazan 
szivet facsaró kegyetlenségével bennünket ért mér
hetetlen fájdalmunkban a részvétnek, az emberi 
szeretetnek bárminemű megnyilatkozásával kegye
sek voltak együtt osztozni velünk, s ami által a 
legsajgóbb szív fájdalmát enyhíteni iparkodtak, ez 
utón a leghálásabb köszönetét fejezi ki a gyászoló

Muraszombat, 1918. julius 18.
Lázár család.

VIGYÁZZON 
----- egészségére I = 

Megbízható és jóminőségii nikotinmentes 

cigaretta-hüvelyeket 
csakis a VEMDVIDÉKI KÖNYVNYOMDA papirkeres- 

kedésében Muraszombatban szerezhet be.

Könyvujdonságok “ megjelenésut.in
----------- azonnal kapha

tók. úgyszintén Olcsó Jókai Modern Könyv
tár Magyar Könyvtár Ifjúsági iratok 
Gyermek képes és mesekönyvek raktáron nagy 
választékban. Vendvideki Könyvnyomda könyv- 

és papirkereskedésében Muraszombat.

• MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE.

64. 1918. végrh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. illetőleg az 1908. évi 41. tcz. 19. íj-a 
értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a mura
szombati kir. járásbíróságnak 1918. évi l’k. 90. 1918. 
számú végzése következtében dr. Vályi Sándor 
ügyvéd által képviselt Gombócz István alsócsalo- 
gányi lakos javára 58 kor. 50 fill. s jár. erejéig |9|8. 
évi január hó 21. napján foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 1200 koronára 
becsült következő ingóságok, u. m.: lovak, malaczok 
és sertésből álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1918-ik évi Pk. 90. 5. számú végzése foly
tán 58 kor. 50 fill. ügyvédi költségtőke, 20 korona 
után járási költség és eddig összesen 74 kor. 52 
fillérben biróiiag már megállapított köitségek erejéig. 
Alsócsalogány községben, végrehajtást szenvedett 
lakásán leendő megtartására

1918. évi julius hó 31-ik napjának
délelőtti 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. s?-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Kelt Muraszombat, 1918. julius hó 17.
SZABADI'Y JÓZSEF, 

kir. hir. végrehajtó.

Pergamentpapir 
befőtt bekötéséhez, elsőrendű minőség. 
Kapható VENDVIDEKI KÖNYVNYOMDA 
papirkereskedésében M U R ASZOMB AT.

JULIUS 21.

gry Magyar felírással ellátott képek.

Muraszombat, 1918 vasárnap, julius hó 21-én

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Vasárnapi műsor:
1. Vas kéz. Dráma 3 felvonásban.

Szünet
2. Timbuctu. Természet utáni felvétel.
3. A zenekedvelő tanár. Bohózat.
4. Egyetlen nt a boldogsághoz. Bohózat.
5. Palkó mint vándorénekes. Bohózat.

Az előadást egy kitűnő hangú óriási nugy 
gramofon kíséri.

Felsópáholy 2 50 K Alsópáholy 2 K
HELYARAK : Zártszék 1.50 K. I. hely I korona. 

II hely 60 fill. Ili hely 40 fillér.
Kezdete délután 3 órakor és este 1 '29 órakor. 

Tisztelettel
DITTRICH GUSZTÁV 

tulajdonos.

A t. Vendéglős uraknak 
legjobb minőségű s legszebb 

papir-szal vétát 
legolcsóbb árban szállítja a

Vendvidéki Könyvnyomda
papirkereskedése Muraszombat.

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

hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:

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

raktár. Vesz mindenféle gabonát.
ANTAUER JÓZSEF bábsülö és mézeskaiácsos

BENKÓ JÓZSEF Szállodája az „Elefántéhoz.

L) OBIJAI JÁNOS 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.

HEKLICS ISTVÁN vas és füszerkereskcdése 
Muraszombat. Lendva utca.

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

HEJMER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czeincnt- és vegyeskereskedése Lendva-ulca. 

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 Szápát v-utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész. 

FLISZÁR JÓZSEF vendéglős.

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

KOFJÁCS FERENCZ épület- és mülakatos 
kerékpár javító.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedő, nagy raktár 
varrógép , kei ék pár és gazdasági gépekben. 
POLLÁK JÓZSEF pékmester. TemploMi-ulca. 

FLISZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 
Motorerőre berendezett mübelv. 
PÉTERKA FtRENCZ ven döglős.

PÁLF1 ISTVÁN kovácsmesler Lendva-ulcza.

RATKOL TIVADAR gözléglagyára.

RÍJ UPER ALAJOS épület- és mülakatos. 
kerékpár-, mérleg és fegyverjavitő műhely.

S1FTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-tilcza. 

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely.

GROSZ SAMU vendéglős Uidomb.

SIFTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa. 

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvaneinesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köbidán. 

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd. 

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

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezövár.

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd. 

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán. 

FÜRST JÓZSEF vendéglős Muracserniely

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszonrbat. 

STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida. 

KERÉCZ JÓZSEF vedéglös Ottóháza.

SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház. 

SOMMErt JÓZSEF vendéglős Felsőlendva.

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.

Nyomatott a Vendvideki Könyvnyomda gyorssajtóján (tulajdonos: Muraszombati Takarékpénztár) Muraszombatban.




