
Muraszombat, 1918. Harmincznegyedik évfolyam 30. szám. Vasárnap, julius hó 28.

MuRASZDMBATésViDÉKE
Társadalmi és gazdasági hetilap

ELŐFIZETÉSI ÁR:

f.jjész ávrc 10 kor., fél évre ókor., egyes szám 20 fillér. 
Előfizetési és hirdetési pénzek és reklamácziók : 

VLNDViDEKI KÖNYVNYOMDA Muraszombat küldendők.

I.nptnlajdonos és kiadó: Muraszomhatjárási Gazdaszövetség.

Főszerkesztő:
Dr. SÓMÉN LAJO S.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

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

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

Nyilttér sora 1 korona.

A Király üdvözlete.
A legelső, a legnagyobb magyar em

ber: Felséges Királyunk, a legelső, a 
legnagyobb magyar asszony: Felséges 
Királynőnk, a legjobb és legszebb Fel
séges Pár szállott közénk a magyar trón 
várományosával : a Fenséges Trónörökös
sel Pozsonyban 1918. julius 16-án.

Tengernyi gondjai közepette arra is 
tudott szentelni időt a nemes Felséges 
Pár, hogy velünk is foglalkozzék.

Ott fejezte ki hódolatát Vasvármegye 
és vele a muraszombati járás közönsége, 
oly bensöséggel, mélységgel, hűséggel és 
őszinteséggel, hogy azt valójában kiérezni, 
kiolvasni, a szivekből és arczokról is lehe
tett. És ezt érezték is Öfelségéék, hisz a 
legsugárzóbb arczokkal mondották a hódoló 
küldöttségnek a köszönet hangjai után :

A vármegye derék fiai az immár 
négy év óta dúló világháború folyamán az 
ellenség előtt tanúsított páratlanul vitéz 
magatartásukkal a magyar névnek minden 
iiarcztereken dicsőséget és becsületet sze 
reztek.

Az itthonmaradt lakosság pedig 
önfeláldozó munkájával lehetővé teszi azt, 
hogy kitartsunk egy igazságos béke kiví
vásáig, amely Atyai szivünk leghőbb óha
ját képezi.

A vármegye szellemi és anyagi, vala
mint magyar nemzeti irányú fejlődését 
mindenkor honatyai szivem legmelegebb 
érdeklődésével kisérem és biztosíthatom a 
törvényhatóság közönségét királyi jóindu
latomról

Isten bőséges áldását kérve a vár
megyére kérem, tolmácsolják hazafias kö

zönsége előtt úgy az én, mint a királyné 
szives üdvözletét.:

Ily bensöséggel. atyai gondossággal, 
közvetlenséggel a múltakban még hozzánk 
nem szóllottak. És épen ez adja meg annak 
a nagyságnak igaz mérczéjét, amellyel a 
Legfelségesebb Úr; az Isten ezt a mi vég
telenül szeretett Királyi Párunkat meg
áldotta.

Magyar ember királyért és hazáért 
mindenkor mindenre kész volt: odaadta 
utolsó cseppnyi vérét, utolsó fillérjét, min 
dériét És a lehetőség: tettre — és áldo
zatra, készség legmagasabb fokán tesszük 
ezt most IV. Károly felséges királyunkért 
és minta hitveséért: Zita felséges király
nőnkért, kik annyira szivünkkel és velünk 
éreznek és szenvednek, mint soha senki más.

Dr. Ostffy Lajos főispánunknak, a 
vasvármegyei küldöttség vezetőjének a be
mutatásnál azt is mondotta a Király :

A vasmegyeiek igen derék emberek s 
igen szép számban jöttek el.

Mindnyájunkat, érczes. de kedves 
hangjával, igy bocsájtott el :

Éljen az én szeretett Magyarorszá 
gom ! Éljen !

Oly példát nyújtott és adott, hogy azt 
szinte vakon kell követni és megfojtani 
mindazokat, kikben csak gyanúja is kél 
annak, hogy nem értünk van szivének 
minden dobbanása, minden szava, minden 
tette, minden gondolata.

Nyílt szivének érzéseit pompás ki
ejtéssel, tökéletes magyar beszéddel, köz
vetlenséggel és teljességgel plántálta át 
belénk és ezeket az érzéseket a királyné 

; sugárzó arcza, megnyerő bája mindjárt ki 
is fakasztotta.

Soha nem látott jelenet volt az a 
királyi üdvözletben, mikor királyunk a ma
gyar Himnuszt intonálta, a királynéval és 
a trónörökössel velünk együtt kitárt magyar 
szivvel énekelte.

Az ünnep után vagyunk. Mégis tovább, 
lelkesen, szeretetteljesen, örökre ünnepeljük 
a mi felséges királyi párunkat, hogy igazán 
teljesen egybeforrva maradjon az a nagy 
közös érzés, melyet a jelen lét, a jelen 
helyzet a magyar nemzet javára Isten ren
deléséből megteremtett.

Ennek az ünnepnek egy történelmi 
tanulsága is van, ma, mikor védelmi harcz- 
ban állunk.

Elhireszteltek rólunk sok mindenféle 
rágalmat a külföld, ellenségeink vigéczei, 
pénzes, szemérmetlen kutyái, hogy kon
kolyt hintsenek közénk. Ez ellen legjobb 
bizonyság volt a királyi uralkodó pár és a 
magyar nemzet magasztos találkozása. A 
kapcsolat ragyogó. Évezredek aczélszilárd- 
ságával, a koronás király és királyné
asszony iránti megingathatatlan és törhetet
len hűségével védjük, áldjuk és magasz
taljuk Szent István koronájának azon ma
gasztos képviselőit, kik most igazán éret
tünk élnek. Ezért minden aljas orvtámadót 
és pletykagyártót, a rágalmazókat mind- 
mind megérdemelt helyeikre: a megvetés 
és bünhődés sötétjébe kell eljuttatnunk. •

Éljen a Felséges Király ! Éljen a Fel
séges Királyasszony I Éljen a fenséges 
trónörökös!

Adakozzunk az elesett hősök 
özvegyei és árvái javára I 

Hadsegélyzö Hivatal főpénztára. Képviselőhöz.

TÁRCA.

A másik.
Szentgály Gyurka a világért sem mert volna 

megházasodni, mert bizonyosra vette, hogy min
den asszony elöbb-utöbb megcsalja a férjét. Erre 
az általánosításra volt is joga, nem is. Volt joga, 
mert azok az asszonyok, akiket ő ismeri, valameny- 
nyien megcsalták az urukat de viszont az is igaz, 
hogy ö csak azokat az asszonyokat ismerte, akik
kel épen ezen az alapon ismerkedett meg. Akár
hogyan is volt: Gyurka ur a legcsinosabb és a 
legkedvessebb leányban is csak a jövendőbeli 
bestiát látta, aki a férjét boldogtalan és nevet
séges alakká fogja tenni és ennélfogva szorgal
masan kerülendő.

Igy tartott ez. a felfogás, amelyben Szentgály 
egyébként kitünően érezte magát, addig, amíg egy
szer nem akadt hivatalos dolga Rákos-Csabán. 

Rákos-Csaba nem éppen poétikus hangzású hely 
és ami hírességét illeti, arra nézve sem vehetné 
fel a versenyt például a francia Riviérával, de ha 
Rákos-Csabán szép lány van, akkor Rákos-Csaba 
is épen olyan kies és poétikus, mint hasonló eset
ben akár a Riviéra, akár a külső Váci-ut, akár 
pedig a Sahara-sivatag. Már pedig a Gyurka ur 
jó barátjának a leánya, aki mosolyogva tette az 
asztalra a konyakot és a pogácsát, határozottan 
szép leány volt.

|ó darabik némán nézték egymást. Szentgály 
jött előbb zavarba: csinos, merész arca, talán 
először életében elpirult és ö maga elfogultan 
gyiirögette a panama kalapját. A leány viszont 
egyszerűen, szerényen és nyugodtan állt előtte, 
amig a látogató szeme végig siklott a fekete ruhá
ján, a hímzett fehér kötőjén, a szőke, sima haján 
és a nyugalmas kifejezésii, kissé sovány és hegyes 
állu arcooskáján. A tekintetük végre egymás 
szemében pihent meg: a nyugtalan pillántásu, 
sötét szem abban a sugaras, nagyranyilt kék 

szemben, amely tiszta és zavartalan volt. Nem 
tenger, amelynek a mélyében viharok forrnak és 
ismeretlen veszedelmek rejtőznek, hanem egy pohár 
kristálytiszta viz, amelyen egy pillantással keresz
tüllátni.

Azután beszélgettek. Gyurka elmondta, hogy 
Pesten meleg van, itt nincs olyan meleg, mint 
Pesten, hogy kellemes lehet reggel a kertben és 
hogy jó dolog villatulajdono.snak lenni. A leány 
erre azt felelte, hogy Pesten csakugyan meleg 
lehet, a környéken hűvösebb van, azonban a 
csirke drága i( és ők már szívesen eladnák a 
villát, de nem veszi meg senki . . .

A társalgásnak eme meglepő és fordulatos 
volta eléggé igazolja, ha a két fiatal lélek, a Pest 
környékén található témákból végre is kifogyván, 
ismét néma bámulattal tekintett egymásra. Szent
gály szeme jóval élesebben tudott beszélni, mint 
a nyelve, körülbelül ezeket mondta :

Ki vagy te? Hogy kerültél elém: Boldog 
vagyok, ha né/.hetleg, de alig merek rád nézni.

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását
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A V. M. K. E. nyári ünnepélye.
Régóta volt valami olyan népszerű, annyira 

az általános érdeklődés tárgya, mint a V. M. K. 
E. aug. 7-iki ünnepélye. Mindenütt és minden társa
ságban erről beszélnek. Hölgyeket a mulatság 
izgalma foglalja el, komoly férfiak pedig a hazafias 
és culturális célú mozgalom gyakorlati eredményeit 
latolgatják. Nem csekély mértékben fokozta a sen- 
satiő-szerü érdeklődést maga a meghivő szokatlan 
s felettébb ötletes formája is s lapunk múlt száma 
közel ezer példányban ment ezúttal szét. Akinek 

dacára a leggondosabb névsorösszeállitásnak, 
mégsem került volna ilyen újságos meghivő, attól 
már eleve is bocsánatot kér a rendezőség, s ameny- 
nyiben valamely mulasztás tudomására jut, az a 
legkézségesebben fog reperáltatni.

Örömmel állapíthatjuk meg. hogy mindenki
nek nagyon tetszik a mulatság színhelyének meg
választása. Az a tény, hogy a polgári iskola kissé 
távolabb fekszik, bőven kárpótlást nyújt a helyi
ségek állal nyújtott előnyökben.

A város felé eső udvarrészen keresztül lesz 
a főbejáró (nem az iskola kapuján). A tornatermet 
megkerülve érünk az iskola tágas udvarára, amely 
d. ti. öt órakor teljesen árnyékos. Kb. 800 négyzet 
ölnyi terület lesz itt gályákká! és sátorokkal el
kerítve s ezen a helyen lesznek az asztalok, itt 
fog lejátszódni az ünnepség első része. Az udvar 
egyik sarkában a buffet, másik sarkában pedig az 
italmérés nyer elhelyezést. Célszerűségi szempont
ból csak hideg ételek lesznek kaphatók, még pedig 
a háborús igényeket messze felül múló választék
ban. de a kiszolgálás amerikai rendszerben fog 
történni, mert a háborús viszonyok miatt elegendő 
számú kiszolgáló személyzetet az ellátás derék és 
áldozatkész vállalkozója Benkó József szállodás 
nem képes biztosítani. Tehát a ^Szolgáld ki maga
dat elv fog érvényesülni akként, hogy megfelelő 
helyen ételjegyek lesznek árusítva s mindenki a 
megvásárolt blokk ellenében kapja meg azt ami 
táplálkozására szükséges lesz. Erre való tekintettel 
azt hisszük, hogy aki cselédjét magával hozza, 
nem csinál felesleges dolgot.

Az udvarról közvetlen ajtó nyílik a torna 
^terembe, ahol a hangverseny lesz fél X órai kez
dettel. Nem kételkedünk benne, hogy ez a concerl 
az ünnepély fő vonzóerejét fogja képezni. Dórv 
Jenő, a budapesti in. kir. opera kiváló hírnevű 
baritonistája fog a hangversenyen énekelni. Pro- 
grainmját a Bajazzók, Tosca és a Zsidónő operák-
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bői válogatta össze s ezeken kívül müdalokkal is ! Hl R E K.
fog kedveskedni. Déryt nem kell bemutatni. Egyik -------
erőssége a mi operánknak s előkelő énekmüvé- i Katona temetés Muraszombatban.
szelét legutóbb a felséges királyi pár is nagy 
élvezettel hallgatta. Fellépése Muraszombatban 
mindenesetre nagy művészi esemény. A nagy 
hangverseny keretében fognak fellépni még dr. 
Vajda Imre, a budapesti zeneakadémiát végzett 
kiváló hegedűművész, aki egy magánszámot és 
Rodványi főreáliskolai tanár, valamint Miit Iliász 
Artliur főgym. igazgatóval zongorakiséret mellett 
kamarazenét fog a muzsikális élvezetekben annyira 
szűkölködő muraszombati közönségnek előadni.

A hangversenyteremben számozott székek 
lesznek. Ezekre a helyekre az elővétel már aug. 
l-én megkezdődik. A jegyek eltérőleg a meg
hívóban közzétett értesítéstől nem a Vend
vidéki Nyomda (Balkányi) papirkereskedésében. 
hanem Si-hnell János urnái válthatók előre, ; 
akinél az elhelyezés tervrajza is betekinthető. 
Augusztus l-én kezdődik meg a jegyek árusítása.

Kedvezőtlen idő az ünnepélyt semmi tekin
tetben nem befolyásolhatja, mert az iskola tágas 
folyosóin s az ezekből nyíló nagy tantermekben 
igen sok a férőhely.

Az éjféli kabaréról nem szabad semmit sem 
elárulnunk. Ez a mulatságos programra. a renge 
teg kaczagni való ötlettel, tisztára meglepetésnek 
készül. Oly annyira meglepetés, hogy még maguk 
a szereplők sem tudják egymásról, hogy fellépnek. 
Legfeljebb gyanítani lehet egyet-mást abból, hogy 
a kis Tóth tanár kivel suttog, kivel tárgyal. 
Felelősségünk teljes .tudatában merjük azonban 
állítani, hogy a kabaré tényleg meglepetés lesz, 
mert az aktuális tréfáknak, jeleneteknek, couplék- 
nak igen sok helyi vonatkozású dolog fogja biz- i 
tositani a nagy tetszést és derültséget.

Az ünnepély műsorában helyet kér magának 
a gyakorlati élet egy manapság igen fontos kér
dése, a közélelmezés is. Híznak már a malaczok, 
a libák, kacsák és csirkék, e kedves és méreg
drága jószágok, hogy egy culturális czélt szolgáló 
tárgy sors játék révén manapság szokatlanul olcsó 
pecsenyéhez juttassák a boldog nyerőket. Termé
szetes, hogy alkalmi újság is lesz, amelynek végig 
böngészése maga egy derűs és kaczagtató kabaré 
számot képez.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink 

bán ápolt sebesült katonákról I

>Szép meghalni a hazáért, azt tartották már 
a régi rómaiak is. Az élők áldás kivánó imái 
veszik körül a mindnyájunk nyugalmáért meghalt 
koporsóját. Szerető kezek koszorút fonnak a hős 
homlokára s a késő utókor gyermekei versekben, 
énekekben dicsőítik halhatatlan emléküket.

így szokott az másutt lenni, igy kellene lenni 
annak mindenütt. A muraszombati járási köz
kórházban a múlt héten szintén meghalt egy ifjú 
hős. Oláh István. Gömörtnegyéből származott. 
A messze szülőföldről nem jöhettek el szomorú 
Övéi, de hisz itt vannak bajtársai, akiket a közös 
sors tett édes testvéreivé, itt van Muraszombat 
társadalmának hazafias közönsége, aki leróva a 
kegyelet adóját egy idegennel szemben, vár
hatja csak, hogy az ö, idegenben elhaló fiait, 
testvéreit szintén megbecsülik haló poraikban.

Mily nagy volt azonban a temetést végző 
Jónás Lajos s. lelkész meglepetése, mikor a kór
házba érve, egy árva lelket sem talált a koporsó 
körül. Nagysokára nehányan bajtársai közül 
egyenként és rendszertelenül előjöttek, akik ké
szeknek nyilatkoztak a holttest vitelére. Az ének 
elhangzása után a lelkész belekezdett imájába, de 
ebben is megakadályozták, mert a halottas ház 
közvetlen közelében levő sertésólakban oly éktelen 
sivitást rögtönőztettek éppen az imádság alatt, 
hogy a minden áhítatot tönkretevő disznó orchesz- 
tert emberi hang tulharsogni nem tudván, elvég- 
zetlen imával kivitték utolsó útjára szegény, a 
hazáért éltét feláldozó Oláh Istvánt. A temetőben 
a sírásók szinte hiányozván, az itt meg nem 
zavart imádság hangjai mellett bocsátották le a 
hős holttestéi örök nyugvó helyére.

Igv esett meg egy szomorú katonatemetés 
Muraszombatban 1918. julius 22-én a járási ala
pítványi közkórhá/ból.

A lények elmondása után néhány kérdés 
tolul ajkamra: Kinek a kötelessége felügyelni a 
kórházban arra, hogy a holtak tisztességesen el- 
takarittassanak ? Miért nem teljesíti az illető e 
kötelességét ?

Nem-e tartja a kórház vezetősége kegyelet- 
sértőnek a halottasház és sertésólak közelségét ? 
És ha nem, nem tartja-e szükségesnek felhívni a 
sertések gondozóit arra, hogy olyankor, midőn 
temetési szent szertartás folyik, a kórházban a 
sertéseket etetéssel ne izgassák ?

mert félek, hogy eltűnsz előlem, mint egy könnyű, 
fehér felhő . . .

A leány szeme pedig ezt felelte :
Eléd kerültem, mert eléd ki llett kerülnöm. 

Neked vagyok a világon. Ha akarod: ints nekem 
és akár azonnal is követlek, ahová vezetsz . . .

A varázslatot a mama törte meg, Nellike 
édesanyja. Kövér, jólelkü és beszédes asszonynak 
látszott. Párnás, még eléggé üde arcából a Nelli 
tiszta szeme pillantott elő. Ebédre ma-rasztotia a 
vendégét, a vendék maradt és félig önkívületi 
állapotban fogyasztotta a különféle madarakat, 
amelyeket kirántott állapotban, salátával körülvéve, 
Budapest környékének faunáját és flóráját alkotják. 
Látni csak a leányt látta, a fehérköntös leányt, aki 
szemben ült vele és félénken, de bizalommal 
emelte rá a kék szemét.

Élfél lett, mire hazakerült. Az ég felhős volt 
és a holdvilág csak szórványosan próbálkozott 
meg kevésbbé sikerült sütési kísérlettekkel, de 
Szentgály Gyurkának mér nem volt szüksége 
holdvilágra.

Soha sem hittem volna, gondolta 
hogy ilyen nő is van a világon. Nem okos, nem 
érdekes, nem öntudatos : csak nő. Ártatlan, mint 
a gyermek és szeretettel teli, mint egy angyal. 

Erre nem kell vigyázni, nem kell félteni, nem kell 
a lényét tanulmányozni Ha hozzám szegődött: az 
enyém, a nélkül, hogy vigyáznom kellene a meg
tartására. Ha megszeretett: nem tud nélkülem élni 
egyszerűen azért, mert teljesen hozzám tartozik. 
Még az utcára menni, még (alán megállni sem 
tud nélkülem ... Szóval, ez az a leány, akit én . . 
ördög vigye a dolgát, hát igenis : akit én felesé
gül fogok venni:

A fiatal urak ugyanis néha igy szoktak 
kifejezést adni a házaséletre vonatkozó poétikus 
ábrándjaiknak. Néha még igyebben is.

Ettől a nevezetes naptól kezdve Szentgály 
Gyurka törzsvendége, hogy ne mondjam : állandó 
lakója lett a Budapesttől Hatvanig döcögő személy
vonatnak A rákoscsabai állomáson már rendesen 
várták es ő dobogó szívvel látta messziről egv 
fehér ruha libbenését . . . Ha egvszer-egyszer nem 
ment eléje a leány, bánatos lett és aggodalmas | 
sietséggel tartott a villa felé. Szabályszerűen belé- 
bolondult a szőke Nellibe.

A nyilatkozattal azért nem sietett. I\i akarta 
előbb próbálni a választottját: a hűségét, a meg
bízhatóságát, a jólelkiiségél. Óvatos ember volt. 
De a leányban nem talált hibát; akármit csinált 
is ö, Nelli ragaszkodó, szeretettel leli és hűséges 

maradt. Mint a kezes macska, amelyet nem tud 
többé elkergetni magától, aki egyszer megsimo- 
gatta a fejét.

Nekem való leány, mondogatta Gyurka. 
Elveszem . . . Még egy kicsit szétnézek ebben 

a szép világban, aztán, üsse kő, elveszem.
Hathatósabb szélnézés ez íjából elutazott egy 

tátrai fürdőhelyre, ahol egy szép és kacér főhad
nagyáé nyaralt az ura nélkül A szép asszony a 
télen kissé kinevette Gyurkát, ami határozott sére
lem volt és elégtételt kívánt. A fenyvesek susogása 
a patakok csörgedezése és a levegő balzsamos 
hűvössége nagy dolog — és ha mindezek még 
sem lennék meg a várt, szivet lágyító hatást : 
Szentgály legalább nem fogja még dédapa korában 
is azt a szemrehányást tenni magának, hogy talán 
könnyelműen elszalasztott egy hódítást. A szőke 
kis lányát azért szeretheti, amint hogy szereli is, 
félteni pedig nem kell. Csak egyetlen alak tapossa 
körülötte a sarat, egy igénytelen, szemüveges 
emberke, valami távoli rokon, aki csak a hivata
láról, a háziasszonyáról és a vendéglői kosztról 
tud beszélni és ha szólnak hozzá, elpirul. Más 
sehol a széles látóhatáron : Nellike nem tartozik 
azok közé a lányok közé, akiket körülrajongnak.

(Folytatás és vége következik.)
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Hogy pedig mindezt igy nyilvánosan elő

adom. annak oka az. hogy a kórházban ez már 
a második ilyen temetés, az első után privátim 
kifejezett óhajom, hogy ez többé ne ismétlődjék, 
süket fiilekre talált.<

A lentieket, habár némileg csonkítva is, 
azonban a közlemény beküldőjére való tekintettel 
és azért is kiadtuk, mert magunk is utánna járván 
a dolognak, megállapítottuk, hogy a kifogásolt 
esetben a kórház részéről kegyelelsértő felületes- 
,segröl van szó. Kétszeresen bántó az ily pongyo 
laság. ha figyelembe vesszük, hogy egy mind- 
annyiunkért idegenben elhalt hős katona temetése 
körül fordulhatnak elő hasonló dolgok. Halottak 
azt a mentségei, hogy a temetési szertartás ideje 
teljesen szokatlan időre volt kitűzve, mikor is az 
ápolt katonák valamennyi kórházban éppen étke
zésnél ültek. Ennek volna betudható a részvétlen
ség. Ha ez még meg is állana, marad a többi 
számos sérelem s hogy az meg ne ismétlődhessék, 
hatékony intézkedést várunk

Vasi küldöttség a Királyi pár 
előtt. A pozsonyi julius 16-i királyi ünne
pélyen a vasmegyei küldöttségben dr. Ostffy 
Lajos megyei főispánon és Mikes János 
gróf inegyéspüspökön kívül részt veitek 
Kapi Béla ev. püspök. Herbs Oéza alispán, 
Kiss Emil dr. várni, in. főjegyző, Tóth 
József dr. apátkanonok, Pister Imre dr. 
szentgotthárdi perjel, Steinei Miklós. Ujváry 
Ede dr, Jambrits Lajos, Szlepecz János 
muraszombati esperes, Erdődy Sándor, 
Draskovich Pál, Széchenyi Rezső, Széchenyi 
Péter grófok, Roszner Ervin báró, Chernél 
Itván, Miske Kálmán báró, Zongor Béla, 
Németh Gyula dr., Kaiser Károly. Hoffmann 
lgnácz, Horváth Kálmán, Sőmen L tjos dr 
Sipos Antal, Kovács Sándor, Borsits Béla, 
Bezerédy Dénes, Huszár Karoly, Berzsenyi 
Jenő, Bradl Károly, Sauer Gyula, Dimbeck 
Ferencz és Such Mihály. A küldöttségről 
főispánunk minden tekintetben mesésen 
gondoskodott.

Hősi halál. Vettük az alábbi megható 
gyászjelentést: Balkányi Ernő és neje. szül. Mayer 
Dóra ugy a maguk, mint az egész rokonság nevé
ben mélységes fájdalommal, vérző szívvel tudatják, 
hogy íorrón szeretett öccsük Mayer Ferenc könyv
kereskedő, a cs. és kir. 69-ik gyalogezred zász’ósa 
június hó 18-án, a Piave melletti harcokban, remény
teljes ifjú életének 26-ik éveben, a Királyért és 
Hazáért hősi halált hall. Korán elhunyt, drága 
hősünk részt vett a Románia elleni harcokban, 
majd pedig az olaszok ellen küzdött példás hősies
séggel. Amilyen jó gyermek s rokon volt, olyan 
hűséggel és kötelességtudással szolgálta imádott 
hazájának szent ügyét, mígnem most fiatal életét 
áldozatul követelte a Halál, drága életét kioltotta 
az ellenség golyója. Holttetemét a hősi halottak 
egyszerűségével a Piave mellett helyezték örök 
nyugalomra. Örök álmát olt aluszza idegen hantok 
alatt, távol azoktól, akik szerették s akiket ő is 
olyan nagyon tudott szeretni. Mi pedig hiába 
várunk haza, édes Ferink, reményeinket, hogy 
valaha még boldog egy ült létben élünk veled szerte
foszlana a Végzet kegyetlen keze. Nyugodjál béké
ben, drága kis hősünk, szeretetünk és vérző szivünk 
soha el nem múló fájdalma őrködik távoli, korai 
sírod fölött! Alsölendva, 1918. julius hó 20-án.

Uj lelkész. Deli István muraszombati rom. 
kath. segédlelkész katonai szolgálatra behivatván, 
helyére Mikes János gróf megyéspüspök Winter 
György ujmisés lelkészt küldötte. Uj lelkész került 
Vizlendvára is a kupfalvai plébánossá kinevezett 
Tuba Leó helyére, hová üryneus György ujmisés, 
penzügyigazgatonk fia került.

Eljegyzés. Titán Iván, a murahalmosiak 
érdemes állami igazgató-tanítója, eljegyezte Kumin 
Irmát Faludról.

Kinevezés Maár Sándor a muraszombati 
kir. járásbíróság dijnoka az alsólendvai járásbíró
sághoz írnokká neveztetett ki.

Vasba is jönnek már a nyaraló osztrák 
gyermekek. Vasárnap, folyó hó 28-án érkezik 
Vasvármegyébe az osztrák gyermekek első cso
portja. Meg pedig Szombathelyre déli 12 órakor, 
(jyanafalvára háromnegyed 10 órakor. Nagvfal- 
vára 10 órakor. Nagycsákányra II órakor. Vas
aljára délután 6 órakor. Strémre 6 órakor. Német
újvárra délután 6 óra 23 perckor, Körmendre 
pedig délelőtt 11 órakor. Mindenütt a helyi bi
zottságok fogadják és gondoskodnak a családok 
közti elosztásukról. A gyermekekkel együtt érkez
nek az élelmi szerek is, még pedig fejenként 10 
kgr. liszt. I kgr. cukor meg szappan. Ahová zsir 
nem jut, ott dohánnyal és hasonlóval rebompen- 
sálják a vendéglátó családokat.

Közgazdaság.

Augusztus havi teendők a konyha 
kertben.

A zöldségeskert egész éven át tartó 
fárasztómunkájának elég hamar gyümölcsét 
látjuk. Ez a hosszantartó szüret még az 
értékesítés ujabb fárasztó munkájával jár 
együtt, mely a kész termények felszedése, 
előkészítése, esetleg szállításában áll.

Augusztus hónapban a termesztett 
zöldségjein zöme az érést, teljes kifejlődést 
elérte éppen ez oknál fogva a tömegesen 
elkészült terményeink elhelyezése, feldől 
gozása képezi legfőbb gondunkat.

A káposzta-félék téli fajtáit az öntözés 
sel állandó növekedésben tartjuk; ezek 
majd a szeptemberi hűvösebb és csapadé 
kosabb időjárás mellett fejlődnek gyorsan 
Földjük porhanyitását csak akkor tanácsos 
végrehajtani, ha a lombozatot sűrűségűk 
miatt nem tördeljük össze. Egyébként, ha 
a kifejlődött lombozat teljesen beárnyékolja 
a talajt, az öntözést is mérsékelhetjük.

A paradicsom niellékhajtásait még min
dig a kellő figyelemmel szedhetjük. Ha 
már a növény magasabb részein is jelent
keznek az apró, zöld gyümölcsök, akkor 
(a hónap közepetáján) a főhajtások végeit 
is levagdoshatjuk (csonkázzuk). Az ilykép- 
pen visszatartott nedvek az összes tövön 
maradt gyümölcsök kiérését siettetik, ami 
annál is inkább kívánatos, nehogy a szép 
temberi korai derek, gyenge fagyok azt 
hasznavehetetlenné tegyék.

A paradicsom csak akkor lesz sűrű 
levü és bő cukortartalmú, ha öntözést vagy 
sok esőt nem kap a gyümölcs érés ideje 
alatt, valamint, ha a gyümölcsöt teljes 
érésig a tövön hagyjuk. A palánta-korában 
bőségesen öntözött növények erőteljes fel 
lődéssel és bő terméssel fizetnek.

Rosszul jár az, aki csak azért, hogy 
néhány nappal előbb legyen piros paradi
csoma, a növények gyökereit megszagatja : 
ugyanis az első 1—2 gyümölcs gyorsan 
megszinesedik, de szinte élvezhetetlen sa
vanyú lesz, azután a többi gyümölcsök 
fejlődése is teljesen megszűnik.

A paradicsom normális gondozása 
mellett átlag 15—2 kg. gyümölcsöt ad 
tövenként, de ez 8 -10 kg. is lehet, ha az 
egyes ágak kikötözését a magasra növő 
fajtáknál kellő időben elvégeztük.

A magot minden fajtánál a legelső 
érettekből kell megtartanunk.

A paprika egész hónapi gondozása 
csupán öntözésből áll: minél többször áz

tatjuk a földjét, annál több lesz a termés 
is, sőt a sok öntözéssel az egyes fajták 
csípősséget enyhítjük. A magtermesztésre 
kiválasztott töveken csupán a magnak szánt 
terméseket szabad meghagyni, mig a nagy 
számban jelentkező virágokat állandóan 
csipdesnünk kell.

A tök, ugorka. dinnye szedésével ad 
kellemes munkát, ami az utóbbinál kivan 
szakértelmet. Több dinnye-fajtánál, különö
sen a turkesztán cukor- és görög dinnyé
nél nehéz megállapítani a szedés pontos 
idejét A kantalup-félék színe és illata 
messziről elárulja ezt az időpotot A túr- 
kesztánokat (hálózatos, cserhaju) legjobban 
az illatról, esetleg gyenge sárga színválto
zásról. a gyümölcs csészés oldalának meg- 
puhulásáról ismerjük meg. A görögdinnye 
érettségét csak megközelítően lehet meg
határozni, mert a kopogtatáskor érezhető 
mély kongást, valamint a külső, alig észre
vehető színváltozást és az érettséget jelző 
súlyt csak hosszas gyakorlat után lehet 
megismerni.

A gyökérfélék közül a gumós-zeller 
kapálása és öntözése képez időszerű mun
kát. A külső idősebb levelek szedése csak 
akkor történik, ha ezt júliusban elmulasz- 
tatluk. avagy a növények gyenge fejlődése 
miatt erre júliusban nem volt szükség.

Szabaddá vált területek kihasználására 
magvetések gyengén trágyázott földbe lehet
nek tarlórépa kerek és hosszú, úgynevezett 
tövis répa, továbbá a téli retek, hónapos 
retek, spenót; védett helyen zölden való 
őszi használatra bab is. Palántálhatun, még 
pedig a biztos siker reményében korai kelt, 
kalarábét és salátát; néha a korai káposz
tából várakozáson felüli eredmények tapasz
talhatók, amennyiben a késön beálló 
fagyokig teljesen kifejlődhetnek.

A hó végén, vagyis 20 töl 31-ig szabad
földi palántaágyba vetendő a téli (szabad
földben áttelelő) saláta, téli kel, a korai 
tavaszi hagyma és a korai tavaszi karfiol. 
Utóbbit természetesen nein a szabadföld
ben, hanem a védhető hideg ágyban mint 
palántát fogjuk teleltetni A palántanevelés 
a száraz meleg időben nehezen megy; 
munkánkat — a gyakori kitartó öntözést 

azzal pótolhatjuk, ha a magvetéseket 
apróra tört, átrostált tárgyával beterít
jük és az erős napsütés ellen árnyékolunk.

Még a legszakavotattabb munka után 
is megeshetik, hogy a magvak hiányosan 
kelnek, tanácsos tehát a magvetést két Íz
ben végezni, még pedig először a fent 
jelzett időben, másodszor 8—10 nappal 
később, amiről majd a legközelebb úgyis 
megemlékezünk.

A szerkesztésért felelős: Scheibner Aladár.

Hirdetmény.
A Központi Szeszfőzde r.-t. 

igazgatósága
ezennel felhívja a t. részvényeseket, hogy 
jegyzett részvényeiknek liátrálékos 70"» át 
folyó 1918 évi augusztus 2-ig a Mura
szombati Takarékpénztárnál a törvényes és 
alapszabályszcrii következmények terhe 
mellett befizetni szíveskedjenek.

Muraszombat, 1918 julius 27.
Az Igazgatóság.
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Birtok árverés
A muraszombati Berke család a tulajdonát képező 

napokon önkéntes magán árverése eladja és pedig :
ingatlanokat az alábbi

augusztus 8-án d. e. 9 órakor az andorhegyi 9' 2 cat. holdas gyertyány-, fenyő-, 
égerfa erdőt,

augusztus 9-én d. e. 9 órakor az alsószentbenedeki 43 4 cat. holdas bükk-, fenyő-, 
tölgyfa erdőt,

augusztus 9-én d. u. 2 órakor a szentbibori 8 cat. holdas ház-, belsőség-, szántó-, 
gyümölcsös- és szellőből álló ingatlant,

ll-én d. u. 2 órakor

órakor 
órakor 
órakor

órakor 
órakor 
órakor

2 órakor a 
órakor

muraszombati Lendván-tuli rétet (II 
lendvanemesdi szánlókat és réteket

cat. hold,) 
fák nélkül (34

lendvanemesdi 
markusházi 6 
muraszombati

réten levő 50 darab 
cat. holdas erdőt, 
rakicsáni ut mentén

kút melletti szántót 
Za Járkoin szántót

muraszombati 
muraszombati 
faludi tölgyerdőt (11 hold.)

fekvő szántókat

(6 cat. hold.) 
(I hold 200 öl.)

Az árverés mindcnholn helyszínén, (rossz időjárás eseten az andorhegyi, alsó- 
szentbenedeki és szentbibori ingatlanokra a szentbibori háznál, a lendvanemesdi és 
muraszombati ingatlanokra a muraszombati háznál, a lendvanemesdi fákra a hídvégi 
csárdánál, a faludi erdőre a faludi biró házánál) tartatik meg.

Az ingatlanok a természetben már foganatosított felosztás és kijelölés szerint 
kerülnek árverésre és pedig az erdők 600 öles, a szántók-rctek körülbelül 1200 öles 
és a márkusházi erdő circa 1800 öles részletekben.

A hirtokhnlépés a vételár lefizetése után történik, illetve a bérbeadott szántók
nál 1919. október 1-én, a szentbibori ingatlanoknál a f. évi szüret után.

Vevő a vételár 10"- át bánatpénzül tartozik lefizetni.
A részletes feltételek az árveréskor, valamint bármikor nálam is megtudhatók. 

Muraszombat, 1918. julius hó 18-án.
Dr. Pintér Miklós,

ügyvéd.

uar Magyar felírással ellátott képek.

Muraszombat, 1918 vasárnap, julius hó 28-án

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Vasárnapi műsor:

1. A gazember. Dráma 3 felvonásban.
Szünet

2. A vakoknál. Természet utáni felvétel.
3. Dolly esete. Bohózat
4. Ilabakuk leszámol. Bohózat.
5. A szerelmes nagybácsi. Bohózat.

Az előadást egy kitűnő hangú óriási nagy 
gramofon kiséri.

Felsopaholy 2 50 K Alsópáholy 2 K 
HELYARAK : Zártszék I 50 K. I. hely I korona.

II. hely 60 fill III hely 40 fillér

Kezdete délután 3 órakor és este ’’29 órakor. 
Tisztelettel

DITTRICH GUSZTÁV
tulajdonos.

VÍG YÁZZO N
= egészségére I = 

Megbízható cs jóminőségü nikotinmentes 

c igarett a-hüvely eket 
csakis a VENOVIDÉKI KÖNYVNYOMDA papirkeres- 

kedésében Muraszombatban szerezhet be.

Ipar és kereskedelem.

a

a 
a 
a

a 
a 
a

HELYBELIEK:

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

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAÜER JÓZSEF bábsütö és mézeskalácson

BENKÓ JÓZSEF Szállodája az „Elefánt“-hoz.

D0BBA1 JÁNOS nagy vendéglője

BOROS BENŐ kávéhaza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész.

DIÓK SÁNDOB sajtgyáros.

FÜRST A. és FIA fiiszer-, festék . csemege-, 
liszt-, vélemény-magvak, úgyszintén üveg 

és porcellánkereskedése.

HEKLICS ISTVÁN vas és fíiszerkereskedése 
Muraszombat. Lendva utca.

KB. HIRSCHL divatáruba/. Legolcsóbb be 
vásárlási forrás. Fő ulcza.

HEIMER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czemenl- és vegyeskereskedése Lendva-ulca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KÉMÉNY MÓR „Korona*  kávéháza.

HIRSCHL ANNA fűszer kereskedése és kész férfi 
ruharaktára a vasul állomás mellett

Nyomatott a Vtndvidéki Könyvnyomda gyorssajtóján

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

nádai József 
bornagykereskedése, Gróf Szápárv utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

FLISZÁR JÓZSEF vendéglős.

KOIIN LIPÓT füszerkereskedö, deszka, mész, 
czemenl és eternit pala árusítás.

KOFJÁCS FERENCZ épület- és mülakatos 
kerékpár javító.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedő, nagy raktár 
varrógép . keiékpár és gazdasági gépekben 

l’OLLAK JÓZSEF pékmester. Tcmplom-ulca. 
FLISZÁR JOZ-sEF épület- és bútorasztalos.

Molorvrőre berendezett műhely 

PETERKA FtRENCZ vendéglős
PALI*!  Is'lVÁN kovácsinesler Lendva-ulc/.a. 

RAIKOL TIVADAR gőzléglagvára.

Rl I EPER ALAJOS epiilet- és miilakatos, 
kerékpár-, mérleg és íegyverjavitó műhely.

SIFTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

1 URk JÓZSEF vendéglős Tvmplom-ulcza 
URSZULESZKU PÉTER úri és női fo.lrász’

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely.

GP.OSZ S\MU vendéglős Urdomb.

SIFTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa. 

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 

HAIIN HERMÁN vegyeskereskedő Bodöhegy. 

HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Kőhidán. 

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Baltyánd. 

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpesl VII Sip-u. 5

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Baltyánd. 

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkiisházán. 

FÜRST JÓZSEF vendéglős Muracsermely.

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

STIVÁN FERENCZ vendéglős Kőhida. 

KERÉCZ JÓZSEF vedéglős Ottóháza.

SIFTAR MIHÁLY vendéglős Siirűház. 

SOMAIÉ t JÓZSEF vendéglős Felsölendva.

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.
(tulajdonos: Muraszombati Takarékpénztár) Muraszombatban.




