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Társadalmi és gazdasági hetilap
ELŐHZETfiSI ÁR:

Uész évre H> kor., fél évre ókor., egyes szám 20 fillér, 
rílőfizelési és hirdetési pénzek és reklumácziók :

\ I N'DViDl l'l KÖNYVNYOMDA Muraszombat küldendők 

l.aptnlajdonos és kiadó: Muraszombatjárási Gazdaszövetség. 

Főszerkesztő: 
Dr. SÖMEN LAJOS.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

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

Hirdetési díj : 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél X0 fii . 
A sor duplán számit, ha benne aláhúzott szó van.

Nyilttér sora 1 korona.

Nagyközségünk fejlesztéséről.
Muraszombat nagyközség belső falai 

között: a városházán serényen folynak a 
munkálatok a szervezési szabályrendelet 
megalkotása körül. Olyan lesz nagyközsé
günk, aininőnek megszervezzük és a hogyan 
a létesítendő rendeletét végrehajtjuk. A 
szervezéssel szorosan függ össze a nagy
község fejlődési progtammja. Erre a fej
lődésre ismételten rámutattunk szerény 
lapunk hasábjain A megvalósítandó tervek 
közül azonban eddig a gyakorlati életnek 
a maga teljességében egy sem adatott át, 
daczára annak, hogy valamennyi egyenként 
és mind összesen létkérdést képez már.

Szomorú jelenség az a mi levegőnk
ben. hogy az ideákban nem szűkölködünk, 
eszméket mindenki tálal fel nekünk bőven, 
Ígéretekben sincs hiány, a tárgyaló zöld 
asztalról, meg az iddogáló fehér asztalnál 
bírálat annyi hangzik el, hogy azokat végig 
hallgatni is sok, — de az életben, a gya
korlatban alig valósul meg valami, azaz 
helyesen semmi és a közérdek soha sem 
nyer, legföljebb a magánérdek egyes zsebei 
és a beteg emberek hiúságai elégittetnek 
csak ki.

Legyen elég mindezekből! Nekünk 
nem beszedek kellenek. Mi a tettekre, az 
eredményekre áhítozunk. Azt szeretnék 
látni, hogy működésben álljanak, áldást, 
vagyont, jólétet, culturát osztogató köz
intézmények.

Csak nemrégiben hallottuk, hogy Mu
raszombatban, egy járási aggmenhely léte
sül. Valóban szép, igazán szocziális intéz
mény volna, mintegy úttörője azon intéz
ményeknek, melyekre a jövőt alapítani 
lehet!

Aztán beszéltek oly polgári leány
iskoláról, mely magas hivatásának már a 
jövő iskolaévvel átadatott volna.

Augusztusban vagyunk és a tervezetek 
szerint 1 2 hónapon belül a fenti intéz
ményeknek erkölcsi és anyagi tökét kellene 
szétárasztani szükebb pátriánkban

Az ígéret szép szó, de az is alszik 
Alszik csendesen és pihen, hogy többé fel 
ne ébredjen

Tehát térjünk át más gyakorlati czélokra. 
Czéi csak az lehet, mely nagyközsé

günknek javára van és melyhez az anyagi 
erőnk meg van, melyet magunk tudunk 
létesíteni, miután mástól nincs mit várnunk. 

Egy szerencsétlensége van nagyközsé
günknek, hogy szegény, majdnem vagyon
talan és tartozásai vannak. Fejlődéséhez 
az kell tehát, hogy vagyonhoz és jövedelmi 
forrásokhoz juttassuk. És itt egy merész 
lépésre, elhatározásra és tettre van szük
ség. Ez a szükség égető és a tizenkettedik 

Tisztelettel

órában jelentkezik, bár symptomái a múlt 
évi tárgyalások kapcsán tartott községi 
ülésben már jelentkeztek A mi pótadónk 
csekély, kicsiny, majdnem a legkisebb a 
járási 114 községi viszonylatban. Gyenge
ség, maradiság, eléggé el nem Ítélhető és 
kárhozatos passzivitás volna: a mellett 
megmaradni. Fel kell emelni azt a maxi
mumra, mert oly kedvező viszonyok soha 
nem lesznek, aminők erre a mai pénz
bőséges helyzetben önként kínálkoznak. 
Uraim, nagyközségi városatyák, a sült 
galamb nem repül be hozzánk, azt meg
venni, megsütni is kell, csak aztán lehet 
gondolni a tálalásra, végén az élvezésére. 
Ha a maximumos pótadóbeli áldozatot 
meghozzuk, úgy 1—2 év alatt megszaba
dult a nagyközség minden terheitől és 
akkor — eldobva magunktól a konzervatív 
maradi vaskalapot neki indulhatunk 
nyugodtan a nagyközségi reális fejlesztésnek

Váljon miért ?
A közterek mellett és erkölcsi hite

lünket igénybe sem véve, mint tehermentes 
községi tulajdon jelentkezik a község bir
tokában minden vagyon : vásárjog, vágó
híd, községi ház, bérpalota, vasúti törzs
részvények, hídmérlegek stb. Ha nem is 
túlsókat, most már valamennyi jövedel
mezni fog. Ez a jövedelem, a tovább fenn
tartandó maximumos pótadó és uj jöve
delmi források létesítése megadják a lehe
tőségét mindazoknak a befektetéseknek, 
melyekre fejlődésünk szempontjából szük
ségünk van.

Ilyen uj jövedelmi források: belső 
iutensiv gazdálkodás, mely ma még hiány
zik crőhiány miatt. A pótadó évről-évre 
pontosan behajtandó, mert akkor nem fog 
jelentkezni 20 000 koronás hátralék, 5000 
koronás leírás és 2 3000 koronás kamat
veszteség. A közterek fütermése forgalmi 
értékek szerint eladandó. A külső terüle
teken a közterek termése bérbe is adható 
és a bérbeadott területek bére felemelendő, 
a gesztcnyeliget vadgesztenye termése 
értékesítendő. A hirdetés csak hirdetési 
táblákra vagy tömbökre szorítandó, ezért 
mérsékelt dij szedendő vagy a hirdetési 
jog bérbeadandó. Ez által a házak falai 
sem rongálódnak és el sem éktelenittetuck. 
És mindezekre várni sem kell!

Gazdálkodjék a nagyközség maga is 
másnemű vonatkozásokban és irányokban, 
amelyekre más alkalommal térünk ki.

A jövedelem mellett aztán könnyű a 
teremtés munkája. Ebben már felszínen 
vannak: a csatornázás, belső telkek be
építése, városrendezés és utcza szabályo
zás, gyalogjárda, világítás.

Es aztán 1

előfizetés szives megújítását

Kulturális irányban haladunk, erről itt 
most szólni se kivárniuk.

Csak legutóbb hallottuk, hogy fiaink 
a piavei harezokban a 10(i. gyalogezred
ben a magyar névnek és hősiességnek 
mily becsületet szereztek. Állandóan olvas
suk, hogy házi ezredeinkben: a 18. hon
véd és a 83 közös gyalogezredben mily 
sűrűén övezik fejeiket hősi babérokkal I . . 
Aztán mi a hatarón is élünk, ott, hol a 
délszláv merengés és állami önállósági 
eszme kisért folyton minden vonatkozás
ban. A hősök emlékének, magyar létünk
nek, önmagunk biztonságának és drága 
hazánknak tartozunk avval, hogy falainkon 
belül az erőnek, a magyar dicsőségnek 
hajlékot építünk.

Kérnünk kell már most Muraszombat
ban katonaság elhelyezését a következendő 
békés időben. Bármely fegyvernem legyen 
az. de legyen Legyen! Ez álmunk régóta. 
Ennek a lehetősége meg van, de szüksé
gessége is. S.

A V. M. K. E. ünnepélye.
Még pár nap s itt lesz a várva várt ünnep

ség, amelyet akkora érdeklődés kisér, amilyenre 
még nálunk nem volt példa mint jellemző esetet 
említjük fel. hogy augusztus l-én amikor a hang
verseny jegyek árulása kezdetét vette, már reggel 
hét órakor kopogtattak Schnell Jánosék lakásán 
s d. e. 9 órára már az első öt sor jegyei le vol
tak foglalva. Sebnél Mancika akinél bájosabb 
jegyárusilónöt még semmiféle mulatság sem produ
kált alig győzte a pénzt beszedni meg a jegyeket 
kiadni. Az elsők közöli, akik mindjárt tuczat szám 
vásároltak jegyeket, voltak a mi kedves belatinczi 
szomszédaink.

A buzgó rendezőség derekas munkát végez 
s azon van, hogy a tényleg nagyarányú mulatság 
minden pontja megfeleljen a közönség felcsigázott 
várakozásának.

A d. u. 5 órakor kezdődő sétahangversennyel 
kapcsolatban, lesz nagyszerű tárgysorsjáték, ame
lyen kizárólag kellemes és hasznos dolgokat, élelmi 
cikkeket lehet nyerni. Csak a járás közönségének 
örök dicsőségére jegyezhetjük fel azt a nemes 
áldozatkészséget amit e téren tanúsított. Nemcsak 
azok, akiket a rendezőség megszólított, hanem 
mindenki aki csak teheti siet a maga adományával 
a hazafias célt támogatni. Igazán megható volt az 
a jó falusi nénike, aki egy pár csirkét hozott a 
>magyarosiló uraknak . Persze a lányok egész 
bájos serege fogja a sorsjegyeket darabonként 
csekély I koronáért árusítani.

Á postasátorban ahol a mai háborús 
postánál sokkal külömb forgalmat fognak lebonyo
lítani - 30 fillérért lapok lesznek kaphatók, ame
lyen mindenki megírhatja legtitkosabb gondolatait 
is. Rögtön kézbesítik kedves levélhordók csekély 
10 fillér kézbesítési dij ellenében a diskrét postát.

Virágot és egy alkalmi lapot s friss sóspere- 
czet fognak még bájos leánykák árusítani s e sok 
kedves mulatság közepette vígan telik majd az idő 
a hangverseny kezdetéig.

Déry Jenő operaénekes, dr. Vajda Imre és Mat- 
hiasz Artúr művészi produkcióit, kisfalunk büszke
sége Saáry Katus zongora művésznő fogja kisérni.
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Tóth Kálmán kabaréja is készül. Dr. Vítlyi Sándor 
a szellemes coníeráló időnként viszavonul s elmél
kedik arról, amit mesélni fog. Nincs kétség benne 
hogy harsogó kaczagás fakad minden szava nyo
mán. Ugv hírlik, hogy mindenről fog beszélni ami 
Muraszombat és Vidékén aktuális.

Ma. vasárnap délután, a helybeli hölgyek 
jönnek össze értekezletre, hogy megbeszéljék a 
különböző tennivalókat. Mert a férfiak munkája 
csak ugv lészen eredményes, ha női kezek közre
működése segítségükre 'van. Nem kételkedünk 
abban, hogy a hölgyek a férfiakhoz hasonló lel
kesedéssel teszik magukévá az ügyet. Mert a 
férfi közönség igazán elismerésre méltó agitaciót 
fejt ki. A V. M K. E. választmánya által felkért 
rendezők közül mindössze hatan nem vállalták a 
nekik felkínált tisztséget. Itt említjük meg, hogy 
Vlaj I erencz. tekintélyes rónafői földbirtokos, ven
déglős és megyebizoltsági tag ugyancsak tagja a 
rendező bizottságnak, de tévedésből ifj. Vlaj 
l erencz néven lett a névsorba felvéve.

*
Lapzárta előtt vesszük a hirt, hogy a 

sorsjáték céljaira gavallér jótékonyságáról 
hites Vogler Károly egy süldő malacot 
ajánlóit fel. Ez a hazafias áldozatkészség 
önmagát dicséri. Általában az eddig be
érkezett felajánlások azt bizonyítják, hogy 
a mi járásunk hazafias közönsége cznltal 
is hii maradi önmagához s nemes hagyo
mányaihoz.

HÍREK
Kitüntetés. Ó Felsége a Király 

Zichy Mária grófnőt a hadi jótékonyság 
terén kifejtett működéséért a hadiékitmé- 
nyis II. oszt, vörös kereszt ezüst diszjcl- 
vénnycl tüntette ki. Az áldott lelkű főúri 
hölgy nemes szivének és kiváló ember- 
szeretetének jutalma ez a fényes kitüntetés, 

amelynél sokkal szebb és dicsőbb az a 
hála, amelyet nemes teltei a környék egész 
lakosságában felkeltettek. A nemcslelkü 
grófnő jótékony működése közismert és 
közvetlen környezete és a vidék, amely 
jótéteményeinek áldásait élvezi, csudákat 
regél áldott jó szivéről. Legutóbbi nemes 
elhatározásával egy egész sereg bécsi ki
éhezett iskolás gyerek hozott Belatinczra, 
akiknek ellátásáról oly fejedelmi módon 
gondoskodik, hogy igazi példáját nyújtja 
ezzel azon kötelességeknek, melyek teljesí
tése mindazok feladata lenne, akiknek erre 
a módot és alkalmat az élet megadta. 
A nemcslelkü grófnő kitüntetése Belatincz 
egész vidékén osztatlan örömet keltett és 
a belatinczi Vörös Kereszt választmánya 
sietve ragadta meg az alkalmat, hogy a 
kitüntetés alkalmával gratulációját fejezze 
ki a nemes grófnőnek, kihez Szepcssy 
Gusztáv gyógyszerész intézett lelkes beszédet 
és átnyújtotta a kitüntetést, melyet a grófné 
szép beszéd kíséretében köszönt meg

Hősi halál. Stercing Ernő, Stercing 
Ferenc/. péterhegyi vendéglős fia, junius hó 
15 én a Piave mellett, Salctuolnál hősi 
halált halt.

Kinevezés. A győri kir. főügyész. Beliek 
Miklós muraszombati kir. jíírrisbirősági fogházörl 
a szombathelyi kir. törvényszéki fogházhoz 'fogház
őrmesterré nevezte ki.

Mágn ásaink és a V. M. K. E 
ünnepélye. Az augusztus 7-iki ünnepélyen 
főúri családjaink s azok vendégei is részt 
fognak venni. Eljöveteleiket megígérték 
gróf Zichy Ágost vbtt. cs leánya Mária 
grófné, valamint vendégük, Lamberí grófné, 
gróf Szápáry Lászlóék és vendégeik, 

Timin Taxis herczegnő három gyermekével, 
Batthyány Zsigmond grófék Adrienné gróf
nővel.Özv. St. Julieimc Walsee Kelemenné 
grófné családi gyászára való tekintettel 
nem vehet részt ez ünnepélyen, de a
V. M. K. E magyarositó céljait honorálván 
200 koronát küldött az egyesületnek.

Értekezlet a gabonarekvirálás 
ügyében. Folyó hó 2-án járásunk főbírája 
nak vezetésével, a községi jegyzők és 
néhány tekintélyes gazdából bizottság ment 
Szombathelyre, hogy a várható katonai 
rekvirálásnak a lehetőséghez képest eleje 
vétessék. A főispán elnöklésével megtartói! 
értekezleten megállapodás történt arra nézve, 
hogy járásunk búzából, rozsból, árpából 
és zabból önként beszállít 180 waggont 
és ezzel biztosítja, hogy a lakosság nem 
lessz kitéve a katonai rekvirálással járó, 
zaklatásoknak. Mondanunk sem kell, hogy 
járásunk agilis főbírójának ezen sokatigéiő 
gondoskodása az egész járás területén 
osztatlan örömet fog kelteni.

Halálozás. I’riskks Ferencz rónaiéi telim 
lélyes gazdálkodó múlt hó 27-én hossza kínos 
betegség után 42 éves korában elhalt. Karán, 
József helybeli vaskereskedő sógorát gyászolja az 
elhunytban.

- Külföldiek Muraszombatban. Illetékes hetven 
figyel meztetnek arra, hogy a külföldiek itlarió/ 
kodása vonatkozó rendeletek figyelembe vétele 
nélkül kezeltetik, miért is ielhivatnak az érdekel 
tek, hogy az ittartózkodó külföldieknek a halát 
rendőrségnél haladéktalanul és személyesen jelent- 
kezniök kell, mert különben úgy ők. mint há/iga/- 
ddik súlyos büntetések következményeit viselik.

Birtok árverés.

Muraszombat. I9i8. vasárnap, augusztus hó 4-én

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

A muraszombati Berke család a tulajdonát képező 
napokon önkéntes magún úrverésn eladja és pedig :

ingatlanokat az alábbi

Vasárnapi műsor :
1. Könnyelműség. Dráma 3 felvonásban.
2. Uesster Saséba. Háborús híradó
3. Lujza nem féltékeny. Bohózat.
4 Breczeda és Veresnyak szerelmi kalandjai. 

Bohózat.
5. A vén kecske is megnyalja a sőt. Bohózat.

Az előadást egy kitűnő hangú óriási nagy 
gramofon kiséri.

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

II. hely 60 tilt III. hely 40 fillér.

Kezdete délután 3 órakor és este órakor.

Augusztus 4 iki műsor szenzációja Byzancz utolsó 
napjai Dránm 3 íelv. Színes képekkel.

Tisztelettel
DITTRICH GUSZTÁV 

tulajdonos.

augusztus 8-án d. e. 9 órakor az andorhegyi 91 •» cat. holdas gyertyány . fenyő , 
égerfa erdőt.

augusztus 9-én d. e. 9 órakor az alsószentbenedeki 45 4 cat. holdas bükk . fenyő-, 
tölgyfa erdőt,

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

augusztus 11-én d. u. 2 órakor a muraszombati Lendván-tuli rétet (II cat. bolti.)
augusztus 12-én d. e. 9 órakor a lendvanemesdi szántókat és réteket fák nélkül (34

cat. hold.)
augusztus 13-án d. e. 9 órakor a lendvanemesdi réten levő 50 darab tölgyfa'!,
augusztus 13-án d. u. 2 órakor a márkusházi 6 cat. holdas erdői.
augusztus 14-én d. e. 9 órakor a muraszombati rakicsáni ut mentén fekvő szántókat 

(18 cat. hold,)
augusztus 16-án d. e. 9 órakor a muraszombati km melletti szántót (6 cat. hold.)
augusztus 16-án d. u. 2 órakor a muraszombati Za (árkom szántót (I hold 200 öl)
augusztus 18-án d. u. 2 órakor a faludi tölgyerdöt ('11 hold.)

Adakozzunk az elesett hősök

.1/ úrveres mindenhol^ helyszínén, (rossz időjárás cselén az andorhegyi, alsó 
szcnlbcncdeki és szentbibori ingatlanokra a szentbibori háznál, a lendvanemesdi és 
muraszombati ingatlanokra a muraszombati háznál, a lendvanemesdi iákra 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-rétek körülbelül 1200 öles 
és a márkusházi erdő circa 1800 öles részletekben.

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

Vevő a vételár 10"-át bánatpénzül tartozik lefizetni.
A részletes feltételek az árveréskor, valamint bármikor nálam is megtudhatók. 
Muraszombat, 1918. július hó 18-án.

özvegyei és árvái javára I
Hadsegélyzn Hivatal főpénztára, Képviselnház

Nyomatott a Vend vidéki Könyvnyomda gyorssajtóján

Dr. Pintér Miklós, 
ügyvéd.

(tulajdonos: Muraszombati Takarékpénztár) Muraszombatban.
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MURISZOMBAT és VIDÉKE

Rendkívüli külön kiadás!

EI.ÓHZKTÉSI ÁRAK:

Nem hozzák be a nyomdai 
költséget.

TÁRSADALMI ÉS MINDENRE 

KÉPES HETILAP.

Szerkesztőséi;: NEMKERÜL SOKBA.

Kiadóhivatal: KEVESET JÖVEDELMEZ.

Köszöntő.
iCsendesebben vigadjanak, 
Isten áldja meg kendteket. 
Szegény édes anyám beteg!

feleletet egyik sem ad. 
Kihörpentik boraikat. 
Végét vetnek a zenének. 
S haza mennek a legények. <

Mintha Petőfi lelke járna közöttünk. A kis 
kurta korcsmában mulató duhaj legényekhez be
kopogtat a beteg szomszéd asszony leánya, csendre 
kéri őket, mire elnémul a zene, elhajítják a vonót, 
kihörpentik boraikat, haza mennek a legények. 
Mintha a mi beteg közös anyánk. Magyarország 
is bekopogtatna mindenütt, ahol vidám jókedvű 
magyarok jönnek össze egy baráti pohár borra, 
egv kis tánezra, hogy el ne felejtődjék a magyar 
virtus, a magyar barátság, hogy felviduljon a 
kedély, hogy narkotizálódiék a keserűségben meg
bomlott szív, hogy elfeledjünk körülöttünk mindent 
a mi szomorú, véres lelket és testet ölő. Halljá
tok hát emberek vigadó magyarok, a mi ablakun
kon is bekopogtat a mi beteg édes anyánk, mi is 
behalljuk ide a mulató ablakán a megáradt Piavéba 
fojtott sok magvarok siralmas jajgatását, mi is 
halljuk a fuldokló magyarok görcsös hörgését. 
\ercs katonák szomorú kiállását, elszabadult eleinek 
szörnyű dnlását és minden zenén, minden jókedven 
keresztül áthalljuk az édes anya szomorú fáradt 
sírását és e kesergő szomorú esztendők minden 
jajgató bánatát!

Azért ti kedves vidám leányok, asszonyok 
kiket ide tánezra. mutatásra invitáltunk, ti derűs 
kedvű fiatalemberek, akik ide jöttetek a mi hívá
sunkra, ne fogjátok be fületeket, mikor a sirö 
édes anya bekopogtat ide a mulató korcsmába, 
eszméljetek reá arra a régi magyar igazságra. 
bog1, sírva vigad a magyar! S ha megtorpan néha 
tánc/, közben edzett lábatok, és ha abba a pohár 
borba, amelyet kiüriltetek. egy kis keserűség is 
vegvül, és ha néha-néha elhallgat a czigánv zenéje, 
elszorul a szív és megálltok egy pillanatra, szálljon 
gondolatotok a veres Pia ve partja felé, hol sok
sok magyar halálos tánczát járta azon a véres 
dáridón.

E szomorú napokban hívtunk ide bennetek, 
nem mulatozásra, de mulatságra, a magyar kultúra 
avatott ünnepségére. Köszöntünk bennetek, akik 
ide jöttetek, hogy velünk ünnepeljetek a magyar 
kultúra, a magyar jékedv. a magyar hangulat és 
a magvar kedély őszinte ünnepén és egy perezre 
próbáljatok meg feledni mindent ami körülöttünk 
van. ami komor, ami szomorú, lesújtó és véres, 
mert hisz ez az ünnep azért van. hogy akik 
szenvednek, könnyebb legyen a szenvedésük, hogy 
magyarságában megtámadott magyar haza, magya
rositó kulturális céljait erősebb erkölcsi és anyagi 
eszközökkel tudja megvalósítani a véres napok után.

Hát félre a keserűséggel, fojtsátok el a bána
tot, mely szivetekre ül és az ősi magyar virtussal 
Iclketekben erezzetek jól magatokat, kik hívásunkra 

ide jöttetek a magyar kedély, művészet, humor 
birodalmába és gondoljatok a nagy költő avatott 
írására :

Háború van most a nagy világban, 
Isten sírja reszket a szent honban. 
Húzd ki tudja meddig húzhatod. 
Mikor lesz a nytitt vonóbul bot. 
Szív és pohár tele búval, borral, 
Húzd rá czigány ne gondolj a gonddal!

A inai estélyen fellépnek: Déri Jenő, 
Fuludy Kálmán, Saáry Katus, Szántó 
Marrellné. Máthiász Artliur, Dr. Vajda 
Imre művészek, - — — — — —
továbbá Fasehingor Gizi, Györv Margit, 
Most llus, Nádai Sándor. Tóth Kálmán, 
Dr. Vályi Sándor még ezek is művészek ! 
(nehogy megharagudjanak), — —
llartner Géza országgy. képviselő ma nem 
lép fel, csak majd a képviselőválasztáskor.

Előfizetési felhívás.
Muriszombat és Vidéke legjobb lap a világon, 
Rendeljed meg, rendeljed meg,
Rubintos szép virágom.
Ha olvasod humor derül
Pofádra.
Tíz koroncsi csak egész évre
Az ára.

bél évre Öt kis kroncsiért megkapod,
Házhoz viszik, ha kívánod
A lapot.
Negyedévre még olcsóbb
Azonban,
Dögöljek meg. hogy ha ezen 
Haszon van.

Egy hónapra egy forint és húsz krajezár, 
fizess elő végre már te vén betyár, 
Ennél olcsóbb igazán már nem lehet,
S ha nem fizetsz, akkor az a 
fészkes fene megehet.

HÍREK.
Bodnár Bandi jegyet váltott. A Mura

szombat és Vidéke 1912. évi junius hó 26-án 
megjelent számában ezen a czimen hirt közöltünk 
arról s híradásunk címe érthető és élénk fel
tűnést is keltett. -- hogy Bodnár Bandi jegyet vál
tott. Igaz, hogy a sensátiő csak három sorig tar
tott, mert akkor kitudódott, hogy jeles barátunk 

aki a lábaközé szorult nyúl révén világhírre 
tett szert váltott ugyan jegyet, de csak 
Baítyándra. Most újra aktuális a hir. Nemcsak az 
ezerszáju hir sugja-bugja, nemcsak az árpakávé 
kacsoknak kedvencz temma, de reális igaz való
sággá vált, mert az örök ifjú Bodnár Bandi ma 
délután egészen komolyan jegyet váltott. Tanúja 
ennek a nevezetes aktusnak, volt főnöke Schnell 
János kir adótárnok, akinél tényleg jegyet váltott 
a mai ünnepélyre.

Zugiskola áthelyezés. Tóth Kálmán tanár 
eddig dr. Brandieu házában megtelepedett zugiskolá
ját a Knész-féle házba helyezte át. A tanár ur a 
zugiskoláját eddig is mindig élénk figyelemmel 
kisérte a kultúra minden barátja.

- Szaporodás a polgári iskolában. Igazán 
ez az egyetlen komoly hire lapunknak. Igaz 
örömmel adunk hirt a polgári iskola tan
testületében közeljövőben beálló szaporodásról. 
Kovács György igazgató, műkedvelői gárdánk 
lelkes tagja, ugyanis 3 évi katonai szolgálat után 
még a nyár folyamán haza érkezik és megkezdi 
működését.

A világ legbüdösebb szivarja. A világ leg
büdösebb szivarját az ur I9|8-ik esztendejében 
Molnár dr. szívta el. A különös szivar belsejében 
52 cm. hosszú diskrét ruhanemű madzag. 2 grin. 
kén, I patkány fark, egy névtelen levél, egynegyed 
rész palma kaucsok sarok volt. A szivarból utóbb 
kiderült, hogy Radkersburgból csempészték Mura
szombatba és minőségére nézve kuba volt. Dr. 
Molnár amikor reágyujtott a kellemetlen szag a 
kórház, udvarán a földhöz vágta és a szörnyű 
esésre a kórházi disznók is röfögni kezdtek, azt 
hivén, hogy temetés lesz. A helybeli tűzoltóság
nak végre sikerült az égő szivart eloltani. Molnár 
dr. állapota egyre javul, még egy kissé bódult 
ugyan, amit mai fellépésekor az érdeklődő közön
ség maga is megfigyelhet.

Villanyvilágítás. Kellemetlen zavar állott 
be az elmúlt napokban a muraszombati villany
világítás körül. Ugyanis már javában églek a 
villanylámpák és fényesen világították be egész 
Szombathelyt, mikor a muraszombati villany 
bizottság elhatározta, hogy legközelebbi értekezle
tén 1935-ben ismét meg fogja tartani. Kérjük a 
közönségei, hogy addig villany felszerelés iránti 
igényeit leszerelni szíveskedjék és a szerelésre 
mint legjobb céget Dittrich Gusztávot ajánljuk.

Nyaraló gyermekek Muraszombatban. Az 
elmúlt napokban fényes közönség jelent meg a 
muraszombati pályaudvaron, — és türelmetlenül 
várta a megfizetett perronjegy dacára az érkező

■ vonatot. Az egész város már hetek óta lázban 
égett és türelmetlenül várta az Ausztriából érkező 
szegény gyermekeket, akiket a jó kedvű, jó lelkű 
emberek egv kis kosztolásra hívtak meg Magyar
országra. A muraszombati közönség igazán ki tett 
magáért teljes számban megjelent a vasúton. A 
kiéhezett gyermekek meg is érkeztek és csakhamar 
örömmel ültek fel a vasútnál őket váró kocsikra, 
amely őket Belatínczra szállította, ahol az urada
lom vendéglátó gondjaiba vette a gyermekeket. És 
Muraszombat, úgy hírlik legközelebb nagy köz
ség lesz.

Jó idő van. Meg kell állapitanunk, hogy 
a mulatság dacára ma jő idő van. Az égen a nap 
sütött egész nap és a járda fel volt száradva. Az 
emberek nem sározták he lábukat az aszfalton, 

, részben mert nincs aszfalt, részben pedig, mert
■ nein volt sár. Persze örülnek a cselédek, mert 
1 reggel a Nagyságos ur nadrágját nem kell sokáig
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kefélni. Viszont mi is örülünk, hogy jó idő van, 
mert tegnap rossz idő volt és tegnap arról kellett 
írni, viszont ha ina is rossz idő lett volna, nem 
írhattunk volna arról, hogy ma jó idő van. Azt 
persze, hogy rossz idő van megint nem írhattuk 
volna, mert tegnap már megírtuk. Azért mi nem 
estünk volna kétségbe, mert legfeljebb megírtuk 
volna, hogy ma megint rossz idő van, tudnillik, 
ha nem rossz idő lett volna. De mert ma nem 
volt rossz idő, hanem jő idő. megírjuk hát, hogy 
jó idő van. Most sokkal jobb a jó idő. mint a 
rossz idő. De vájjon holnap milyen lesz az idő. 
Vájjon jó idő lesz-e megint vagy rossz. Ezzel nem 
törődünk. Ha eső lesz arról majd értesítjük olvasó
inkat, viszont ha meleg az időjárás ezt is tudo
mására adjuk olvasóinknak. Egyelőre tehát örüljünk 
annak, hogy ma jó idő van és nem ázott el a 
mulatság.

— El a rönkökkel, vagy mi van az egyetem 
mel-. vagy panama a képviselőség körül! Mi nem 
politizálunk, mi nem támadunk személyeket, de 
mégis vérbe borult szemekkel kérdezzük, hogy 
mit keresnek azok a korhadt rönkök ott a Posztl 
féle ház előtt?! Mi nem politizálunk, de reá mu
tatunk arra, hogy ezek a rönkök Hartner Géza 
képviselő ur tulajdonát képezik. El a rönkökkel! 
A rönkök helyén épüljön az egyetem, az ország 
5-ik egyeteme. Ezt Hartner a választáskor ugyan 
nem ígérte, de mi mégis oda kiálltjuk neki félre a 
rönkökkel, hol az egyetem ! ? Igaz, hogy Hartner 
10 népiskolát csinált a járásnak és, hogy elődei 
a képviselőségben még 10 iskolát nem csináltak, 
de mi mégis bár nem politizálunk, dühtől és 
haragtól reszketve kiálltjuk, hogy el a rönkökkel 
és a rönkök helyén had épüljön fel az egyetem, 
amelyre Muraszombatnak véren szerzett joga van! 
Képviselő ur önnek pedig ismét azt izenjiik. hogy 
el a rönkökkel !

- Kérelem a közönséghez. Lapunk kiadó
hivatala figyelmezteti a közönséget, hogy lapunk 
nem tévesztendő össze a hetenkint egyszer Mura*-  
szombatban állandóan megjelenti hasonló czimü 
lappal, amely fölött minden dicsekvés nélkül 
mondhatjuk lapunk azon előnyben van. hogy 
10 korona előfizetési dij dacára évenkint csak 
egyszer jelenik meg és igy évente csak egys/er 
kerül a közönség abba a helyzetbe, hogy a lapot 
elolvasni kénytelen legyen.

— Megnyugtatás. A közönség körében ille
téktelen helyekről származó riasztó hírek keltek 
szárnyra, arról, hogy dr. Vályi Sándor ma este 
megtartandó conferálásában egyes személyekről 
szóló diskrét leleplezéseket fog tenni. A közrend 
és nyugalom érdekében megkívánjuk a közönséget 
nyugtatni az iránt, hogv a conferáló urnák száft*-  
dékában sem volt ilyen tartalmú előadást tartani, 
sőt bizalmasan elárulhatunk annyit, hogy egyen
lőre még a conferáló ur maga sem tudja, hogy 
az esti órákban miről fog beszélni és igy ezzel 
kapcsolatban terjesztett alaptalan hírek egyszerű 
rágalmak és csak közönség félrevezetését célozták. 

Köszönet. A rendezöbizotlság, hogy a 
közönség szórakozását kellemesebbé tegye, tárgy
sorsjáték rendezését határozta el. A lelkes rendező
ség meleg hangú átirattal fordult a járás lakos
ságához, hogy ki-ki ajándékozzon sorsolásra 
alkalmas tárgyat. A közönség igazán egyértelmű 
állást foglalt el az ügyben, mert senki sem adott 
semmit. Kénytelen volt tehát a rendezőség a jól 
bevált rekvirálás terére lépni és e végből fényes 
napidij mellett szerződtette a kisszombati és bor- 
hidai Kolompár cigányfainiliákat és az ö eredmé
nyes eljárásuk gyümölcse az a szép számú aján
dék tárgy, malacz, pulyka stb. amit a mai napon 
kisorsolni fogunk. A rendezőség kötelességének 
tartja, hogy a derék cigányok ezen elismerésre 
méltó működését megköszönje. Itt jegyezzük meg, 
hogy e héten a muras/ombáti járás területén 
csendőrt nem tüntettek ki.

— Kérelem a közönséghez. A muraszombati 
mészárosok megdöbbentő sajnálattal tapasztalják, 
hogy a mélyen tisztelt húsfogyasztásról még le 
nem szokott közönség egyre követelődzöbb és 
kevésbbé előzékeny lesz- Mi tisztelettel alulírott 
mészárosok a magunk részéről, mint a múltban, 
ugy a jövőben is, igyekezni fogunk a közönséggel 
a legnagyobb előzékenységgel és udvariassággal 
bánni, mindenki óhaját szívesen meghallgatjuk es 
teljesítjük is, de gyenge mészáros idegeinket felette 
izgatja a közönség udvariatlan beszédmódja. Igazán 
a legkomolyabban kérjük a közönséget, hogy anu 
nyájas udvariasságunkat hasonlóval viszonozza, 
mert sehogy sem vagyunk a nagy drágaság mellett 
azon helyzetben, hogy a vásárló közönség illetlen 
tagjaihoz holmi csontokat vághassunk hozzá, mert 
a nagy kereslet mellett ezeket a csontokat is 
kénytelen vagyunk a közönség fogyasztó részének 
rendelkezésére bocsátani. Tisztelettel: A muraszom
bati mészáros mesterek.

A közönség figyelmébe!
A kiállított tárgyakhoz és az elárusító 

hölgyekhez nyúlni tilos!

Szerkesztői üzenet.
Kiváncsi bakfis. Kegyed kedves kisasszony 

azt kérdezi tőlünk : illő dolog-e. hogy egy fiatal
embernek, aki, mikor a mama kiment a szobából 
és engem megcsókolt, ugyanekkor le volt csúszva 
a fuszeklija. Kedves kisasszony kegyed nagyon 
helyesen teszi, hogy ilyenkor, mikor ilyesmi elő
fordul, hozzánk mint szakértőkhöz fordult felvilá
gosításért. A kérdésre meglehetősen nehéz vála
szolni, mert a lexikonban a fuszekliról csak az 
áll. hogy lásd harisnyák alatt, itt pedig kizárólag 
csak gyártásukról van szó. Arra, hogy mi van a 
íuszeklival, amely a csókolozás alkalmával lecsúszik 
a fiatalember lábáról, eddig még nem volt prece
dens, de ha lett volna is, akkor sem jelent semmit. 
Ugyanis itt ebben az esetben csak egy dolgot kell 
megvizsgálni. Azt, hogy szereti e kegyed az illető 
fiatalembert. Mert, ha szereti, ebben az esetben 
tökéletesen mindegy, hogy illett-e az előbb említett 
fuszekli lecsúszás, azonban, ha nem szereti az 
illetőt,, akkor rögtön ki kell rúgni az illető csirke
lógó gazembert.

A szerkesztést a mulatság tartania alatt:

Dr. Vályi Sándor
felelős.

Párbaj tegfebaShb parancs'a betiltva!

Hetven ezer pár ezipö 2 K 20 f,
Egy németországi czipőgyár igazgatója 
hirtelen megörült s ez által abba a kelle
mes helyzetbe jutottunk, hogy 65 ezer 
pár elegáns kivitelű férfi és női czipöt pár 
hatosért megvásárolhattunk. M«st alig 
tudunk rajta túladni s ezért mély alázattal 
köoyörgiink a t. vásárló közönséghez, hogy 
a férfi és női fűzős vagy gombos czipők 

---- párját 70 fillérét------
megveni kegyeskedjenek, mert csak ugy 
lesz lehetséges, hogy házbóriinket kifizet
hessük. 5 pár vételnél I korona 50 fillér 
csomagolással együtt.

CZIPÖKÖZPONT.

INGYEN SZERELEM
az összes villany berendezéseket, 
telefonbevezetést, maloinberendezést

DITTRICH GUSZTÁV
műszerelő.

TPúsor:
Halévy: Zsidónő.

Puccini Tosca.
Énekli: Déri Jenő, a magyar kir 

opera tagja.

Mendelsohn (d. moll.): Trió.
Hegedű, cello, zongora. Előadják; 

Saárv Katus, Mathiasz Atrhur. Dr. 
Vajda Imre.

Wieinawski: Legenda.

Hubay: Csárda jelenet.
Játsza: Dr. Vajda Imre.

Cello szóló:
Előadja: Miifhiasz Art húr.

Leoncavallo: Bajazzok. Múdalok.
Énekli : Déri Jenő.

Kabarét műsora:
Dr. Vályi Sándor cornferál.

Hej azok a mai cselédek!
Bohózat. Játszák: Most Ilona, Gvőry 

Margit, Tóth Kálmán, Xáday Sándor.

Couplék.
Előadja: Fnludy Kálmán, a Pozsony- 

szombathelyi színház tagja. Zongorán 
kiséri: Szántó Marrel Iné.

Emlékezzünk a régiekről I
Előadja : Tóth Kálmán.

Conferál Dr. Vályi Sándor.

Aki ügyetlen, ne csaljon!
Játszák: Most Ilona. Faschinger 

(}izi, Tóth Kálmán.

Couplék.
Előadja, Fiihidy Kiílmáii.

APRÓ HIRDETÉSEK.

Azoq bájos barna nőt, 
akit a Dobra'ban p lapr# 
figyelmeztettem és kinpk 
j.obb czpmbján szemölcs 
volt, kérdem, tisztességes 
közeledés lehetséges-e ? Ha 
igen, ugy Írjon - Ideális - 
jelige alalt a kiadóhivatalba.

Feltűnően szép Venus 
termetű 16 éves, orvosi 
bizonyítvány alapján ártat- 
latiunk nyilvánított leány, ki [ 
két millió korona hozo- 
Hiánnyal rendelkezik, sze- 
retne sürgősen férjhez 
menni bármilyen állású úr
hoz vagy iparos segédhez, j 
esetleg kataszteri dijnok- ; 
hoz. Ajánlatok a kiadó
hivatalba intézendők.

Megismerkednék 6l> 
f)5 éves özvegy asszony
nyal, a|ii jobb lábán kissé 
sáiitit és e'igem havi 
koronával támogatna tanul 
Hiányaim elvégzésében. I*n  
egy szőke csinosnak mon
dott fiatal ember vagyok. 
Fénykép nélküli ajánlatok 
.Anyagi érdek kizárva*  
jeligére a kiadóhivatalba 
intézendők.

Feleséget keresek. A 
nagy nőhiányra való tekin
tettel, táncosnőt keresek a 
mai mulatságra. 1 áncos- 
nómet esetleg feleségül is 
veszem. Hozomány mellé
kes, csak sok legyen. Jel
szó : * Ártatlan szerelem *

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




