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kefélni. Viszont mi is örülünk, hogy jri idő van, 
mert tegnap rossz idő volt és tegnap arról kellett 
írni, viszont ha ma is rossz idő lett volna, nem 
írhattunk volna arról, hogy ina jó idő van. Azt 
persze, hogv rossz idő van megint nem Írhattuk 
volna, mert tegnap mór megírtuk. Azért mi nem 
estünk volna kétségbe, mert legfeljebb megírtuk 
volnu, hogy ma megint rossz idő van, liidnillik, 
ha nem rossz idő lett volna. De mert ma nem 
volt rossz idő, hanem jó idő, megírjuk hat. hogy 
jó idő van. Most sokkal jobb a jő idő, mint a 
rossz idő. De vájjon holnap milyen lesz az idő. 
Vájjon jó idő lesz-e megint vagy rossz. Iízzel nem 
törődünk, Ha eső lesz arról majd értesítjük olvasó
inkat, viszont ha meleg az időjárás ezt is tudó 
mására adjuk olvasóinknak. Egyelőre leltül örüljünk 
annak, hogy ma jo idő van es nem ázott el a 
mulatság.

— El a rönkökkel, vagy mi van az egyetem 
mel-. vagy panama a kcpviseloseg korul! Mi nem 
politizálunk, mi nem támadunk szemel veket, de 
mégis vérbe borult szemekkel kérdezzük hog\ 
mit keresnek azok a korhadt mnkok ott ,i l’os/tl 
féle ház előtt?! Ali nem politizálunk de te a  m u 
tatunk arra, hogy ezek a lonkok I latinéi ( iez.i 
képviselő ur tulajdonát kepezik I I a rönkökkel'
A rönkök helyen épüljön az cgvetem, az ország 
5-ik egyeteme. Iízt llarlner a \álasztáskoi ugvan 
nem Ígérte, de mi mégis oda kiállónk neki ielie a 
rönkökkel, hol az egyelem!? Igaz, Itogv ll.uinei 
lü népiskolát csinált a járásnak es, hogv elődei 
a képviselőségben még 10 iskolát nem csinállak, 
de mi mégis bár nem politizálunk, dühtől es 
haragtól reszketve kiállijuk, hogv el a rönkökkel 
és a rönkök helyén had épüljön tel az egyetem, 
amelyre Muraszombatnak veren szerzett joga van' 
Képviselő ur önnek pedig ismét azt izenjuk. hogy 
el a rönkökkel !

Kérelem a közönséghez. Lapunk kiadó 
hivatala figyelmezteti a közönségei, hogy lapunk 
oem tévesztendő össze a hetenkmt egyszer Mura 
szombatban állandóan megjeleni! hasonló ,vinni 
lappal, amely föltilt minden dicsekvés nélkül 
mondhatjuk lapunk azon előnyben vau, ho.iy 
10 korona előfizetési díj dacára évenkint csak 
egyszer jelenik meg és Így évente csak egyszer 
kerül a közönség abba a helyzetbe, hogv a lapot 
elolvasni kénytelen legyen.

Megnyugtatás A közönség koreben illő 
éktelen helyekről származó riasztó hírek kellek 

szárnyra, arról, hogy dr. Yályi Sándor ma este 
conferálás.lban egyes személyekről 

jp'él leleplezéseket fog lenni. A közrend 
érdekében megkívánjuk a közönségei 

>#* iránt, hogy a conícrálo innak szán 
lem volt ilyen tartalmú előadási taitani, 
jasan elárulhatunk annyit, hogv egyen 
P  conferálo ur maga sem tudja, hogy 

kban miről fog beszélni es igy ezzel 
terjesztett alaptalan hírek egyszerű 

csak közönség félrevezetései célozták 
BZÜnst. A rendezöbizollság, hogv a 

nflprako/ását kellemesebbé tegye, tárgy 
fpendezésol határozta el A lelkes temlezo 

hangú átirattal fordult a járás l a k o s  

'hogy ki ki ajándékozzon soisol.isia 
at. A közönség igazán egyértelmű 

kfcl az ügyben, mert senki sem adott 
Ifyielen volt tehát a remle /OM'l1 .1 j(l| 

«*NMtás terére lépni es e végből fényes 
W^HPiiÉerzödlelte a kisszombali es bor

- tlomP“<r cigányfamiliákat es az o erednie 
s el|Émin*fc<y^ijmolese az a szép számú aiáu

£ '«*lno«v pulyka stb amit a mai napon
■•«isol*h*|pe*4l A rendezőség kölelessegenek 

i M W J j É É k  cigányok ezen elismerésre 
^  m"jN***Megköszönje, Itt jegyezzük meg,
<ey e ***■■ M Í!WWiaszombati járás területen 
ndőrt i,,

,» « j ,

lom

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, 
úgy a jövőben is, igyekezni fogunk a közönséggel 
a legnagyobb előzékenv seggel és udvariassággal 
bánni, mindenki óhaját szívesen meghallgatjuk es 
teljesítjük is. de gyenge mészáros idegeinket felette 
izgatja a közönség udvariatlan beszédmódja. Igazán 
a legkomolyabban kerítik a közönséget, hogv ami 
nyájas udvariasságunkat hasonlóval viszonozza, 
mert schogv sem vagyunk a nagy drágaság mellett 
azon helyzetben, hogv a vásárló közönség illetlen 
tagi;liho/ holmi csontokat vághassunk hozzá, mert 
a nagy kereslet mellett e/eket a csontokat is 
kénytelen vagyunk a ko/önség fogyasztó részellek 
rendelkezesere bocsátani I iszlelettel : A muraszom
bati mészáros mesterek.

A k ö z ö n s é g  f i g y e lm é b e !
\  kiállított tá rg y u k h o z  és  az e lá ru s í tó  

h ö lgyekhez  nyúlni t ilos!

S zerk esz tő i üzen et
Kiváncsi bakfis Kegyed kedves kisasszony 

azt kérdezi tőlünk illő dolog e, hogy egy fiatal 
embernek, aki, mikor a mama kiment a szobából 
es engem megcsókolt, ugyanekkor le volt esirszva 
a tuszeklija. Kedves kisasszony kegyed nagyon 
helyesen teszi, hogy ilyenkor, mikor ilyesmi elő
fordul, hozzánk mint szakértőkhöz fordult felvilá
gosításért. \  kérdésre meglehetősen neliez vála
szolni. mert a lexikonban a tus/eklirol csak az 
áll, hogy lásd harisnyák alatt, itt pedig kizárólag 
csak gyártásukról van s/o Arra, hogy mi van a 
íus/eklival, amely a esokolozás alkalmával lecsúszik 
a fiatalember lábáról, eddig meg 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 s/ereli e kegyed az illető 
fiatalembert. Mell, ha szereti, ebben az esetben 
tökéletesen mindegy, hogy illett e az előbb említett 
íuszekli lecsúszás, azonban, ha nem szereli az 
illetőt, akkor rögtön ki kell rúgni az illető csirke 
logo gazembert.

\ ,/ei k* ■ /1.-M .i intrl.-tts/ig Mii.un., .il.ui
D r. V á ly i S á n d o r

n i. IC. 
I. lOrls.il.l. n,i

lld v c n  ezcT pár c /ip ü  '1 K 20 É
IgV nemeloi s/ági c/ipögyát igazgatója 
hirtelen megörült s ez állal ahba a kelle 
mes helyzetbe jutottunk, hogy <> ,S (-zei 
pár elegáns kivitelű férfi es női czipöl p.n 
hatoséit megvás.íi nihal Ini'k Most alig 
tudunk rajta túladni s e/ei t mely alá/atlai 
könyorgunk a t vásáiln ko/miseghez. hogy 
a lei fi es unj ín/us y.rgy uomb >s c/ipók

p á rjá t 7 0  fillérét
megyein kegye
lesz lellel.eges 
llessuk s 11,11
c s o m a g o lá s s a l

K edieiie k mell csuk úgy
hogy h.i/hi Minket kiíizel 

"'léinél I Imi,|||,| s(| h||,-| 
egy ült

CZ IPQ KÖZ PONT,

INGYEN SZERELEM
\ illan\ I« 

rlési. tn.il,
ltUvrsdul,
t i etuU /rM

D I T T R I C H  G U S Z T Á V

TTÍűsor:
Halévy: Zsidónő.

Puccini Tosca.

AUQUSZTUS ]

Énekli: 
opera tagja.

Héri .Jenő, a magyar

Mendelsohn (d. moll.): Trio.
Hegedű, cello, zongora. Előadj 

Snár\ Katus, Mathins/. Atrhur, | 
I a jdu hűre.

Wieinawski: Legenda, 

hubay; Csárda jelenet.
Játszit: Pr. \ a jdu Imre.

Cello szóló:
Előadja: Mat Inas/ Arthur.

MűdalokLeoncavallo: Bajazzok
Énekli : Péri Irmi.

Kabaret műsora: 
Dr. Vályi .Sándor cornferál. 

Hej azok a mai cselédek!
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Muraszombatés Vidéke
T ársad alm i é s  g azd asági h etilap

K LŐ F IZ E T É S I ÁR t

|(l kor., fél évre ií lu>r„ egyes széni 20 fillér, 
glúíi/clési és hirdetési pénzek és reklHmécziók 

VENI»Vil»l l'l KÖNYVNYOMDA Muraszombat kflltlcittlAk

t Jiptulnjdoilos kiad. .MurasEombatjéritsi (hizdiisz.Xvétség. 

Pőszerkés/tn :
Dr. S Ó M É N  LA J OS  

Mt <i tt 1 I NIK .MINDEN VÁSÁRNÁL

Ké/.irntols, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
.1 lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési dij : .5 hnsitbos petitsor egyszeri hirdetésnél KO tilt. 
A sor duplán számit, ha benne aláhúzott szó van. 

Nyilttér sora 1 korona.

A szerénység.
T.ils.its R István volt ;t tiuiraszombőti 

illami elemi iskolának az igazgatója és 
annyi T minden járási intézménynek ;i 
vedelo K iké, hogy azokról a lap hasábjain

melyek szintén hozzá fűződnek,

Boltozat. Játszák : Must Ilona, <ivó 
Margit. lidli Kálmán, S á d a y  Sállá

Couplék.
Előadja: K a l u d \  K á l m á n ,  a Pozsotl 

s/.omhatlielyi sz ínház  tagja. Zongor 
kiséri : S / á n l o  M a r r e l l n é .

emlékezzünk a régiekről I
Előadja : Huh Kálmán

Conferál Dr. Vályi Sándor.

/\ki ügyetlen, ne csaljon!
Jalszak: Most Ilona. Fasrhiügt

t i i / t ,  H u h  K á lm á n .

Couplék,
Előatlja : l 'alud\ Kálmán.

APRÓ HIRDETÉSEK.
A/on bajos hatna né»i. 

akti a I h*l»i a>han r lapia 
Iti;) elnir/trtlrm dk kinek 
u,l»h * /Minhi.ni s/etnöLv

kcidi'iM, 1 lK/t
ki»/rletl«*K h l i t ' l séops »• * | | a
•H'ii, ug\ ii |**ii Itlfálts 
b’livje •ilall a ki.ttl«»hi\ .italba.

M eg ism e rk ed n ék  60
b.s th  es  ö /v e g y  nssíöfl)
• iy.il, aki jobb Irtbén kis** 
Siknit és engem havi «w

l'eltünA en s / ép  \  eims 
lennelft ló é\es, te nosi 
hi/.onvHwinv alapi,in által

ak nyilvánítót! leány, ki

k«»n *iiíh ,il tám o^íitu« tanú
monyai 111 •Ivó^zés^hen. f
fJJV S/óki* iSillOMI/lk

ii.lt« cm bei mgyok
1 tTIN köp uHkuli rtjáiiW®

\n v « ^ i é r je k ki/árv.

ii*IÍK*rc* j k iadJh ivJitfft

intézcmlok.
li**/o

s/u
rihe,

a Vendvtdekt Könyvnyomda gyorssajtóján (tulajdonos: Mim

két imllin k, 
máitnvul rendelkezik, 
letne s ü r g ő s e n  
menni bármilyen állású ur 
hoz utgy ipáros segédhez, 
esetleg kiitus/teri 
lm/. Aj.lnliitok ii 
hivnlnlhn intézetidők.

dijnok-
kimli

F e le se g e t keresel«. '
migy nöhi.liiyni vulő lekiU' 
lettel, litncosnőt kelesek < 
inni imilntsügnr. TáitCO*' 
nőmet esetleg feleségül I* 
veszem Hozomány mtHr 
kés, es ik sok legyen. M  
szó Artntlnn szereteitt

: K / o n i l e i l i

iga/.
érdem szerint tovább beszélni nem kell 
Egy név ez, a melyben zászló és fogalom van.

Takals László fiit volt. Egy nagy nagy 
jövőre |iraedestinált, a legnagyobb reme 
„vekre j »gositott ifjn lángész, a ki mint az 
iirs/ágltaznak müépitésze és Muraszombat 
szülőit.■ nagy lelkét s tehetségének most 
szárnyal" himporát ott hagyta a hareztéren. 
hősi Italait liítlt.

A/ apa él. bár megtörtén és lia emléké 
ml leljcs és szerény visszavonultságbnn. 
|tul|tik. hogy a jelen sorokkal nem s-ive 
szerint cselekszünk, mikor őt megint a 
nyilvánosság előtt és lapunk hasábjain meg- 
|clt iit> i|iik. Nem ő kér eget. mi két ti11k 
levegőt szerénységének es azért adunk 
hangot lelkünk azon merengésének, a mely 
a mostani időkben a két személy korül 
bennünk lejátszódik.

Az apa magas és nemes lelke — 
egyhekapcsolódva az anyáéval meg
testesülve érkezett le ugyanis most hozzánk 
alibim az alapit«’) levélben, melyei .1 vallás
os kö/oklatasitgyi minisztérium 980)9 1918. 
Vili. a s/amti elhatározásával jóváhagyott, 
a inagvarországi tanítók Eötvös-alapja el 
foga«lőtt es a vasvármegyei általános tanító 
egyesület 40 1918. számit átiratával a inttra- 
$/.mul >ati tanítói járáskörnek átadott.

I gv öOOo koronás Takáts László alap 
ez, egy az Eötvüs-alap által a budapesti 
t.milók liá/áhan kezelendő szoba alapítvány

l'gy főiskolai hallgató kedvezményes el
látására szolgál és igényt tarthat reá a 
magyarországi tanítók Eötvös alpja bár mel v 
tendes tagjának a fia, a ki a tanítok É’erenez 
József haza rendes lakója és igazolja a 
Katiimétmayer József, Tompa József, Szi
getit)' Mihály és Takáts )mos családhoz 
való tartozást vagy iga.o.lja, hogy atyja a 
vasvát megyei általános tanító egyesület 
tmiras/omhalj Írási körének a rendes tagja.

Ez tény. Az  alapítvány már rendel
kezésének átadatott és azt a nuiraszomhat- 
járásköri eln«>kség kezelésbe vette.

Diesőitö szavakat, méltatást, hymims/.t 
inti a tényhez nem kell Beszéltet az magá
ról és fog beszélni örökre, mint a leg
nemesebb cselekedettől. Mi csak újra 
merengünk Végig vonni előttünk az az 
élei, melyet egy gyaloglás vezetett ide 
akkor, mikor a kormány ezt az életet ide 
rendelte Mert t akáts R Istvánt kinevezése 
után gvalog jött Muraszombatba S/entgott- 
hárdról Végig az az örökös nemes és 
munkás élet, melyet ö itt kifejtett ettől a 
pillanattól addig, inig eink-dolgozni tudott 
A munka időnek előtte őrölte meg akarat 

és tetterejét Itt felvonultatni mindazt, a 
mit alkotott és a hogyan alkotott, nem kell 
inéit az mind még a köztudatban van és 
mind j". A tapintatos czélho/törekvést min
dig siker, áldás és a legjobb eredmény 
követte. Es ime most ezeket tetőzi be egy 
olyan újabb cselekedettel, a mellyel újra és 
megint csak követésre méltó példát statuál.

Az elismerést ö már csak a nagy A1 kő
mtől kaphatja meg. Mi a megindultság és 
megilletödésérzetével nyujtjuk at neki sziviin 
két, benne köszönctfmket Olvasson szivünk 
höl es ezt hordozza magával élete utjain.

A hadi gondozás.

t A r c a .

A másik.
(t'olytiltás í» víkc.)

\ iurilön \ig élet volt. A
nemi
leijei
han

föliíi ilnagx né
• >I<ul.ísl szorzott ( ly 111 kanak. anionnv ibcii 
l ’oston liagvta a kacérságát, itt, a latiá- 

1 uh-g crkölcsbirö szerepére pályázott, ogy 
'én tál'.unóknoval sétált és szigorúan öss/eránc«>lta 

s/eiiioLlokot, lia valantoty fiatal hölgyei kot'/.or- 
nel tühü,/a,- talált az erdő sélautiain ugyanazon 
••atal m társaságában. Pesti udvarlőjáról pedig 
alig xe; tudomást egv-ogv hűvös szóval, vagy 
haton loil'iüinlássul

l ’gy latszik. gondolta dühösen Gyurka 
a főliadnagyné ezt a nyarat ingadozó j«> híré* 

n̂ 'k a wgleges liolyrcállitására szánta. És ennek 
cn adjam meg az árát ? Ezt már nem !

Vasvármegve hadi alapot gyűjt Es pedig árva 
hadi alapol. A mozgalom czétja : segélyezés azo
kon, kiken jövőnk felépül, azokon az árvákon, 
kiknek eltartójuk, nemzőjük, atyjuk a becsület és 
harc/ hősi mezején a hazáért és királyért elhalt.

\  mo/.galoin Yasvármegye törvényhat<)ságd- 
lol dr. Ostifv l.ajos főispánunktöl indult ki. A 
legszebb es legnemesebb ténykedés, az a mit 
a ma ember czoltil maga elé kitűzhet, mert hiszen 
a jelen csecsemőiből alakul ki a jövő Magyar- 
ország, édes hazánk képe.

A mennyi lüktető es vonzó ereje lesz ennek, 
ol\ erős lesz hazánk. Ezért Vasvármegye törvény- 
hatósági bizottság külön hadi gondozó bizottsá
got is alakított, a mely a czélnak szolgálatában 
most különösen azon fáradozik, hogy gyűjti a 
hadikölcsön biztosítást. Evvel kettős czélt ér, 
hősies védelmi helyzetünkben támogatást nyújt a 
küzdő hadseregnek és a kormánynak, de vagyoni 
alapot is gviijt az. árváknak, miután a biztosítás 
bizonyos jutaléka az árva-alapnak jut. Ezt a biz
tosítást az Első magyar általános biztosító társa
ság utján gviijteti egybe és pedig itt helyben a 
muraszombati járásra vonatkozóan annak íőiigy- 
nókségétöl : zNscher li. és Pia ezégtöl.

A mozgalom csak ugy felel meg rendeltetésé
nek. ha ahoz kellő vagyoni erő csatlakozik. Es 
ez a vngvoni erő az itthonlcvőkből kell, hogy 
rekrutálodjek és pedig leginkább a felmentett erők
ből. kik a nagy küzdelmektől távol a vagyont itt
hon mégis csak zsebüknek megtalálták, de aztán 
a/okbol is. kik hadi szállítások és helyzelbeli 
coniuncturák révén nagy vagyonhoz a milliókhoz 
jutottak, végül azokból, kik a belső hont melegen 
élve/hettek az ellenségtől nem zaklatott fészkek
ben, ha mindjárt, mint alkalmatlanok is.

ki

Körültekintett a társaságban es meg i- 
találta azt a bizonyos elvált bárónőt, aki minden 
fürdőhelyen megvan egy péleányban, csudás ruhá
kat visel, arisztokialikus lenézéssel tekint végigaz 
isméi ellen asszonyokon es barátságosan mosolyog 
az ismeretlen férfiakra. \  megtalálás eredménye- 
kent Szentgálv Gyurka, amikor bárom heti szabad 
s.íga letelt, sürgősen még kel heti szabadságot es 
ms/ 1/ korona súlyos szövetkezeti kölcsönt eszközölt 

magának . . .
Nzonban meg sem /abad hősünket csapodár 

lórimnak laitanunk Hősünk az eges/ idő alatt 
szorgalmasan menesztette az anzixk.irhákat Rákos- 
Csaba felé Mikor egy egv ilyen barátságosan kék, 
zöld, feliéi es piros íuido-pikturát postára adott, 
bizonyos enyhe melegséget érzett a szive k.'riil és 
meghatót tan gondolt arra a szőke fejecskére, 
amelynek nemsokára o fog biztos védelmet nyuj- 
tani az elet viharai ellen. Mert a pillanatnyi meg
bánás idején ilyen gyönyörűen gondolkoznak a 
fiatal urak. Néha még gyönyörűbben is.

olr\ft7 ofÓC

\ megbánás es a szerelmes emlékezés pilla
natai abban az arányban sűrűsödtek amint a nyár, 
a pénz, a falevelek és egyéb költői dalok rohamos 
fogyatkozásnak indultak. Végül Gyurka nem is bírt 
tovább ellentállni a szivének és egy sárgás vilá
gítása. s/cp szeptemberi délutánon újra ott volt a 
rákoscsabai villa zöld folyondárral befuttatott 
rácsos kentese elölt. Meg pedig nagy elhatározás
sal állt ott ; ma, igen, ma mindjárt beszélni akart 
Vilivel Hogy meg fog lepődni és mennyire meg 
fog vigasztalódni a szegény, hűséges kis teremtés, 
aki már bi/onváru elhagyottnak és megcsaltunk 
hitte magát . .

Hozta Isten. mondta a mama a veran
dán, kissé bűvös és kissé fanyar nyájassággal. A 
házigazda még nnnvit sem mondott, hanem amikor 
meglátta a folyosó túlsó végéről a régi barátját, 
hirtelen fölkapta az ns/tnlml a hírlapját meg a 
szemüvegét és bement a szobába.

Nellike itthon van ? kérdezte a megtért 
udvarló félénk hangon

C  7 I V / Q C m á m  1 iitlicú i



»MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE«

Tartozunk múltúnknak, jelenünknek és jövönk- 
nek avval, hogy az előbb említett vagyoni erők 

|  néhány százalék,‘if mely hiszen ;i végső fokban
1 csak ismét jó befektetés. uz árva alap javára 
| kikérjük. fiz önként is értetődik igv. Áldo/ni kell 
) annak, a kinek van miből, fis a felhívást nem is 
■ kell várni senkinek, hanem sietni a forráshoz, 
I hogy abból mindnyájan erőt meríthessünk

A felhívás megtörtént és nincsen kétség 
, abban, hogy eredményre vezet. A/ eredmenvlelen- 

ség csak azt hozhatná magával, hogy jönnének a 
név szerinti fel hívások, a melyek aztán mégis 
más hatással vannak és különös színezetet adnak.

Úgy értesülünk, hogy a helyi gyűjtés eddig 
is a várt mederben folyik előre.

h í r e k

— Katonai kitüntetések. A légid 
sőbb hadvezetőség Molczmaim I-ijus 
szabadhegyi, Dcrvarits János s/.cntbib.>ri, 
Ootrtbócz Lőrincz alsöcsalog.myi, Gumilar 
Péter csendlaki, Gyergyék István vaskuvacsi 
népfelkelőknek a kisr/íist vitézségi otnict, 
továbbá Albert János velemeri, Koc/én 
József mezővári, Dcrvarics József csendlaki, 
Gaber Ferenc/, seregházai, Gumilar Ectencz 
radófai népfelkelőknek pedig a bron/ 
vitézs.égi érmet adományozta.

— Házasság. Folyó évi augusztus 
hó 10-én Németujváron Kneffel Ancsi 
nrhölgy és Dr. ürandpierre Jenő muraszom
bati kir. járásbiró egy békéitek.

— A V. M. K. E. augusztus 7-iki 
nagyszabású mulatságáról jövő heti szamunk
ban fogunk részletes tudósítást kapni F 
hétről lemaradt a nagy referáda különböző, 
de annál nagyobb okokból. Először is 
nincsen már hely, mert lapunk ezúttal is 
csak két oldalon jelenhetik meg, másod 
szór fő-, felelős-, al-, bal és oldalszerkesz
tőink, belső-, külső-, innenső- és túlsó 
munkatársaink, saját-, rendes- és rendetlen 
alkalmi és alkalmatlan tudósítóink még 
annyira a nagy nap hatása alatt állanak, 
hogy erősen csökkent munkaképességgel 
ezidőszerint még csak pihenni ludnak és 
végre harmadszor, meri ladössy Barnabás

MURASZOMBAT, 1918.

mester feldagadt ábrázattal ülve nézni kény
telen, hogy az egyetlen szedőgyerek hogyan 
nem dolgozik

— Postai értékcikkek hiánya. Nem tudjuk, 
mi az oka annak, de mint ismételten előforduló 
tényt kell leszögeznünk az t : hogy a postai érték
cikkeket az elárusító helyeken, nevezetesen nyílt 
vegy zárt levelezőlapokat, utalványokat, egyes 
bélyeg nemeket csak a legritkább esetekben tud a 
közönség kapni. Hajlandó a ma embere mar min
dent a háborús conuncturák nehézségeinek betudni 
és annak a terhére elkönvvelni, de ezen az álla
poton mégis legkönnyebb segíteni, nagyon
egvszeiüon ugv, hogy az eláruMtó lielvek meg
jelelő készletről gondoskodni tartozzanak, hz 
annviwil is inkább lehetséges, mert a felügyeleti 
hatóságok mindenkor és ma is keszek a közönség 
igényeinek a kielégítésére és igv mulasztás csak 
az elárusító bel veken képzelhető el. Kérjük az 
árusító helyeket, a maguk, ti kincstár és a közön
ség érdekében, hogv eme jogos igen vek kielégi- 
le-a re figyelemmel legyenek.

Hadi kölcsön biztosítás Mindnyájunknak 
kó/os erdeke es legfőbb kötelessége a haza bizto
sit,-i-a. cin hites gondjain. L/t czeloz/a a liadi- 
kölcsónbizto-dtds is. inelv a haza érdekei mellett 
émös érdekűnket is kielégíti L/t vette tel üzletágai 
koze a Muraszombati Mezőgazdasági Bank is mint 
a I nesti általános biztosit«) társulat ügynöksége 
is. Mónijuk ügyeimébe az itthonlevök mindnyájá
nak. mint a legjobb gazdasági es pénzügyi befek
tetést es a leghathatósahh segélynyújtást azok 
részére, a kik értünk iegvverben a határokon 
állanak és a Ilonnak biztos létet nyújtanak

Hadi (jazd ilkodas. A háborús helyzeti 
szűkös viszonyain segített a Muraszombati Mező
gazdasági Bank, á mikor kereskedésbe/, fogott. Az 
embeiek. a gazdálkodók es a kiskereskedők által 
nehezen megszerezhető gazdasági és egyéb házi 
szükségleti cikkeket szerzett be és igen jutányos 
áron bocsájtja a nagy közönség rendelkezésére. A 
jelenben különösen kosarak, kenőcsök, seprők, pat
kok stb stb. kaphatók A saját érdekében cselek
szik, ki igyekszik szükségleteit mielőbb biztosítani 
es beszerezni. Ugyanott kielégiltetik minden mező 
gazdasági, ipari es kereskedelmi minden irányú 
szükséglét

Az agyuk menhfilyere újabban beérkezeti
adományok. Ko/ic Adám es fia l’elöta gyűjtése 
52 M), K’osenberger tiizi Muraiü/es gyűjtése 5(i

A U G U SZTU S 11.

Huszarik Róza Yashidegkut gyűjtése 40 20, Bagáry 
N. János plébános Parestá gyűjtése 1 OH- —, 
Wucskic« János B.iltyánfatva gyiijté«e 521—. 
Kutos Lajos Tótkeresztur gyűjtése 32 50, Darvas 
Ferenc/, tanit«) Ovanafa adománya 5’— korona.

v A belatinc.i Vörös Kereszt Péter-Pal napi 
yyüjtése. A belatinczi Vörös Kereszt egyesület, 
mint a múltakban, ez évben is Péter-Pdl napján 
az egyesület c/éljaira gyűjtést rendezett, mely 
1536 korona 61 fillért eredményezett.

Köszönet nyivánitás. Gróf Szápáry László 
0  nagyméltósága 40 kg. búzát, 1 kg. hajdina lisz
tet és 7 üveg bort volt kegyes adományozni » 
muraszombati közkórháznak, tizen adományért 
hálás köszönetét nyilvánítja a gondnokság.

A szerkesztésért felelős : Scheibr ter  Aladár.

ffj&r Magyar felírással ellátóit képek. 

Muraszombat, 1918 vasarnap, augusztus hó ll-én

M O Z G Ó  S Z Í N H Á Z
MUKASZOMKAT.

Vasárnapi m ű sor :
I. Byzancz utolsó napjai Dráma 3 (elv.

Színes képekkel.
2 Messter Sasclia Háborús híradó
3. Hősies szerelem lilelkép 2 felvonásban.
4. Ágoston szerelmi kalandja. Bohózat.
5. Adolár ékszerész. Bohózat.

Az clőmlAst egy  kitűnő h an g ú  orirtsi n ag y  
g ram o fo n  k isé ri.

Felsopáholy 2 50 K Alsópáholy 2K 
F1FI.YARAK : Zartszek 150 K I hely I korona.

II hely 60 féli III hely 40 fillér

Kezdete délután 3 órakor és este 1 -A) órakor.

Augusztus IN iki műsor szenzációja: Cirkusz grófnő. 
Dráma 3 felvonásban.

I is/telettel
DITTRICH GUSZTÁV

lulajdonos.

— Itthon . . . Nelli !
Űrre a fölszólitásra inegre/zeiili-k lent a 

sarkanlyuvirágos lugas lombjai s meglibbent mogot 
Uik a Nellike fehér batisztruhája. A lám szőke 
feje mögött pedig egy másik arc tűnt ebi: egv 
tüskéshaju, szőke, együgyű, kerek, piros arc L- 
ez az arc hihetetlen módon ragyogott : ugv rag\o 
gott, mint a kivájt görögdinnye, amelynek a belse
jében rossz gyerekek gyertyát gyújtottak Legalább 
Szentgályra, akinek a szivében megmagv.irá/b.it.it 
lan gyűlölet ébredt a nyersvds/onruhds fut ellen, 
határozottan ezt a benyomást tette

— No jöjjön maga is, Pista! s /o lt  neki 
hátra Nelli.

Pisla jött. Örömmel jött és örömmel iidvö 
zölte a szélesvállu. lesült arcú, hódító pillantani 
Szentgdly Gyurkát, aki mellett olyan volt. mint 
egy vasárnapi díszébe öltözött s/.elűllelkii lakatos 
segéd. És Nelli mégis öt nézte, igen: nem Gyur
kái, hanem Pistát. Szelíd, hűséges és hálás tekin
tettel nézte, mintha csak ezt mondta volna neki :

— Neked vagyok a világon. Hozzád tartozom. 
Ha úgy akarod, ints nekem és én akár azonnal 
is megyek veled, ahova vezetsz . . .

Szentgály igen jól emlékezett még arra az 
alkalomra, amikor előszőször olvasta el ezt vilá
gos szembeszédet. Csakhogy akkor hozzá intézlek.

alI s  ez a len végtelen különbség olvan hala 
volt rá, hogv szerelte volna kissé agyonütni azt 
a ji-lentektelen, j«> fiút. akinek a védelmében olvan 
nyugodtan hagyta el másfél hónap előtt a leánvt.

Jól mulatott '  kerde/te most Nelli es 
tökéletes közömbösséggel nézett az arcába.
Mi bizony nem sokat mulattunk . , Mindig itthon, 
mindig kettesben. Jo volt igv. ugv e. Pista .-'

Pisla neve volt egész, délután miihlcn máso
dik szava. I átszőtt, hogv az ö létezésévé! van teli a 
icie a szive: a szenvedett, megcsalt es megvigasztalt, 
ragas/kodo kis ass/onvi szive. Hogyan történhetett 
meg ez a csoda ilvcn rövid idő alatt : nem tudni. 
De megtörtént es (ivnika. a tapas/ialt. erezte, 
liogv itt semmit sem lehel újra kezdeni többe

I ste lett es Szenlgalv ( ivorgv kilepett a 
íolyondáros rácskapun Utoljára lepett ki rajta, az 
utolsó látogatásnak azzal a csodálatos, könvfakasztó 
ét /csévél, mintha nemcsak ö távolodnék a rákos- 
csabai kis háztól, hanem vele együtt az is megindult 
volna az ellenkező irányban, elfelé, hogy végre 
belevesszen az estebe. a sötétbe, a semmibe 
I (óljára volt Nellieknél : nehezen eltette meg ezt 
az idegen lolakojó. kegyetlen gondolatot Mire 
azonban hazaért a fővárosi lakására, már eiillető
nek és természetesnek, sőt helyénvalónak 
rázta az esetet:

magya-

Ni-lli. gondolta, mialatt az ablakában 
állt es a keservesen p o ro s , vasárnap-esti utcát 
bámulta kitűnő leánv, de alapjában véve örül
nöm kell, liogv nem lesz a feleségein. Igaz, hogy 
egv szerű es áttetsző a lénye, az is igaz, hogy tele 
van szeretettel, de ez a szeretet nem egy bizonyos 
egyéniségnek szól, hanem mindig annak, aki a 
legjobb hozzá. Alioz aztán törhetelleniil ragaszko
dik. de miután én nem merek arra esküt tenni, 
hogy féri koromban én lennék hozzá a legjobb 
mindenki ko/iiI a világon : végeredményben rám 
ne/e epen olyan kockáztatott vállalat volna öt 
elvenni, mint a k á r  a legkacérabb kis bestiát. Pisla, 
az más. Az bi/to> a dolgában Vegye el csak Pisla.

I jra kinézett az utcára. Nehéz esti levegő 
tekinli meg a s/iik inon es poros, ellenszenves 
nv.íri kirándulok ballagtak sírni, fáradt csoportok
ban hazafele. Szentgály megfordult, visszament az 
űöas/ialához és megismételte a gondolatát:

\ egye el csak Pisla . . . .
U'sak az az érthetetlen, hogv ettől a meg

nyugtató gondolattól a keserűség fojtogatta a tor
kát es hogy békés, lecsillapodott, higgadt érzelmei
nek jeleni akkorát csapott az íróasztalra, hogy az 
«'tt található tárgyak merész halálugrással repül
lek szét a szoba négv sarka felé . .

Bokor Malvin«
Nyora.tott a Vendvidéki Könyvnyomda gyurasajtóján Uulajdonoa: ü C S S S C

Muraszombat, 1918. Harmincznegyedlk évfolyam 33. szám. Vasárnap, augusztus hó 18.

Ruraszombatés Vidéke
T ársad alm i é s  gazdasági h e t i l a p

E L Ő F I Z E T É S I  Á R :

rjisz évre 10 kor., iél évre ,r) kor., egyes szám 20 fillér.

I.aplulajdoiios és kiadó • Murnszéml'aűárási (ia/daszövetség 

I öszerkeszt««:
r.l«)íizetési és hirdetési  pénzek és reklamáeziók : Dr. S O M É N  L A J O S .

VF.SPV'll>1'KI KÖNYVNYOMDA /Muraszombat küldendők WKli.lKI.KNIK MINDEN VASARNAP.

Kéziratok, levelek s egycb szerkesztőségi közlemények 
.i lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési Jij : ,t hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 80 fitt. 
A sor duplán számit, ha benne uláhuzott szó van. 

Nyilttér s o ra  1 ko ro n a .

Járási munka.
A munka az élet sója A romlástól 

is ez óvja. így találta a költő. Ez a tapasz
talat is. A munka annyit jelent, hogy dol
gozni Dolgozni akarni a helyes érvé
nyesülés első kelléke Dolgozni tudni 
ez már a tetterő, a képesség és tudás foka, 
egyben a lét. De teremteni — teremteni 
jót' észszerűt és czélszerüt, olyant, mi a 
járás egész közéletének is javára szolgai, 
ez a járási boldogulás és haladás titka, 
talán istenáldás.

Bizonyos, hogy a dolgozni akarás és 
dolgozni tudás meg van a járás lakossá
gában De tartalmában, melyek a czélhoz. 
a teremtő munkához vezetnek, újabban 
sajnálatos jelenségek észlelhetők. Ezek a 
jelenségek a szeparisztikus törekvésekben 
nyilvánulnak meg. A járásnak ugyanis egy
ségednek kell maradnia és a ma nagy 
problémáiban az egyes ember vagy egyes 
községek c/eljaikat is csak a járási egysé
ges munkálkodásban érhetik el. Mindenki 
nem lehet Hindenburg, mindenki nem lehet 
első, még ha egy és ugyanazon tartalmú, 
qualiíikaczióju és erejű ember is Az esz
köz, a mód az ilyen kisebb egységekben 
is csak a tömörülésben rejlik és a leg
nagyobb képesség az alárendeltségben és 
mellérendeltségben is nagy marad Sértett 
ambíciókról beszélni, úgy gondolkozni, 
hogy csak azért is máskép kell cselekedni, 
egyéni hiúságokat felszínre vetni, ezek 
mind kárliozatos motívumok. Láthatjuk 
épen a nagy világégésben, a legborzal
masabb emberi küzdelmekben, de a törté
nelemben is végig, hogy hova vezet a 
szétlui/ás, az erők elmarczangolása és hová 
az egységesség, a tömörülés, a közös czél 
és közös munkatudat.

Ezeket különösen most azért vetettük 
mert erre egy aktuális példa adódott, 

nj idők és háborús helyzet uj prob
lémák megfelelőleg a magas kormány a 
."'/termelést központosította. A rendelct- 
k megfelelőleg alakult a járásban. Mu 
i/oinbat székhellyel, egy központi szesz- 
’de rengeteg költséggel, mert az ma ren- 
t- gbe is kerül. A járás területének, gyu- 
ilcs és különösen szilvatermésének ez az 
V nagyon elegendő és még prosperálni 
i Alighogy megkezdte a munkáját, im 
ki indulnak dirib darabonként kisebb 
r/.etek és a régi rend szellemével akar- 
k dolgozni A kis üstön és házanként 
ló égetés a múltaké, az soha többé fel 
m támasztható, mig a gazdasági általános 
lyzet azt a messze jövőben esetleg fel

Ma nagyobb, egyetemes közczélok 
érdekében az egyéni élvezet nem kaphat 
kielégítést, ha mindjárt nálunk a pálinka 
ivás szeretete fennáll. Ezért a gazdasági 
berendezkedés is olyan, hogy az egyén ne 
károsodjék, egyben pedig mérsékelt fokban 
igényei ki is elégittessenek. Ezért a terme
lők félrevezetése helyet ne foglaljon és 
tömörüljenek csak az egy központi szesz
főzdében, honnan maximális áron a szilva 
és gyümölcs nekik kifizetve lesz, hol ők 
ugyancsak maximális, áron a pálinkát is 
vásárolhatják

Többnek létesítése azért is lehetetlen, 
mert mind belebukik, mi által járási töke 
és vagyonién) is elvész Pedig ez is kárunk.

Őrizzük meg, gyűjtsük össze goudo 
san a szilvát, minden gyümölcsöt, mert ez 
is táplálék és a ma gazdaságában a taka
rékosság mellett a gondosságnak is mindent, 
mi táplál, erőt ad, nevel, megtartani és 
közös ellátásunkra oda kell átadni, hol az 
irányítva lesz

Stjuálatos jelenségképen észleltük azt 
is, hogy a „csak azért nem adom“ egyéni 
lihegés egyeseket gyümölcsiák kivágására 
is elvezetett. Nem kivágni, hanem minden 
módon ápolni és mennél több újat kell 
ültetni, mert aki ma itthon él, annak első 
sorban azokra kell gondolni, kik azért 
szenvednek és küzdenek tőlünk távol, hogy 
az itthoniak nyugodtan pihenhessenek.

A járási munka legyen tehát egysé
ges. okos, czéltudatos és gazdaságos, 
de soha károsodásra vagy széthúzásra 
alapított. S

A M uraszom hnli KözRórtiA/ban i s  n k iseg ítő  V ö rö s  
K ereszt kórhazukban  ápolt ka tonáink  ré s z é re  g y ü 

m ölcsöt adakozzunk .

A V. M. K. E. ünnepélye.
Az idei. egyébként is esős nyár, legcsunvább 

napját sikerült kiválasztani a \ M. K. fi. ünne
pélyére aug. 7-én hajnali órákban hatalmas eső indult 
meg, a délelőtt folyamán lóggó komoly felhők 
izgatták a kedélyeket, délután 3 órakor pedig el
kezdett az eső esni s olyan tömeg viz zuhant alá 
a kélségbeejtöen szürke felhőkből, hogy mire az 
ünnepségnek kezdetét kellett volna vennie, a pol
gári iskola irissen planűozolt udvara valóságos 
\iz és sár tenger volt. Szomorúság volt nézni a 
gyönvöiüen elkészített udvart, az elázott díszíté
seket s a megrokkant sátrakat. Szóval rettenetes 
idő volt . . .

fis mégis . . .  A zuhogó eső daczára egyre- 
másra jöttek a vidéki fogatok, megrakva ünneplő 
néppel. Délután 3 órára minden vendéglő félszer 
tele volt idegen fogatokkal, fis ez volt u helybeli 
közönség szerencséje, mert ezeknek az idegen

kocsiknak segélyével tudott kikerülni a polgári 
iskolához. A rossz idő daczára olyan embertömeg 
jött (issze, amilyen még Muraszombaton mulatság 
céljából sohasem volt együtt. A polgári iskola 
tágas termeiben és folyosóin ember-ember hátán 
nyüzsgőit. Hl lehet mondani, hogy Muraszombat
ból mindenki ott volt s aki hiányzott tán liz 
család mindössze valamennyit komoly ok tar
totta vissza a megjelenéstől. Betegség, családi 
gyász, szóval igaz ok volt a távolmaradás indoka 
s ezt azért szögezzük le, mert dokumentálni kíván
juk, hogy az ünnepségnek tényleg nagy volt a 
sikere. Aminthogy kétségtelen sikert, a V. M. K. fi. 
és eszméinek népszerűségét jelenti az az örven
detes tény, hogy a példátlanul gyalázatos rossz 
idő daczára, ennyi ember össze jött. S ha netalán 
mégis akadt volna valaki, akinek dacára hogy 
magyar kenyeret eszik a mulatság a V. M. K- fi. 
céljai miatt nem volt rokonszenves, látva ezt a 
nagyszerű sikert, ezt a minden oldalról megnyil
vánuló érdeklődést s azt az igazán inpozdns anyagi 
eredményt, az a valaki megfoghatja bizonyára 
megnyúlt orral es gondolkodhattak azon, hogy 
lehet-e a magyarosiló törekvésekkel szénben 
ellenszenvet mutató magatartást tanúsítani.

A patakként zuhogó eső fenekestől felfor
gatta az egész programmot. A népünnepélynek 
tervezett része a mulatságnak a falak közé szo
rult s ott bonyolódott le a Idrgysorsjdték, a világ
posta, a virágárusítás, az alkalmi lap elárusitása, 
a szépség verseny, szóval mindazok a szórako
zások, amelyek a délutánt oly kedvessé és von
zóvá tettek volna. Igv a folyosókon és a termek
ben sürgölt-forgott a sok szép leány s árulta 
portékáit, dicséretes buzgalommal és ennek meg
felelő szép eredménnyel.

A tárgysorsjáték mellett foglalatoskodtak: 
dr. Czifrák Jánosné. Keresztury Kálmánné, dr. 
I’inter Miklósné, Rtitlkai Ignáczné és Spranszky 
Anna urliölgyek. Sorsjegyeket árusítottak : Terenta 
Mariska, Küliár Sárika, Drexler Margit, Saáry 
Magda, Kolin Szeréna, Kémény Irén. Nitsch Rózsi, 
Rosenberg Giziké, fiusztay Ciina. Saáry Irmus, 
Adanics Mici, Fekete Blanka, Dittrich Franciska.

A sütemények sátorában: dr. Geiger Vil- 
inosné, Junkuncz Sdndorné, Molnár Jenőné, 
Osterer Károlyné, özv. Rlescher Ferenczné, Schön- 
viznerné F. Ilona, Schiveitzer Jenöné úrasszonyok 
buzgólkodtak.

A postát, szivart, coniettit, szepségverseny- 
jegveket Hollósyné Mintsek Vala, dr. Radu Rtumi- 
lusné, dr. Válvi Sdndorné. Geiger Lola és Fehér 
Mariska urhölgyek vezetése mellett a következő 
leányok árulták : Ruttkai Margit, Terenta Olga. 
Radu Alma, Pintér Marika, Adanics Ida. Czifrák 
Klári. Kemény Böske, Balcz llus, Terenta Ilonka, 
Kohn Mariska. Sőinen Ilonka. Scherhág Franczi. 
Szöcs Bözsi, Fazekas Gabi, Weis* Stefi.

Az alkalmi újságot — a Muriszombat és 
Vidékét amely sikerült tartalmával állandó 
derültségben tartotta a közönséget — dr. Brandieu 
Sylviusné. Faisz I .ászióné és Mühlbacher Károlyné

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását.


