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MURASZOMBAT, 1918. .MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE" 

Magyar felírással ellátott képek

AUGUSZTUS 18.

| A muraszombati járási központi 
szeszfőzde r.-t.

; értcsiti a mélyen tisztelt gyümölcstermelő 
1 közönséget, hogy a körzetéhez tartozó terüle- 
1 tén a pálinkafőzésre alkalmas szilvát ható 

ságilag megállapított áron és pedig nyári 
' szilvát 28 kor., őszi szilvát 40 koronáért, 

métermázsánként átveszi beéredésük után. 
A hivatalosan megállapított illetve meg
állapítandó fuvardijat megfizeti. Minden 
beszállított szilva mennyiség után, a jó 
tótsági szilvóriuin régi hírnevének megfelelő 
jó szilvóriuinot biztosit, minden métermazsa 
után legalább is egy litert a legmérsékeltebb 
árban az átadó termelőknek, akik az összes 
termelendő mennyiségre is előjegyeztethetik 
magukat, mert első sorban a beszállítok 
pálinka megrendelése vétetik figyelembe.

A szilva átvétele a muraszombati köz
ponti szeszfőzdében, a vidéken pedig meg- 
bizottaink által történik. Az átvétel ideje 
később fog közhírré tétetni

Muraszombat, 1918. vasárnap, augusztus hó 18-án

M O Z G Ó  S Z Í N H Á Z
MURASZOMBAT.

Vasárnapi m űsor :
1. Cirkusz grófnő Dráma 3 fel v.
2. A I.aue folvó. Természet utáni felv 
.5. Leó és a babája. Bohózat.
4. (vízinél- a h á r e m b e n  B ohóza t
5. farkas a nyájban. Bohózat.

Az előadási egy kitűnő hangú óriási nagy 
gramofon kiséri.

Felsopáholy 2 50 K Alsopalioly 2 K 
H É I.Y A R A K  Zartszek 150 K I hely I korona.

II hely 00 fill III hely 40 fillér.

Kezdete délután 3 órakor es este 1 jó órakor

A t. Vendéglős uraknak
legjobb minőségű s legszebb

papir-szalvétát
legolcsóbb árban szállítja a

Vendvidéki Könyvnyomda
papirkereskedése Muraszombat.

V I GY Á Z Z ON
------ e g é s z s é g é r e !  =
Megbízható és jóminőségii nikotinm entes

c ig a r e  tt  a-hüvely eket
csakis a VENDVIDEKI KÖNYVNYOMDA papirkeres-

kedésében Muraszombatban szerezhet he.

Augusztus 25 iki műsor szenzációja Dynamit 
csempészek. Dráma •> felvonásban.

I isztelettel
0ITTRICH GUSZTÁV

lu la ido iD 'S .

VASVÁRMEGYE =  
E L E Í R ÁS A =

Pergamentpapir K önyvu  i d ő n s á g o k  anK'uick'"''s "i!'i"
■ - — -------- ----------azonnal kapna-

befőtt bekötéséhez, elsőrendű minőség. 
Kapható VENDVIDÉKI KÖNYVNYí )MI)A 
papirkereskedésében M U RASZÓM BA I

tok, ugys/inten Olcsó Jókai Modern Könyv
tár Magvar Könyvtár Ifjúsági iratok 
Gyermek kepes és mesekönvvek raktáron nagy 
választékban. Venilvitleki Könyvnyomda köny\ 

es papirkereskedésében Muraszombat.

népszerű füzetecske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola 111. osztályába 
bevezetett tantárgya, ára 4 0  fillér. Kap
ható a VENDVIDÉKI KÖNYVNYOMDA 

papirkereskedésében, Muraszombatban.

Ne feledk ezzü nk  m eg a kórházaink  
bán ápolt seb esü lt katonákról I

Előfizetőnk ingyenes 
hfrdelés-rovala. 1pár és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata.

HELYBELIEK: l ’I.AGSKK VKNf.KL órás és aranyműves 
Muraszombat.

VIDÉKIEK:

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék , csemege ,
liszt-, velőmény-magvak. úgyszintén üveg- KARDOS JÓZSEF vasketvskodó, szccskavago

Bit A.NI ISTE IN ISTVÁN kemény seprő-mester 
Szomballiclv,

és porcellánkcreskedése. Férfi és női c/.ipö 
raktár. Vesz mindenféle gabonát.

gépek árusítása

ANTALI EH JÓZSKF bábsűlö és mézeskaláesns
NA KAI JÓ/.sKF

bnmagykereskotlése, Gróf Száparv utca

BENKÓ JÓZSEF Szállodája az „Elefánt--Imz. KOLOSSÁ JÁNOS l óri i - 

UOBHAI JÁNOS nagy vemléglöje 
BOROS BENŐ kávéhaza.

ČŽIPOTT MIKLÓS férfi- és női ezipész.
DICK SÁNDOR sajlgvaros.

FL1SZAB JÓZSEF vendéglős.

KOIIN l.ll'OT l'üszerkeresketlö, deszka, iiicsz. 
e /em en t  és eternit pala árusítás.

KoFJAt ' RHRNt.X épület 
kerékpár javilo.

miilakatos

FÜRST A. és FIA fűszer-, b'sték-, csemege-, mkmKCZ JÁNOS vaskereske.lö, nagy laktat 
liszt-, vetemény-iuagvak. úgyszintén üveg 

és porcellánkcreskedése.

HEKLICS ISTVÁN vas-és füs/.erkcrcskedese 
Muraszombat. Leiülva utca.

KB. HIRSCHL divatárubáz. Legolcsőlib In - 
vásárlási forrás. Fö tilcza.

HEIMEB 1GNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-utea.

HALBARTU HENRIK vendéglős.
KEMÉNY MÓR „Koron n“ kávéháza.

HIRSCHL ANNA fiiszer kereskedése és kész férfi 
ruharaktára a vasút állomás mellett

OROSZ S \ MI vendéglős IJnlomb. 

SlFTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa, 

not ez.ipe:-/.. 11 < > I > Y. \ I II l \ . \Y  veinleglös Lenti vunomesd.

MAIIN HERMÁN vegyeskereskedő Botlóliegy. 

1111!."(.111. I .l l’t > I Vegyeskeresketb’i Kőllitláll. 

KÍ’ZMICS M.VIA ÁS vendéglős Mattyánd. 

!\Of^jj£ AN TAL vendéglős Itpesl VII Sip-u. 5 

KÍ IIAIt ISTVÁN vendéglős Mezövár. 

Ki'IIAI! JÁNOS vendéglős Haüyaml.

Ki HAH I > I \ Á \ vendéglős M.irkiisli;i'/an. 

EURSI JÓZSEF vend';glős Muracsermely. 

ÓRÁI. >.\NI>Ol! veinli'glos Ifotlőbegy. 

SA\ LL JÁNOS vendéglős Kisszomhat. 

> I I \A N  FRRENGZ vendéglős Köbitla. 

KERECZ JÓZSEF ved égi ős Ottóháza. 
HÍJAK MIHÁLY vendéglős Sűrűbáz. 

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-ni. za SOMMK t JÓZSEF vendéglős Felsölendva.

varrógép . kerékpár és gazdasági 'jepekben 

l'Ol.l.AK Jo/ST.T pékmester. I einplom-ulra

TISZAI! JoZHŠT' .pilléi- es búim asztalos 
Motorei'iire berentlezell miiltelv

PETERKA Fe RF.NCZ vendéglős 

PÁRTI ISTVÁN kovaestneslri Een.lva tilcza 

RA l'KOL TI \ A DAT! gö/léglagvara.

Iti 11 PER ALAJOS (‘pitiét- es mülakalos. 
kerékpár-,  mérleg es fegvverjavÜó miiltelv.

ŠIFTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

HirSChl Altira varólerrmc Kózép-ii lc /n . URSZULKS/.KU PETER u ti és nm lódra.- \ i'.ZT.R JOZSKT vendéglős Mártonbely.
Nyomatott a Vendvidéki Könyvnyomda gyorssajtóján (tulajdonos: Muraszombati Takarékpénztár) Muraszombatban'

Muraszombat, 1918.
Harmincznegyedlk évfolyam 34. szám. Vasárnap, augusztus hó 25.

Muraszombatés Vidéke
T á rsadalm i é s  gazd asági H etilap

E L Ő F IZ E T É S I ÁR: Uptulajdonos is kiadó: Murak/omhatjántsi (iazdns/áu-tM-,;.
Kg#*/ évre 10 kor., fél évre ókor. ,  egyes szám 20 fillér. Főszerkesztő:

Előfizetési és hirdetési pénzek és reklamációk 

VENI »Vil 'Fki KÖNYVNYOMDA Muraszombat küldendők
Dr. S O M É N  LA JO S.

MF.liJF.I.P.NIK MINŐÉN VASÁRNAP

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

Hirdetési Jij : .1 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél .S0 fii .
A sor duplán számit, ha benne aláhúzott sző van.

Nytlttér sora I korona. fi

Nagyközségi gazdálkodásunk.
Éber szemmel állunk itt, mikor uj 

köntöst kapunk. Muraszombat uj köntöse: 
uj és pedig nagyközségi szervezési szabály
rendelete el készült a múlt héten, az jóvá
hagyásra most kerül. Ez immáron csak 
formaság már. A külső keret szép és helyes 
Szolgáljon például az összes tehetősebb 
járási községeknek, a fő reális értéke ennek 
a közigazgatási átalakulásnak az önállóbb 
mozgás, beterjesebb önállóbb gazdálkodás 
és a cultura intensivebb fejlődése akkép, 
hogy a keret adhat egy mintafejlüdést és 
egy mintaképet.

Muraszombat majdnem félmilliónál több 
vagyont kezel és ennek az eredményes 
módja nem a kisközség. A nagyközség 
igen. mert erők alkalmaztatnak, a kikkel 
aztán minden fillér jókor és pontosan ren
deltetési helyére eljuthat, a kikkel lehet 
községiigazgatást vezeti. De a gazdálkodást!

Lapunk augusztus 4-én megjelent 30. 
számában rámutattunk már a gazdálkodási 
fejlődésre. Ezt a háborús helyzet követel
ményeinek megfelelöieg két kézzel és pedig 
két vaskos kézzel kell megfogni. Törlesz
tendők és kifizetendők az adósságok. Aztán 
haladhatunk. Momentán módja ennek a 
pótadó feltétlen és maximalis kivetése. 
Azért is, mert ebből keli csinálnunk jöve
delmező befektetéseket. Ezek sorában jelez
tük a köz- és magánhirdetéseknek egy 
módját. Állítson fel a község hirdetési 
tömböket, oszlopokat csinos kivitelben és 
azt kezelje akár házilag akár bérbeadással.

Fogjon rendszeres gazdálkodáshoz. Egy 
ilyen gazdálkodás a kertészet Evvvl kettős 
czélt ér el. Javítja jövedelmeit és javítja a 
ma oly fontos közélelmezést. A kertészetet 
ma könnyen is megvalósíthatja Állítson 
tel városi kertészetet. Annak vezetésére 
alkalmas ember van itt a város falain belül 
is. Sok befektetés nem is kell, mert ingat
lan vásárlás helyett azt bérföldeken is 
végezheti Ez a kertészet ölelje fel a konyha 
t’s virágkereskedelmi kertészetet, a melyek 
mind szükséges és nagyon keresett cikkek. 
Evvel kapcsolatban megoldható jövedel
mezően a faiskola is. Ugyanis a faiskolánk 
vaiT de mit sem jövedelmez, sőt még csak 
nem is fungál. Jelenben krumpli van benne. 
Á gyümölcsfák, a csemetefák rendkívül 
kerestetnek állandóan évek óta és sehol 
spm kapunk. A jelenben még csak a stájer
szomszédoktól sem hozhatjuk be azokat a 
záflat miatt. Cak mint egy szerény példát 
emlitjiik fel az alsócsalogányi , községi fa
iskolai, a melynek kezelője Ádám János 
nttnui igazgató tanító. A szerény ottani 
községi kertben a községnek évenként 200 
koronát jövedelem gyanánt szolgáltat be,

miáltal a községi háztartás mérlege jelen
tékenyen javult ott. Nálunk a faiskola sok 
ezreket jövedelmezhet és a magyar nemzeti 
gazdasági irányt is képviselhet. De rendszer 
kell hozzá nem felületesség sem hanyag 
ság, hanem céltudatos és kitartó munka. A 
gyümölcsfajok kiválasztása nem is nagy 
gond vidékünkön, hol minden megterem. 
Es csak utalunk az elmúlt 1917. gazdasági 
évre, a melynek a gyümölcstermése a járásra 
rengeteg vagyoni előnyöket biztosított

Érre azért is szükség van, mert járá
sunkban a gyümölcsfák igen sok helyen 
már korhadó félben vannak és igy meg- 
ujitandök.

Nyúljon hozzá a város a lakáskérdés 
megoldásához Lakás a községben nincsen, 
de telek elegendő. Megvásárolandók volná 
nak a város belterületén levő és dísztele
nül tátongó beltclkek és ezek első sorban 
kiépítendők És itt ne gondoljanak a telek- 
tulajdonos urak spekulációira* és a község
nek, önmaguknak a kiuzsorázására Epén 
a najiokban hallottuk a miniszterelnök ur 
ajakéról elhangozni azt a nagyon praktikus 
elvet, hogy erre a czélra a kisajátítási jog 
rendelkezésre áll és az már az ősszel külön 
törvényben is fog szabályoztatok Már 
nemcsak nincsen lakása azoknak, akiket a 
sors ide köt, hanem a hivatalnoki és tiszt
viselői kar kénytelen penészes és nedves 
odúkban meghúzódni. Aztán hogyan kivan 
hatjuk, hogy a lakosság számban emelked
jék, hogy az ijiar és kereskedés felvirágoz- 
zék. Mozgató erők nélkül nincsen látható 
munka, hanem csak visszafelé való rákfej - 
lődés és elsatnyulás. Munkásházak is kelle 
nek. Hiszen folyton halljuk, hogy mily 
égető és nagy tárgyalások folynak a villamos 
müvek létesítése körül és pedig a murai 
vizierő kihasználásával, hogy mily nagy 
szabású gyártelepek akarnak alakulni ennek 
kapcsán itt a szerény muraszombati határ
ban A mai millieu erre nem érett meg. 
Gyárak ott lehetségesek, hol munkaerő 
hajlékot is talál Hol napi eledele is bi/.to- 
sittatik És ezért a már elmondottak mind 
kellenek

Létesítsen a község egy községi takarék
pénztárat. Ez talán kissé szokatlanul hang
zik itt. Nemcsak itt, hanem Magyarországon 
egyáltalán, hol mindent az egyéni érdek 
ural a részvénytársasági kevésbbé a szövet
kezeti formában, a melyek azonban egyike 
sem a közcélt szolgálja. A községi takarék- 
pénztár eszméje német minta inkább, de a 
szomszéd Ausztriában is erősen virágzik 
és mindenütt mesés eredményeket mutat 
fel. Csak rámutatunk a szomszéd Radkers- 
burgra. a melynek a községi takarékpénz- 
tárja oly virágzásban van, hogy jövedelme 
fedezi az egész községi igazgatási költséget,

fedezi az egyéb cultuialis és társadami 
célokat szolgáló intézmények költségeit, igy • 
i városi világítási üzemet, a szegényházat, 

a színházat, a szépítő egyesületet, stb. , 
Vagy ott van a marburgi községi takarék- 
pénztár, a mely 1911-ben 10500 forinttal ' 
alakult és ma egyike a leghatalmasabb ’ 
városi intézményeknek, a melynek a jövedel
méből mindenre jut, pótadó úgyszólván nem 
kell Egy ilyen „Muraszombati községi 1 
takarékpénztár- eszméje és létesítése aka- 1 
dályokat sem ismerne, ha már a kellő erők
kel a nagyközség berendezkedett. Tenné- ■ 
szeles azonban, hogy ezt nem kellene olyan 
mintára berendezni, mint a ma Magyar- 
országon létező részvénytársulatok uralkod
nak, hanem teljesen átvenni azt a mintát 
és a rendszert, a mi a külföldön, jól bevált. 
Tanulni másoktól mindig jó és üdvös, soha 
nem szégyen. Legkevésbbé akkor, mikor 
vagyoni erőnk szaporításáról, erősbbödésé- 
rül van szó. Az ilyenér szavatol a község 
és annak egyeteme. Czélja: mindenkinek, 
különösen a kis és középtőkének, — mert 
a nagytőke idegenkedik tőle épen közcélja 
miatt, megfelelő jó kamatozást biztosí
tani, a csekély filléreknek a felszaparodását 
lehetővé tenni vagyonná, a szorgalmat és 
takarékosságot felébreszteni, az ezen utón 
teremtett tőkéknek oly jövedelmezőségű 
forrásokba való elhelyezését biztosítani, a 
melyek igazán közcélok, mindenkinek elő
nyére és gyönyörére is vannak A további 
berendezésével itt nem foglalkozunk, hiszen 
az már a kivitel dolga, de itt csak a köz
figyelmet hívjuk fel rája. S.
A Muraszombati Közkrtrházban i s  11 kisegítő Vörös 
Kereszt kórházakban ápolt katonáink részére gyü

mölcsöt adakozzunk.

A Mura vizi erejének kihasználása.
A Muravidék közgazdasági életére és jövő 

fejlődésére nézve rendkívül fontos tárgyban érte
kezel: a múlt csütörtökön a part birtokosság és 
annak egybehívott képviselői. A .Muraszombati 
Takarékpénztár és a Muraszombati Mezőgazdasági 
Bank által kezdeményezett s egy év óta tartó 
előmunkálatok után Horváth Pál a járás agilis 
iőszotgabirája augusztus 15-én értekezletre hívta 
össze a partbirtokosokat.

Ezen az értekezleten melyen gróf Szápáry 
László v. b. t. t. elnökölt megalakították az 
érdekeltséget a Mura vizi erejének kihasználására. 
Az érdekeltség elnökévé gróf Szápáry Lászlót, 
társelnökévé gróf Batthyány Zsigmondot, főtitkárává 
pedig Dr. Cziírák Jánost választotta meg. A további 
teendők ellátására választott egy végrehajtóbizott
ságot, melynek tagjai lettek : Antauer József, Árvái 
Henrik. Balcz Aladár, Besnvák Lajos, Dr. Brandieu 
Szylvius. Dr Cziírák János, Dr. Czipott Zoltán
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Dobray János, Faisz László, l)r. Geiger Vilmos, 
Horváth Pál. Hartner Géza, Kaufmann Ignácz, 
Kováts István, Olajos Sándor, Dr. Pintér Miklós, 
Katkol Tivadar, Dr. Somén Lajos, Szlepecz János, 
Schweinhammer János, Dr. Vályi Sándor, \  értés 
Sándor, Vogler Károly és Weisz Béla. Lnnék a 
végrehajtóbizottságnak elnökévé Horváth Pál tó 
szol gabi ró, alelnökévé Hartner (iéza es Dr. Sómén 
Lajos, titkárává pedig Hr. C/iírák János válasz
tattak meg az érdekeltségi közgyűlés által.

A nagyfontosságu mozgalom, amelynek eelja, 
miként azt Horváth Pál az értekezletei meg

nyitó beszédében kifejtette a mindinkább foko
zódó szén hiányt a viz mozgó erejével pótolni s 
azt az energiái ami a r o h a n ó  Mura vizében \nn 
ipari és gazdasági célokra felhasználni, e/zel .1/ 
alakulással formálisan is megindult.

, 23-án már a stájerországi érdekeltség kikül
döttei is megjelentek Muraszombatban s e /e k  

jelenlétében újabb erteke/letn. ült össze a v ig ie  
hajtó bizottság. A gróf Szápáry I á s / | o  e l n ö k  ege 

vei a várkastélyban megtartott e i l o k e / l c t e n  le ien  

voltak lovag Kodolilscll (tsvald re g ed e i  p o lg á r  

mester, Koltshaendler József az os/lrák e p M o 'á i> a -  

ság és a stájerországi elektromos müvek vezei 
igazgatója, Droschl Miksa a stájerországi elektromos 
müvek műszaki igazgatója, Naeíí M az oszliák 
épitölársaság mérnöke. Adorján Dezső a budapesti 
Fried és Adorján ezég főnöke s a magyar végre
hajtó bizttUság több tagja.

Gróf Szápáry László elnöki megnyitója es 
Adorján Dezső és Kohshaendler József kimerítő 
előadásai után az értekezlet élénk es/mecseie 
után elhatározta, hogy a Mura vi/i eiejenek ki 
használására a vízmüveket Uadkersburg várossal 
közösen létesíti. A vízjogi engedély megszerzésé
hez szükséges tervek és előmunkálatok elkészíté
sével megbízza az »Ocsterreichische Baugesell- 
schaft íür Verkehrs u. Kraftanlagen nevű válla 
latot s ezen munkálatok költségeit az osztrák es 
magyar érdekeltség közösen viseli.

A vízműhöz szükséges műcsatorna és tur
binaház magyar területen épül A nyerendő villám 
áram felerészben Ausztriát, felerészben Magyar- 
országot fogja illetni.

Ennek a pár sorban összefoglalt liatá 
rozatnak Muraszombat és az egész viilck 
szempontjából óriási jelentőséit' van. A 
közgazdasági fellendülés olyan perspektívája 
nyílik meg, amilyenről eddig álmodni sem 
mertünk. A komoly megvalósítás indokolt 
reményével oszlott szét ma a végrehajtó 
bizottság s az egy év óta tartó előzetes 
tanácskozások után most mar határozott és 
megszabott irányt vett a mozgalom. A 
szakférfink, ugy közgazdasági mint műszaki 
szempontból minden előfeltételt biztosit*»tl 
uak látnak arra, hogy a mozgalom tel
jes sikerrel járjon.

Értesítés.
A magyar állam az ellenőrzés meg

könnyítése, a visszaélések megszüntetése és 
az állami jövedelem szaporítása végett a 
kis üstökön val<) gyümölcspálinka főzést 
megszüntetvén, alulírott központi szeszfőzde 
r.-t.-ra hizta az egész muraszombati járás 
bán termelt szilva, szöllőtörköly és bor- 
seprű pálinkává való kifőzését s e végett 
a gyümölcstermelő közönség figyelmét a 
következőkre vagyunk bátrak felhívni.

A nagyméltóságu m kir pénzügy
miniszter urnák 1918 évi július hó 17-én 
96,449. szám alatt kelt rendeletével a nyári 
szilva árát a folyó évre 28 K, az őszi 
(hosszú) szilva árát pedig 40 K maximális

MURASZOMBAT, 1918.

árban állapította meg es elrendelte, hogy 
a szilva csakis teljesen érett állapotban, , 
mikor húsa már sárgás és a csutkánál tan 
ezosodni kezd, szedhető le és szállítható a 
központi szeszfőzdébe, mert csakis jól be 
érett szilvából lehet jó minőségű szeszt, 
vagy lekvárt készíteni, csakis ilyen alkalmas 
az aszalásra Éretlen hulladékot semmi 
szili alatt, idő előtt érett, férges és szel 
által lerázott bezzefrézett szilvát pedig 
csakis mérsékelt árban és csak akkor vált 
be a központi szeszfőzde, ha annak szesz
tartalma vegyclemzés utján legalább 3 4
I Hiter fokban megállapítható.

\ maximális szilva ár az átadas alkal
mival niegbizottaink által azonnal kifizet 
lelik, inig a hatóság áltál megállapított 
fuvardíj a beszállítás alkalmával fizettetik ki.

A in kir Pénzügyminisztériumnak 
PH 7. november 10 én kelt I II IN 3 szánni 
rendelne alapján a szombathelyi in. kir. 
pe:i/iigyigazgabiság közhírré tette, hogy a 
minasz.oinbati központi szeszlözdebe a 
szilva, s/ilvaczefrc, s/o||otörköly és bor 
sepiii beszállítása alkalmával felmerüli) fu
varköltséget kilométerenként és méler- 
mázsánként harmincz fillérben állapította 
meg. így aki például Pelsölendváról behoz 
12 métermázsa szilvái, mivel az. 24 km.-re 
van. kap fuvardíjul : 24 szer 12 szer 0 30 
86 korona 40 fillért.

Azt az időpontot, amelyben a szilva 
az. egyes községekben szedhető és átvétetik, 
a hatoság állapítja meg es niegbizottaink 
a termelőknek rögtön tudomásukra adjak 

A Központi Szeszfőzde t t minden 
lehetőt megtett, hogy a termő szilva meny- 
nyiséget a termelő közönségtől minden 
fennakadás nótkül átvehesse. Mivel azon
ban a háború folytan igen megfogyott az 
emberi es állati erő s mivel az. idén járá
sunkban szokatlanul bő szilvaterméssc vau 
kilátás, legyen szabad a melyen tisztelt 
termelő közönség szives segedelmet kérni 
az irányban, hogy fuvart vállal, es aki csak 
káddal és üres hordóval rendelkezik, tér 
melt szilvájának egv részét egy időre otthon 
czcíírézze be niegbizottaink által kijelelt 
módon; akik is az. ily szilva árát is ki
fizetik, mi pedig a hordók használatát 
havonként díjazni fogjuk.

A termelő közönség szívességet az 
áltál is meghálálni óhajtjuk, hogy meg
ígérjük, hogy minden áltálunk átveti méter 
mázsa szilváért az átadó termelőnek egy 
litei finom tótsági szilvorimnot adunk a 
legmérsékeltebb áron ; azonkívül pétiig elő 
legyeztethetik nálunk s/iivorimu szükség 
leinket, mert első) sorban a termelőik igé
nyéit fogjuk kielégíteni

liogv azonban mindezt a kedvez- 
menvt jogos tulajdonosuknak szolgáltat
hassuk ki, felkeljük a nagverdemti szilva- 
termelő kőizönséget. liogv azokat a har- 
c/.ikat, melyeket a szilva áladasa alkalmával 
megbizottainktol kapnak, otthon jól meg 
őrizzek, mert csak ezeknek kimutatása után 
szolgáltatjuk ki a megígért kedvezményt 

Ha az idén a fuvardíj hatóságilag 
felemeltetnék, ugy a többletet a felemelés 
után rögtön megtérítjük

A szöllőtörköly a préselés után tiszta 
hordóba jól betaposando es a megtilt 
hord«) légmentesen elzárandó

A liorseprii vízzel nem öblítendő. 
Muraszombat, 1918. augusztus 2<>

Kirbiseh Ferenc imirns/oitibaijűrúsi 
kü/ponli szeszfőzde r..|.

.MURASZOMBAT ES VIDÉKE*

h í r e k .
— Murai vízm üvek. Nagy jelentő

ségű tanácskozások folytak az elmúlt héten 
Muraszombatban gróf Szápáry László vár
kastélyában a Murán létesítendő elektromos 
vizi mii vek létesítése tárgyában a nevezett 
háziur es társelnöke, gróf Batthyány Zsig- 
moud elnöklete alatt. Az eddigi tárgyalá
sokról külön cikk keretében foglalkozunk.

Városi k özgyű lés. Talán sors
döntő közgyűlést tartott augusztus 19 én 
Muraszombat kéjwiselötestületc. Megszer
kesztettek a nagyközség szervezési szabály
rendeletét, amely most kerül jóváhagyásra 
a belügyminiszter ur elé Elég modern és 
fejlődésre kéjies szellemben. Egyben a 
programmba leivétetett a községi rendőr
ség, éjjeli és tiizörség megszervezése is. 
Phmsibilis igazán a mai állapot, közrend 
és közegészségügy ellenes a szolgálat mai 
módja. Krantsaek-féle elerötlenitctt emberek 
azt még sem végezhetik, de nem végez
heti el a/.l Muraszombatra kiterjedően két 
ember sem A rendőrség létszámát emelni, 
azt szakember vezetésére bízni és munka
körében a rendőri, éjjeli őri és tűzőri 
teendőket egységesíteni kell. Ezt kívánja 
a közbiztonság is És a szellem ily érte 
lemben a városházán meg is honosodott.

Beiratasok a polgári iskolába Az I ö 1S 19. 
tanevet s/cplcmbcr I-en kezdjük meg. A beiratá- 
snk szeptember 2.. és I - en délelöU S ll-ig 
es/kó/olielnek. A szülök es tanulok figyelmébe 
ajánlom, liogv saját érdekökben a kitűzött időben 
jelenjenek meg, a beiralásnál, mert késedelinezé- 
sökkel csak saját maguknak ártanak. A polgári 
iskola 1. osztályába azon tanulók vehetők fel, akik 
életük 10 évét betöltötték és az elemi iskola IV. 
osztályát sikerrel elvégezték. A beiralásnál min
den tanuló szülőiének vagy gyámjának kíséretében 
személyesen tartozik megjelenni, melv alkalommal 
minden tanuló köteles az igazgatónak vagy helyet- 
lessenek a következő okmányokat bemutatni:
1. elö/ő e\i bizonyítványát, 2 születési bizonyít
ványát. 3 ujraoltási bizonyítványát, tizen okmá
nyok nélkül senkit sem fogunk felvenni. A beha
táskor fi/-‘.emlő dijak : egesz évi tandíj 20 kor., 
behatási dii 3 kor., könyvtári-értesítői dij I I 
kor. kirándulási alap javára I kor., összesen 
2ó korona A tandii 2 részletben is fizethető, 
mely esetben 10 kor. behatáskor. 10 kor. fehiuár 
1 -en esedékes : a mellékdíjak azonban a behatás
kor fizetendők. A tandíj elengedéséért folyamodók 
kérvényükét Vasvármegve kir laníeliigyelöségéhez 
cmie/ve, s/egettvségi bizonvitvánnyal felszerelve, 
a beiratáskor nyújtsák be. landij elengedésért 
csak azon szülök folyamodhatnak, kiknek fia leg
alább általános jö bizonvitvánnyal bir, vagyis 
akiknek bizonyítványában, a szépírást, éneket és 
lorn.il kivéve, több a io es jeles, mint az elég
séges. tanítok, katonák, állami tisztviselők gyer
mekei szegénységi bi/mitvány nélkül is kérhetik 
a tandii elengede-et. de ez esetben kérvényeikre 
I koronás belveg ragasztandó. A javító és tan- 
lei y különbözeti vizsgálatokat szeptember I -ón 
délelőtti 11 órakor lesznek megtartva. Zágonyi 
János h. igazgató.

V M K. E. ünnepélye pótlólag bekül
dőnek .Maver Köbért föerdesz. Kusicz 12 K. 
C'ászár Lajos 5 l\ Múlt számban közölt kimu- 
latá-bol kimaradt Witivvindisch Ilona 10 K fölül* 
fizetése /.supanok Sándor. Dobrai |ános és Makárt 
AInJ.it felűlfizetese nem ö ) l\, hanem 6 6 "•

A városház hovitcse. A megszaporodott 
teendők több emberi, több helyiséget igényelnek 
es őzért tervbe veve van a muraszombati város
házának a megfelelő átalakítása és a bérleteit 
redukálása
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__ Katonai k inevezés. Őfelsége 
Malacsics István 18 ik honv. gy. ezredbeii
hadnagyot, M tlacsics József bankpénztáros 
fiát 1918 évi január hó 1 tői kezdődő 
ranggal főhadnaggyá kinevezte

_ Katonai kitüntetések. A legfd- 
s,)lib hadvezetőség Kercsmár Vincze andor- 
liázi népfelkelőnek a nagy ezüst vitézségi 
érmet, Huisz Jánosnak Ujkökényes, vala
mint Óidét Fereneznek Szarvasiak, a bronz 
vitézségi érmet adományozta.

Beiratások a muraszombati áll. elemi nép 
iskolába A muraszombati áll. elemi népiskola es 
óvodák, jóváhagyott gondnoksági határozat értel
mében, a beiratások augusztus hó ott., dl. és 
szeptember hó 1 -én délelőtt S 12-ig fognak meg- 
tartatni A Veni sanele szeptember Itó 1-én Jel 
i;;u i u órakor a kálit., 10 órakor pedig az. ág. 

ev templomban fog megtartatni. A rendes tanítá
sok szeptember hó 2 -án veszik kezdetüket es a 
mlvd tanévben már nemcsak délelőtt, hanem dél- 
ulíin is iogunk tanítani. A tanulók felvételénél a 
s/iilok vagy azok helyettesei tartoznak jelen lenni 
Minden szülő az értesítő könyvecskét és 1 korona 
beirat,isi dijat ltozza magával. Azon szülök, akik 
első Ízben íratják be gyermekeiket, az 54.0ÜN IS. 
számú miniszteri rendelet értelméaen, kötelesek a 
gyermek születési anyakönyvi kivonatát is maguk
kal hozni, mert e nélkül a felvétel nincs meg
engedve, Azon földművelő szülök, kiknek 10 12
eves gyermekeik vannak, ha odahaza rájuk ok
vetlenül szükség van, az őszi munka idejére, d 4 
bélre az igazgatótól felmentvényt kaphatnak. 
A tanulok tartoznak délelőtt 1 t 8-kor, délután 

2 órakor az iskolában lenni. A későn jövök, 
jsm. tles esetén, éppen ugy ki lesznek mutatva 
mulasztási bírságra, mintha ott se lennének.

Községi utcza rendezések. Végig az. egesz 
járáson és a községekben szükséges volna az 
ulezáknak rendezése és névvel való elnevezése. A 
községek egvike-másika több ntczából áll, azon
ban az utczák elnevezve nincsenek. Hz az. irány 
tért hodil. Haltvánd halad elöl és legszebb utczá- 
i.íi, mely a templom térből a Katkol téglagyár 
uánváhan halad, igazán érdemdús es korán elhunyt 
alapítójáról Porkoláb Mihály utczának készül el
nevezni

Lovat a gazdáknak. A pápai 7. honvéd 
huszárezred pótszázad parancsnokságához 100 
darab harc/téri ló érkezik, melyeket vasmegyei 
megbízható gazdáknak fognak használatra kiadni. 
Akik lovat akarnak, vagyoni állapotukat igazoló 
bizonvitvánnyal a szolgabiróságnál kell jelent
kezniük.

K ö n y v u j d o n s á g o ^ - f n ; : ; : :
luk úgyszintén Olcsó Jókai Modern Könyv
ül) Magyar Könyvtár Ifjúsági iratok 
Gyermek képes és mesekönyvek raktáron nagy 
választékban -  Vendvideki Könyvnyomda könyy- 

es papirkereskedésében Muraszombat

Közgazdaság.

MURASZOMBAT, 1918.

Szeptem beri havi teendők a konyha
kertben.

A közeli hűvösebb, esetleg deres időjárásra 
'aló tekintettel, szeptember havi munkáink egy 
fésze már a liajtatásra. illetve üveg alatt való 
termesztésekre vonatkozik. Azonkívül igénybe 
'C's/uk üvegablakainkat a dér és gyenge fagy 
'ránt érzékeny növényeink megvédésére is.

A karfiol korai mclegágyi liajtatása és a 
karatáb. kel, saláta téli korai hajlatása céljából 
hidegágyba vetünk a hónap első hetében. A veté-

í
seket rendkívül nagy gonddal kell ápolnunk és 
különösen a száraz meleg napokon a csírázás 
ideje alatt naponta többször is öntözni, rend- 
szeéesen árnyékolni kell. Hűvös éjszakukra az 
ablakokat felrakjuk. Hajtatásra csakis erős és 
habár lassú, de állandó növekedésben tartott 
palántákat neveljünk. Hogy ezt elérhessük, a szik- 
leveles palántákat vétesük helyéről áttiizdeljük 
másik hideg ágyba, amelyet már most ugy készí
tünk el, hogy majd a későbbi fagyok előtt lótrá
gyával körülrakhassuk és az ablakokat deszkával 
vagy egyéb takaróval védhessék.

Az ilyen palántanevelésre es áttelelésre szánt 
hidegágy elkészítésénél tudnunk kelt azt is, hogy 
az. egerek es rovarok igen nagy károkat okozhat
nak. ami ellen bár nem időszerű, hogy fel
említem sűrű fonala sodrony hálóval lehetne 
védekezni: amit a hidegágy földiének berakása
előtt kell a deszka keretek alatt kifesziieni. Az 
alulról történő befagyás ellen pedig 40 -40 cin. 
mélyen egv rétegben nád. vagy szálas szalma be- 
iektetese nagy védelmét nyújt. I. két dolog alkal
mazása látszólag nagyon megdrágítja a palánta 
előállítást, de ha figvembe vesszőik a korai hajta
tás eredményeit, ez nem teher, alig észrevehető 
kiadási többletet okoz, másrészt saját megnyug
vásunkat is biztosítja.

A rendszerint szeptemberben jelentkező első 
korai Jer leperzseli a legszebb paprikát, ugorkát 
dinnyét, sőt árthat még a múlt hónapban szabad
földben palántáit korai karalábé, korai kel és 
korai káposztának, valamint a zölden való fogyasz
tásra vetett babnak is. A birtokunkban levő összes 
ablakokat és takarókat felhasználjuk a feljelzetl 
ágyak betakarására; ezért jó. ha az. ágyások 
méretéi a deszkakeretek, illetve az ablakok méretei
nek megfelelnek. 1 eger/.ékenvebb a bab. azután a 
dinnye, ugorka es tök, azután a paprika, kevesbbe 
a karfiol, karaláb, káposzta és kel

A paradicsomot hűvös, deres idő előtt száras- 
tól-lóvestöl húzzuk ki a földből persze a rajta levő 
terméssel együtt, azután a hajtásokat leszedjük es 
napsütéses helyen szárastól egymás mellé fektetjük 
ahol még a középnagyságú teljesen zöld termések 
is megpirosodnak. F.zek természetesen nem olyan 
édesek, mint az augusztusban érett termések . 
mégis figyelembe kell vennünk az. eléggé tekin
télyes lerméslöbbletet, mert tudvalevő dolog, hogy 
a dércsipet zöldparadicsom, ha megpirosodik, meg
főzve az. egészségre ártalmas.

A bekeretezett és ablakokkal védett ágyak 
'növényei lassan tovább lejtődnek és a hazai, általá
ban hosszú, napos őszi időben neba november 
közepéig adnak friss terményeket.

A szabadföldi álteUlő zöldségek u. m. leli 
saláta, teli kel, teli káposzta, tavaszi hagyma 
vetése, minta múlt havi leendők során is említve 
volt. e hónap első hetében eszközölhető, porha- 
nvósan. finoman megmunkált szabadföldi palánta 
ágyakba. Legjobb fajták a Barnatéli es Nansen 
saláta. Ulitti kelkáposzta. Amager és Brarnscliweigi 
fejes káposzta (Htóbhi 2 3 kg.-os fejeket aJ

. június-júliusban) és a Teher tavaszi hagyma
A palántanevelés ep ugy. mint a ItiJeg- 

ágvi vetésnél elmondottuk itt is kiváló gonddal 
végeztessék, hogy erős zömök növények legyenek 
és az áttelelést kibírják.

Mig a palántanevelés tart, azalatt a beülte
tésre szánt területet módunkban áll jól előkészíteni. 
A io előkészítés lényege a mély szántás, vagy 
kézi ásás és a mély fogasolás. vagy gereblyezés. 
A talajegyengetés után a megfelelő sortávolság 
betartása mellett 10 12 cm. mély árkokat huzunk
kelet-nyugat irányban (a dél-északi irányú árkok
ban tapasztalás szerint kifagynak a palánták, mig 
a kelet nyugatiban fagyállóbbak lesznek )

A térállás tisztán salálaültetesnél 30 30 cm.
és 200 250 gr mag kell egy kát. holdra a
palántaneveléshez. Ha a salátát kel- vagy fejes-
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káposztával kombinálva ültetjük, akkor a jelzett 
30 30 cm. térállás szerint minden második sor
ban minden második saláta helyett kelt, vagy
fejeskáposztái ültetünk. Ha a salátái tavaszi hagy
mával kombinálva ültetjük, akkor a seláta a jelzett 
térállásban marad, inig a hagymát a bakhátacskák 
élére*) mélyen kell palántáim. Lzenkivül természe
tesen lehet tisztán kelt, vagy fejes-káposztát, előb
bit 50 50, utóbbit Ott 60 cm. távolságra ültetni,
mig a hagymát árkocskák nélkül, sik felületű 
ágyásokba 20 cin. sor- és 15 cm. tőtávolságra, 
alig 2 cm. mélyen tanácsos ültetni.

Az áttelelö Fehér tavaszi hagymával történt 
termesztési kísérletek azt mutatják, hogy az állandó 
helyre vetett, -  másszával a vetés helyén kellően 
kiritkitva áttelelt hagymák nagyobb súlybeli (40 
50" ,,-kal kevesebb) eltéréssel, de szintén egyenlő 
minőségű termést adtak a palántázott hagymával.

Ha meg a tél beállta előtt, tehát december 
végéig friss iejes-salátát es kalarábét akarunk, 
akkor az. augusztusban elvetett magból szeptembei re 
palánta lesz, aminek pelántálását szintén a meleg
ágy) keretekkel vak) takarás eshetőségeire számítva, 
az ablakok méreteinek megfelelő nagyságú ágyá
sokba kell végeznünk.

A közönséges kerti spenót vetését szeptem
ber elejétől végéig hetenként megismételhetjük. így 
vetve az elsőből már decemberben van spenótunk, 
sőt a letakart ágyakból a tél egész tartama alatt 
fedezhetjük szükségletünket.

A szerkesztésért felelős : S ch e ib n er A ladár.

Nyilttór.*)
Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, akik felejthetetlen leányunk, 
a legjobb édes annvánknak halála alkalmából
nagy fájdalmunkat akár koszorú küldéssel, akár 
bárminemű részvét nyilvánítással enyhíteni szívesek 
voltak, fogadják ez úttal is hálás köszönelünket. 

Muraszombat, l'UX. augusztus 22-én.
Falud! ő s K ondor c sa lád .

*) K rovatban kiVIfilk-lu-rt a szerkesztőséé; felelősséget 
nem \Aliul.

Nélkülözhetetlen útmutató.
Körjegyzőt, ügyvédi, járasbirosági 
os magán hivataloknak, községi 
int aktiak, vendéglősök es magáno
soknak nélkülözhetetlen útmutató
M u ras zo m b a tjá rá s  községeinek

•: névjegyzéke
Feltüntetve: a községek nj el
nevezése AHH rendben, távolság 
Muraszombattól oda es oda és 

Ara vissza kilométerekben, a község
ir. melyik körjegyzőséghez tartozik
^  e s  altnak utolsó postája, lakosai*

f illé r  aak szama. A bírósági kiküldött
é.s végrehajtó napi dija és uta
zási illet menye kilometorenkint.

Kapható Vendvideki Könyvnyomda Muraszombat.

— 35 dekás ,■ --=

tábori dobozok
kaphatók

Vendvidéki Könyvnyomda
Muraszombat.
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M O Z G Ó  S Z Í N H Á Z
MURASZOMBAT.

2 —3

r ik k an cs
Vasárnapi m űsor :

1. Dynamit csempészek. Dráma 3 fel v.
Szünet

2. Márvdnybányászat. Természet utáni íelv
3. Leó verset ir. Vígjáték.
4. Plorián fázik. Bohózat.
5. A virágcserép. Bohózat.
6. Élő ragasz. Bohózat.

\ z  előndAsI egy kitűnő Imiign óriAsi imgv 
gritmofon kíséri.
Felsopaholy 2 50 K Alsnpaholy 2 K 

H E LY A R A K  : Zártszok I 50 K I hely I koron i 
II hely GO lili III hely 40 fillér

Kezdete délután 3 órakor es este 1 ■') orokoi

felvétetnek a

Vendvidéki Könyvnyomda
könyv- és papirkereskedésében 

M uraszom bat.

A t. Vendéglős uraknak
legjobb minőségű s legszebb

papír-szalvétát
legolcsóbb árban szállítja a

Vendvidéki Könyvnyomda
papirkereskedése Muraszombat.

Pergamentpapir
belőtt bekötéséhez, elsőrendű minőség. 
Kapható VENDVIDÉK! KÖNYVNYOMDA 
papit kereskedéseben M URASZOM BA I

Szolid és megbízható

13—14 é v e s  l e á n y k a
állandó alkalmazásra felvétetik a

Vendvidéki Könyvnyomda
könyv- és papit kereskedésében 

M uraszom bat.

V I G Y Á Z Z O N
Szeptember l-iki műsor szenzációja: A család 

angyala. Dráma 3 felvonásban
e g é s z s é g é r e !

I isztelettel
DITTRICH GUSZTÁV

Megbízható és jóminöségii m kotm m entes

c i g f a r e t t a - h ü v e l y e k e t

VASVÁRMEGYE =  
E LEÍ RÁS A =

akis VEND VIDÉKI KÖNYVNYOMDA papirker« 

kedésehen Mnraszoinhalhan szerezhet be.
Adakozzunk az  e le s e tt h ő s ö k  

özvegyei és á rv á i ja v á ra  I 

Hadsegelyzö Hivatal főpénztára, Képviseloház

N e fe le d k e z z ü n k  m eg  a k ó rh a z a in k  

b á n  á p o lt  s e b e s ü lt  k a to n á k r ó l  I

népszerű fiizetecske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola III. osztályába 
bevezetett tantárgya, ára 40  fillér. Kap
ható a VENDVIDÉKI KÖNYVNYOMDA 

papirkereskedésében. Muraszombatban.

Előfizetések a kiadóhivatal czimére küldendők

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

hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:
ASCHER B. és FIA fűszer-, festék , csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén ü v e g .  
és porcellánkoresktidésc. Férfi és női ezipö 

raktár. Vesz iiiindeuféle gabonát.

IM.ACSF.K VF.NCK.I. órás és aranyműves: 
Muraszombat.

V ID ÉK IEK :

KARDOS JÓZSEF vaskoreskedö, sz.eeskav:tgó 
gépek árusítása

RISANI »TEIN ISTVÁN kémény seprő-mester 
Szombathely,

ANTAUER JÓZSEF bábsütö és mézexkalársos 

BENKÓ JÓZSEF Szállödája az „Elefánt" -hoz. 
DOBRAI JÁNOS nagy vendéglője 

BOROS BENŐ kávébáza.

zipész.

NÁDAI JÓZSEF
liornagykereskedése. Gróf Szápárv utca. 

KOLOSSÁ JÁNOS férfi-

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női
DICK SÁNDOR sajtgyáros.

FÜRST A. és FIA fűszer-, festék-, esemege-, 
liszt-, vefeinény-magvak. úgyszintén üveg 

és porcéi Ián kereskedése.

HEKLICS ISTVÁN vas-és füszerkereskedése 
Muraszombat. Lcmlva utca.

Il< >1 <v.lpesz.

FLIS/.AB JÓZSEF vendéglős

Knll.N M I > T  fiis /erkereskedö deszka, mész. 
cz.emenl és eternit pala ;tt nsit.is.

K< H J.M .S f l'.l! l'.Nt./ épület- és mtilakalos 
kerékpár javító.

NEMEC./, JANI»  va.-kereskedö, nag\ raklat 
varrógép . keiékpar és gazdasági gépekben

l’f U.I.AK .1' i /S E f  pékmester I emplom-ulea.

EI.IS/AI! JO/'-EK epü |e(- es Imloi as/.lalns.

KR. HIRSCHL divatárubáz. Legolcsóbb be
vásárlási fonás. Fő ulcza.

HEIMER 1GNÁCZ deszka-, faszéit-, mész-, 
ezement- és vegyeskereskedése Lendva-ulca.

Mólót elölt berendezett műhely 

l 'E IE ItkA  f r. I! E .\ ( . /  vendéglős 

l'AI.I I I -  I \  ÁN k o \ aesmestei I .emlva - 111< 

HA I K< H. 11\ \ I > \ 1*5 gi'izleglagvara.

HALBARTH HENRIK vendéglős. 
KEMÉNY MÓR „Korona* kávéháza.

n HIRSCHL ANNA fűszer kereskedése és kész férfi 
ruharaktára a vasúi állomás mellett

REUTER ALAJO
kerékpár-. mérleg

ŠIFTAR LAJOS

pmel- es mtilakalos, 
fegyviTjaviiu miihelv.

Hirschl Anna varóterrme Közép-utcza.

gőzmalom tulajdonos.

11 RK JOZSEI- vendéglős lemplom-ulcza. 

URSZUI.F.SZKU l'F.TER úri es női lodras"/.

GROS/ SAMI' vendéglős l lu lom b.

SÍI TAR ISTVÁN vendéglős Pálmafa. 

HORVÁTH IVÁN vendéglős l.endvaneinesd. 

MAIIN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 

HIRSCHL LII’iiT vegyeskereskedő Köbidáli. 

KÍ'ZMICS MÁTYÁS vendéglős Ratlyáml. 

MU S /  ANTAL vendéglős Rpest VII. Sip-u. 5. 

KI IIAIt ISTVÁN vendéglős Mezüvár.

KI IIAI! JÁNOS vendéglős Rattvánd.

KI ILÁR ISTVÁN vendéglős Markiisházáii. 

EÜRST J( )ZSEE vendéglős Muracsermely. 

ÓRAI, SANlMiR vendéglős Rodóliegy. 

>AYE.L JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

s 11\ \.\ I KRKNG/ vendéglős Köhida. 

KERECZ JÓZSEF vedéglös Ottóháza. 
SII I.AR MIHÁLY vendéglős Surüház. 

SOMAI Ki, JÓZSEF vendéglős Felsölcndva. 

A E/ER JO/SEF vendéglős Mártonliely.
Nyomatott a Vendvidéki Könyvnyomda gyorssajtóján (tulajdonos: Muias/omhati Takarékpénztár) MuraszombatbTm
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NIiiraszombatés Vidéke
T ársad alm i és  gazdasági hetilap

K1.Ö FIZ ET É SI ÁR: l.uplulaidoiuis is kiadó: Murns/oinhatidrási (ia/das/óvelsáí;. Kéziratok, Ion-lek s ejryéb szerkesztőségi közlemények

íg'-s/ 'S re  2.) kor.,  fél évre 10 kor., egyes szám 40 fillér 
r.löfi/etési és hirdetési pénzek és reklamáeziók :

\ | M >\ ll 'FKI KÖNA VNA (1.Wf>.-\ Muraszombat küldendők

Főszerko/;■>:
Dr. S O M É N  LAJOS.  

UKti.ltil KMK MIMO N WSANNAI’

.1 lap szerkesztőségébe küldendők.
Hirdetési dij : .1 hasábos pelilsor egyszeri hirdetésnél KJ til , 

A sor duplán számit, ha benne aláhúzott szó van. 
Nyltllér s o r a  t korona .

Előfizetőinkhez és olvasó
közönségünkhöz !

Lapunk az utolsó hosszú évek folya
mait Balkányi Hí nő alsóiéiul vai lakos mura- 
szombati könyvnyomdájában készült: nyo
matott és adatott ki.

Ez a connexus mindig a legkelleme
sebb volt és a tulajdonos, meg különösen 
üzletvezetője : Erdössy Barnabás részéről 
mindenkor a legnagyobb áldozatkészségben 
is nyilvánult meg.

így volt lehetséges csak az is, hogy 
az eddigi háboríts évek viszontagságai, 
n\'unora és különböző nehézkezségei miatt 
a lapot a csekély es régi előfizetési árban 
megnyomtathattuk és rendelkezésükre bo- 
csájthattuk.

Haladtak az idők. Keletkeztek uj ala
kulatok. Beköszöntöttek uj tények.

Balkányi Ernő nyomdáját eladta és ez 
okból a lap kiadását, kinyomatását többé 
nem vállalta. Eladta pedig a Muraszombati 
Takarékpénztár r. t.-nak, mely a nyomdát 
„Vend vidéki Könyvnyomda* ezége alatt 
tovább folytatja és üzembe tartja

A változást nekünk is tudomásul venni 
kellett, annyival is inkább, mert az. ni tu
lajdonos azt most be is jelentette.

Az uj tulajdonos egyben uj viszonyt 
is teremtett és hivatkozva a habom okozta 
rettentő drágaságra, a munkásviszonyokra, 
meg különösen a papirhiányra, oly magas 
kinyomatási árak és oiy követelmények ele 
állított bennünket, hogy azokkal számolni 
kellett, mert különben a lap kinyomatasa 
es megjelenése is szünetelhetett volna

Az eddigi árak mellett a lap nyoir.a- 
tását megtagadta.

A mire igen tisztelt olvasóinkat és 
előfizetőinket már korábban előkészítettük, 
un bekövetkezett. Beteljesült rajtunk: 
lapunkon is a háboríts sors végzete : kit/, 
kodés. Kiizk<")diink azonban mi is és meg- 
kii/.díink a nehézségekkel. A lapot tovább 
is megjelentetjük, ha nem is hetenként, 
Öthetenként vagy hónaponként addig, mig 
a viszonyok megjavulnak, mig a helyzeten 
előnyösen segíteni tudunk és pedig meg 
jelenünk oly terjedelemben, mint arra a 
papir és nyomda rendelkezésünkre áll. 
A szükséges tárgyalások folyamatban vannak,

Csak arra szorítva az előfizetési dijat, 
hogy abbéli csak a papir es a nyomda 
költsége fedezhető legyen, bejelentjük, hogy 
az előfizetési dijakat felemelni kellett és 
pedig már folyó évi szeptember hó 1 tői 
kcvdödőleg.

Az előfizetési dijak :
E g é s z  é v r e  . . .  20 k o r .
F é l  é v r e  . . . .  10 , ,
N e g y e d é v r e  . - . 5 „

Kérjük előfizetőinket, szíveskedjenek a 
felemelést tudomásul venni es ehhez kéjiest 
az előfizetést megújítani.

Kérjük egyben közönségünktől a lap 
legteljesebb támogatásai.

Tekintettel a régi viszony megszűntére, 
a fentebb előadottakra : Balkányi Ernő volt 
muraszombati nyomd a tulajdonosnak és 
Erdössy Barnabás volt üzletvezetőjének 
ezennel legteljesebb elismerésünket és meleg 
kőszönetíiuket fejezzük ki önzetlen cs 
áldozatkész munkásságukért.

Muraszombat, 191K. augusztus 27
Muraszombatjaiasi G.izriaszöv Geg

Járási perspaectivák.
Különös idők voltak azok, melyekben 

Weriie és Jókai éltek Ezek valahogyan 
előre látták a jövőt. Rrovidentiális képes
ségükkel messze régen regényeikben meg
írták a jövő képét: a földi, légi es földalatti 
harc/.okat, a pokoli küzdelmeket, a melye 
két az emberi agy leleményessége az emh i 
es a mindenség ellen megvívni fog. A 
rombolás és az alkotás terén . . Aztán 
láttuk azokat a levelezőlapokat, kopeket, 
melyeket rajzolók és festők az emberi 
|ih mtasia gyönyörködtetésére és szárnyai 
emelésére megalkotlak... Hittünk ezekben, 
nem is Végre a jelenben int minden élőt 
tünk lejátszódik. A mit egykor fantasmogriá- 
nak véltünk, az minden valósággá vált. 
Rohan jobbról-balró! köriütünk a iáttatlan 
erőtől hajtott villamos mii, az. autó. a lég 
hajó stb. Fenn a légben, lenn a földön 
varázslatos erők hozhatók működésbe

Csak azért térünk egy kissé ezekre a 
dolgokra, mert hasonló körülmények között 
vagyunk localis pátriánkban a jelenben .. 
Valami varázslatom erő szele fujdogal járá
sunk deli részéről Onnan a Mura felöl 
Ennek az áramába már belekeverödtünk, de 
hogy hová fog az elvezetni bennünket, az 
még a nagy és bizonytalan jövő titka 
Valami lesz, az kétségtelen. Mi? Azon fára 
dozimk most és fogunk még sokáig nagyon 
évtizedeken át. Látjuk az erőt. Az erő 
kétségtelen. A rejtély és a munkaprogram 
épen az : ezt az erőt felfogni és javunkra 
értékesíteni. Az értékesítés munkája legalább 
50 100 év tartamara szol, mert oly gaz-
dazdag erő rejlik ott a mederekben és 
pazarlodik most még él Az erő megállapí
tásához és felfogásához az alapmunkálatok 
megtétettek. De im már a jövő képe is 
rajzolódik a mi agyunkban, ép oly meré
szen. mint a hivatkozott nagyoké.

Látjuk, hogyan fut a Mura vizi ere
jéből kihalászott elektromos áramon vasu- 
tunk Körmend felé. aztán látjuk ezt futni 
Radkersburg felé, látjuk Alsólendva és Nagy

kanizsa felé Látjuk, hogyan száguld at 
.Murából feKövczeteken kapcsolt villamos 
áramon hajtott aiitobus a járáson át Vas-1 
hidegkút Szarvasiak ( lyanafalva f e l é . . .  
Látjuk, hogy füstölögnek Muraszombat felett 
a gyürkéméinek. Látjuk munkában hatá
runkban a műtrágya gyárat, aztán a kemé
nyítő gyuiai. meg a csiszoló mii kő gyárat, 

a posztógyárai, a salétromgyárat, és 
mindenféle gyárát Látjuk, hogy a gabona- 
őrlés egészen könnyedén végeztetik már, 
mivel Siftár I i|os malma bekapcsolódott a 
I lartncr üe/.a malmába, ez meg átalakult 
részvénytársasággá és a Murán csinált egy 
nagyon uj rendszerű mesés miimalmot, mely 
aztán lisztéi elárasztja egész Európát. Látjuk, 
hogy az egész játás, minden házikó és 
viskó fényárban usz.ik, mindenütt akkora 
villamos megvilágítás, mint a Karácsony 
szent estén egykor a királyi tündét paloták
ban Latjuk, hogy itt örök na|i vau és lim
esen éjszaka. Látjuk, hogy a most létező 
járási <S7 malom mind a Mura villamos 
erejéből táplálkozik. Látjuk ebből a vízből 
működtetői az összes járási már létező és 
meg építendő ipari és kereskedelmi egyes 
magántelejíeket . . Látjuk, hogy a járási 
35 cséplőgép a Murából táplálkozik, mesé
sen végzi a gabona cséplést, fafiirészelést. 
Látiuk, hogy az összes gazdaságok a járás
ban a kicsinyek és nagyok mind villamos 
erőre berendezve vannak és működnek 
mintaga/.das tg képeben . .

Látjuk, hogy a muraszombatjárási nagy 
terület egy gyárváros lett, a melyben egye
sült a I l i  község egy várossá, egy fő
várossá a melyben a belváros az egybe
épített Muraszombat Barköcz Battyán- 
falva Korong Muraszciites Alurapetrócz 

Csendlak Kisszombat Falud Mura- 
halmos Letidvauemesd Mártouhely, a 
mely központból nagy nagy áldás árad 
ettIturális-. gazdasági-, socialis irányokban 
és minden vonatkozásokban azokra a kik 
ezt az időt. ezt a kort megérik

Látjuk még azt hogy akkor az embe
reknek az arczaról lenevet a fellcgtelen 
boldogság, mosolyog az öröm mindenkinek 
ajakán, az összes emberek megférnek a 
bőrükben, nem lesz névtelen hősködés, nem 
kiabál thatóan az irigység, nem dühödik 
az alattomosság, nem lesznek ellentétek, 
nem uralkodik a csúnya jellem, megszűnik 
a pokol es a háború, elpusztul a rosszas- 
ság tudata is és nem lesz politika.

Látjuk hogy megszűnt az önzés, az 
emberek csak egym isért élnek és egymást 
határtalanul szeretik, annyira, hogy meg
teremtik az örökélet vizét, csak azért, hogy 
abból táplálkozzanak és örökre boldogan 
de nagyon boldogan éljenek . . .

Jé ember küzdj és bízva bízzál . . . 
Mindez, a mit elmondottunk, látomásnak,


