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Nemkincstári posta és távirda hivataloknál 
I díjazás a növendékek és a postamester között 
I szabad egyezkedés tárgya. Az oktatásért dij azon
ban nem szabad a postamesternek dijat szedni.

A növendékek IS éves életkoruk betöltése 
után a posta- lávirda igazgatóság székhelyén 
vizsgára fog bocsájtalnak, a vizsga sikeres leletele 
által a posta- távirda szervezési szabályokban 
részükre rendszeresített állásokra nyernek minö- 
sültséget és kineveztetésiikig részint kincstári, 
részint nemkincslári posta és távirda hivatalnoknál 
nyernek alkalmazást.

A kincstári posta- távirda hivataloknál alkal
mazottak a diinokok részére megállapított napi- 
dijat élvezik.

Kereskedelemügyi m. kir miniMei
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A szerkesztésért felelős Sclie ibncr Aladar.

V a s á rn a p i  m ű s o r  :

1 A család angyala Dráma 3 fék.
2 Vaslermelés Természet utáni íelv 
.5. Adolár nősülni akar. Ikohozat
I | rici íe lgvógyult  Bohóza t .
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\ /  előállást egy kitűnő hangú órirtsi nagy 
gramofon lósCri.
Felsöpáholy 2 50 K Alsopaholy 2 K 

H l | y \ |v>AI\ : Zartszek 150 K I hely I korona.
II hely óO fill III hely 40 fillér
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felvétetnek a

Vendvidéki Könyvnyomda
könyv- és papirkereskedésében 
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Intelligens leány (ISomié) 
kerestetik pólv.'ís buba melle, 
ki hozzá értő és megbíz
ható, foglalkozási idő dél
után 2 (árától 8 óráig. 
Czim a kiadóhivatalban.

Kezdete délután 3 órako akor

izi-ptemhei -Viki mii"  i zenzáeióia: TállCOS 
Elza. Dráma ’> alionodban

I is/teiettel

DITTRICH GUSZTÁV

A t. Vendéglős uraknak
legjobb minőségű s legszebb

papir-szalvétát
legolcsóbb árban szállítja a

Vendvidéki Könyvnyomda
papit kereskedése Muraszombat

Adakozzunk az elesett l ' ó s ö k  

ö z v e g y e i és á rv á t ja v a r a i  

Hadsegélyzö Hivatal főpénztára, Képviselőhöz

Pergamentpapir
befőtt bekötéséhez, elsőrendű minőség. 
Kapható VENDVIDKKI KÖNYVNYOMDA 
papit kereskedésében M U R ASZÓM 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 papirkereskedésében 
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Előfizetőnk ingyenes 
liirdetés-rtrvntn.

Ipar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

H E L Y B E L IE K :

ASCII KB B. és FIA fűszer-, leslek , csemege-, 
liszt-, vélemény-magvak, úgyszintén iiveg- 
ÓS porctdlál ikeresket lése. Férfi és nőt czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTADKR JÓZSEF bábsiilö és müzcskalarsos

BENKÓ JÓZSEF Szállőilaja az „Klrfanf "-lmz.

1‘I.ACSEK VENt .KI. órás es a ranym űves 
Muraszombat.

KAI mos JÓZSEF' V. iskereskedő, szeeskavagó 
gepek árusítása

NADAI JÓZSEF
luiruagvkeieskede.-e. (írói Sxapaty idea.

|\( »I ,< »SSA JÁNOS férfi- es nőj ezipész.

V ID É K IE K :

BRANDSTEIN IS I V \N keményseprö-mester 
Szumhalliely,

(íüOSZ. S \M E vendéglős Unióiul).

SÍI IÁK ISTVÁN vendéglős l'almafa. 

HORVATU IVAN vendéglős l.endv.ineinesd.

DOBBAI JÁNOS nagy vendéglője

BOROS BENO kaveltaza.

CZIBOTT MIKLÓS férfi- és női r / ip r* / ,

DICK SÁNDOR sajlgyarns

FÜBST A. és FIA fűszer-, festek . csemege-, 
liszt-, vélem énym agvak ,  úgyszintén ii\eg 

és porcellállkei i'skedése.

HEKLICS ISTVÁN vas és ftts/ei kereskedi se 
Muraszombat. Lomiva utca.

KB. H1RSCHL divatamliaz. I.egolosóbb be 
vásárlási fonás. Fő tileza.

HEIMF.B 1GNÁCZ. deszka-, faszén . un sz-, 
czemenl- és vegyeskereskedése l.omR.i u'i a.

HALÜABTH HENRIK vendéglős.
KEMÉNY MOB „Korona* kavéházti.

HIBSCIIL őNNA fűszer kereskedése es kész férfi 
ruharaktára a vasul állomás mellett

HIRSCHL ANNA varóterrme Közép-ulcza.

I I .IS /A I! JÓZSEF vendéglős

I \ () 11N 1.11M )'I' lii-ze i'kereskedő, deszka .mész. 
czemenl es eleitiil pala árusilas.

K( M -l.\( H F l'.l il'.N< 7. épület és műlakatos 
kerékpár javító.

NEME*./. IÁN OS v.iskereskedő, n.igv ráki.ti 
vartiígep . I,eiel.pár és gazda-am gepeklien

l'ltl.l Al\ .lO/SEI pekmeslei templom ulea.

Fl.lSZAi: .H 'Z l'.l .-piilel e, Imloi.is/I.dn 
Mobiléimé lu rendezeti  mulielv

I T. IT.I! K A E, BE.NU.Z vemlrglős

l'AI.I I |."'I\A.N Liivaisnnslei I o n d v i ute/a

IIATKOl. I I\ \I)AU gő/.leglagvat a

lll ll IT.II AEA.IO i epulel e- mi'ilakain-. 
kerekp.tr . mérleg es fegvvel I l V Ibi mulielv.

SIET Ali I .AJos gőzmalnm btl ijdniius 

'Ilii iK J o /S E l  Vendéglős templom uleza 

URSZEEESZKU l’F.ITJI un es női fodtasz.

MAIIN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóliegy. 

I l l l is t .H E  l . l l ’OT vegyeskereskedő Kőliidált. 

K l’ZMICS MÁTYÁS vendéglős Raltyánd. 

KOKSZ ANTAL vendéglős Bpesf VII. Sip-u. 5. 

KI 11Alt KIVAN vendéglős Mezővár.

KI IIAIl JÁNOS vendéglős B díváiul.

KI IIAII ISTVÁN vendéglős Mai kusliazáii. 

ITJRS I JÓ Z S E F  vendéglős Muracserniely. 

ÓRAI. SÁNDOR vendéglős llodóhegy. 

SAVÉI, JÁNOS vendéglős Kisszombal. 

STIYA.N EEHENt.Z vendéglős Kőliida. 

KI .KM.L/. J( )/.SLI vedéglös Otfóháza. 

SIETAII MIHÁLY vendéglős Sürüház. 

>O.MMEl JÓZSEF vendéglős Felsőiéiül V4, 

\ EZER JÓZSEF vendéglős Márton hely.
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T ársad alm i és gazd asági hetilap
ELŐFIZETÉSI ÁR:

r^,,,/ - m  ’<> kur., fel t m  In kor., negyedévre 5 kor,, 
egyes szitui I I fillér.

Kézinitok. előfizetési és hirdetisi pénzek és reklamííc/iók 
Murns/'’ ii’.iii Mezőgazdasági Bank r. t. Muriiszonii'iit 

küldendők.

I .iptiiliiiii: nos és kiadó .Murasiumtialiár,-isi l in/da«.ző vétség. 

Főszerkesztő:
Dr. S O M É N  LA JOS.

"I li.ll.t I MK MIND! N \ \ s  \KN\|»

Kes/ót \ e iiu .iőek i Kó.n vnyomd.i Mmaszomhal, ahol egyes 
/énnok kapa ,i,ik.

li izdaszAvetségi tagok, laititók és jegyzők részére egész | 
évre IS korona.

ttirdelesi dii : minden szó ára NO fillér, 
f.niiek megfelelően s/iliniljuk a terület hirdetést. A vastagbetűs J 
és aliílijzott szavak kétszeresen számitlatiiak A korlétozils- | 

hoz való iogimkal fenntartjuk i
Nyilltér sora  4 korona.

Megújhodás.
A háborúval kezdődő nehéz idők al- 

kalatasak voltak arra, hogy a lelkek titkos 
rugói elszakadtak az általános feszültség
től in abból kitört minden, mi ott lappau- 
gi t . évtizedek óla összegyülemlett. IA1- 
szini'i. kei ült minden és a felszineu van 
meg mindaz, ami rendezésre vár. Rossz 
és jó egyaránt. Jé) eddig kevés benne.

!;gv szellő nem is szellő, nagyon 
neli ' eddig el sem képzelt viharförgeteg 
viiiuiit végig orkánszeríien a föld hatan, a 
melynek tombol,isál még latjuk, rombolását 
illeg érezzük.

A tisztítás, a tisztulás munkája folyik 
Az egész mindeuségben. Leszíirödnck 
hi/.' nyos tapasztalati elvek, követendő 
iraiyok, igazságok és tények, a melyeken 
a jövőnek felépülnie kell. Ezekből folyton 
tanúim, okulni kell és ezekből kell a jövő 
iminkaprogrammjat is megalkotni. Ls ettől 
járó mik sincs mentesítve.

\ regi és uj irányok még itt is küz- 
kődnek egymással. A régi irány képviselői 
teliive vannak még a régi tartalommal, 
betege- egyéni ambíciókkal, csak köntösük 
más és nem tudnak, nem akarnak mente 
stilni mindattól, mi rég elavult, mit a 
háboríts időik megsemmisítettek és aminek 
újra telelednie nem szabad. Az uj irány 
képviselői uj tartalommal és a háborús 
Klók adta mezben jelentek meg : nyíltság
gal, világos fővel, tiszta lelkiismerettel, 
nrasi közérdekre alapított immkaszándék 
kai határozott es egyenes akarattal, avval 
a jc s/ovai: járási egység teremtendő, a 
magvai szív, magyar lélek józanságával, 
gazdasági megerősödésével, a népiélek 
kultnialis kiművelésével, szociális és czél- 
mdaios ténykedésekkel. Semmi kétségünk 
■ibban. hogy az uj irány czélhoz is jut, 
kivív m, kierőszakolja a kívánatos ered 
mén\t Végre békében és békével akarunk 
élni, hogy serényen dolgozhassunk, teremt- 
hessimk.

Ltja nehéz még Megvívni kell sok 
betegis gondolkozásti emberrel, ki a fején 
a Lmipot már úgy hordja, mint egy agy- 
prnte/ist, megvívni kell azokkal, kik a 
pénz imádatában vannak elmerülve annyira, 
h"gy pénzért mindenre képesek, kik vesz- 
legelők és megvesztcgclhetők, kik a ma
guk kényelmének és őnös érdekeinek 
biztosítása czéljából akár talán gyilkolni 
>s képesek, - megvívnia keli azokkal, kik 
:|z eletet maguk alul kirúgták, álszociáliz- 
"His hangzatos igéivel és ígérete alatt 
üologtalanságba, elvhnjhászásba, árdrági- 
'asba és ingyenclésbe merültek el, - - 
megvívnia kell az álnoksággal, álszentes

kedéssel es meg egy csomó más rosszal 
telített áramlattal. Nem altaljuk magunkat 
hin rémén vekkel, sem m/sás jövővel. Az 
é et utjai tövisesek, de csak egy ponton 
találkoznak : a jól vége/e tt munka ered
ményének tudatában rejlő boldogság pont
ján, a megértő, a megegyezéses és a meg
nyugvást keltő beké zenitjén

Ez nálunk a járási egység, melyért 
sokat kell fáradni még de amelyért áldozni 
is kell Örvendetes az, hogy ily irányban 
folynak a földerítések, ily iránynak az e ö 
csatározások, ilyennek latjuk a jövő eget 
es ez lenne a megújhodás. s

Katonanap Muraszombatban.
\ vitéz cSJ-as es I06-os es. és kir gyalog

ezredek hahómban különösen kinint tisztikarának 
es legénységének zömét Yasvármegve lakossága 
mlia es a muraszombati járás, a vármegye leg
nagyobb járása természetesen a legnagy obb arányok
ban van ezen ezredekben is képviselve. Abból a 
dicsőségből, amelvet ezen ezreJck szereztek, nagv 
rész jut a muraszombati iárás hazafias lakosságá
nak, mert e iárás vitez katonái ezen ezredek 
kötelékében rótták le a haza iránt tartozó köteles 
hűsegüket. Ezen ezredek ünnepe tehát járásunk 
ünnepe is e< ezen ezredek emberbaráti mozgalmá
val azonosítani kell a iárás minden lakosának 
magát I vitéz ezredek rokkant özvegy es árva 
alapja javára a vármegyére kiterjedő mozgalmat 
inditoltak es ennek egyik szép mozzanata azon 
ünnepelv, amelv Muraszombatban szeptember 2J-«in 
lezajlani fog.

Hasonló ünnepélyek a vármegye területen 
csak Szombathelyen Kőszegen, Sárváron és Czel- 
dóiHolkön lesznek, úgy hogy kitüntetés számba 
megy az ezredek ezen megtisztelő látogatása. A 
lelkes vezetőség fáradságot nem ismerve eljön 
Muraszombatba is e- gyönyörű programmjával 
szórakoztatni kiv;ínja a mi közönségünkét is. A 
nemes cet és a fényes műsor feleslegessé teszi 
azt, hogy a közönséget még buzdítani kelljen, 
hogy az estély sikere érdekében mindent meg
legyen es joggal remélhető, hogy a járás kipróbált 
hazafias érzése előkelő es tüntető módon fog 
megnyilvánulni akkor, mikor a járás katonaságá
nak elesettjei özvegyei, rokkantjai és árváinak 
támogatásáról van szó.

\ lelkes rendezőség minden előkészületet 
megtett és az ünnepség programmja oly változa
tos, hogy abban mindenki megtalálja szórakozását 
és a rendezőség arra alkalmas helyiségekről is 
gondoskodott, ugv hogy az estély a legfényesebb 
sikerűnek ígérkezik. A vezetőségnek sikerült a 
védnöki tisztségekre (írói Szápdry László v. b t. t., 
(iróf Sz.ipáry I ászion'.', Uróf Batthyány Zsigmond. 
liroí Batthyány Zsigmondné, Gróf Sifint Julién 
Wallsoé Kelemenné. Gróf Zichy Ágost v. b. t. t .

Grót Zichy .Mária. Gróf Batthyány Ernestina, Gróf ■ 
Batthyány Justina i,írásbeli föurakat és főúri 
hölgyeket megnyerni.

\  fölkéri előkelő védnökök a hazafias célra 
való tekintettel készséggel vállalták a védnöki 
t i - z t e t e-, az ünnepel \ fényéi megjelenésükkel is 
emelni fogják.

Már előre elárulhatjuk, hogy az ezredek 43 
tagú kntonazeneje már 23-án hétfőn este meg
érkezik Murn/i'inhatéa, ahol elszállásolásukról 
a helybeli hatóság ismert előzékeny.*igével fog 
gondoskodni, l'gvanezen alkalommal érkezik Mura
szombatba az ezredek harctéri küldöttsége is. A 
vitéz katonák tisztjeik vezetése mellett ti harctér
ről jönnek meg, hogy közvetlenül tanúi legyenek 
a fényes ünnepségnek, hogy innét azután ismét 
visszatérve a harctérre beszámolhassanak a fron
ton küzdő vitéz véreinknek arról, hogy az itthon 
levők szeretettel és lelkesedéssel karolják föl tt 
katonák ügyét, amely lény a küzdő vitéz katonák 
lelkesedését csak {okozni fogja. Hétfőn este érke
zik az ezred ztíszloaljának küldöttsége is, valamint 

ezt főleg a tánezos hölgyek kedvéért jegyezzük 
fal megérkezik az ezred deli 40 önkéntese is, 
akik fiatalos t ízzel fognak azután részt kérni a 
mulatságból, ami különösen a táncosnők szempont
jából lesz elsőrangú fontos kérdés, mert a hábo
rús \i</.onvok következtében bizony táncosok 
dolgában a mulatságok nagyon szűkiben álltak s 
ezer! azok, akik a táncot kedvelik, mindig bizo
nyos fellő gonddal jelentek meg az estélyeken.

Ez az esteiy azonban e tekintetben is kato- 
nás pontossággal rendeződik, ugv hogy a láncosok
ban hiány egyáltalán nem lesz A katonanap iniisora 
tulatdonképen mái kedden reggel 7 óiakor kezdő
dik. amikor a kntonazenekar ébresztőt fog fújni. 
Muraszombat közönsége már rég elszokott a kato
nai ébresztőtől e- bár a mulatság ezt a részét az 
álmosak es az aludni szeretők kicsit korainak 
taitják. mégis hisszük, hogy a szokatlan élvezetre 
talpon le-z a község egész közönsége. Délelőtt 
II 12 óláig térzene lesz a Dobrai előtti főtéren, 
áltól az első rangu zenekar fogja a közönséget 
szórakoztatni, fiz alkalommal a rendezőség által e 
célra felkelt asszon)ok és leányok fognak ktilön- 
iele katonai képeslapokat, ezredielvén veket es 
egvébb értékes tárgyakat árusítani. A rendezőség 
a hölgyeket vasárnapra hívta össze értekezletre, 
altul a műsor ezen fontos resze megbeszélés tár
gyát ingja kepezni.

A hangverseny legiénvesebb része délután 4 
lírakor kezdődik a polg. iskola nagytermében. A 
kalonazenekar gyönyörű simíónikus muzsikáját 
fogja közönségünk hallani A monarchia egyik 
legjobb katonazenekara mutatkozik be a járás 
közönségének cs akik e zenekart hallották már 
c»ak csuil.ilalt.il es elismeréssel beszélnek arról a 
művészi tökélyről, mellyel a zenekar tehetségesnél 
tehetségesebb tagjai a közönség szórakozásáról 
gondoskodnak A hangverseny keretében fellép a 
<S3-ik gyalogezred kötelékében katonui szolgálatot
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teljesítő d r. Pick, a müncheni operaház tagja, 
^kinek elsőrangú világszerte ismeri tehetségéről 
■felesleges ezúttal beszélni. Fellép az ezred hadnagya 
dr. Vajda Imre is kinek miivészi hegediijátékában 
a legutóbbi Közművelődési Egyesületi mulatságon 
gyönyörködött közönségünk.

A fényes hangverseny után a közönség a 
katonazenekarral gróf Szápáry László kastély 
kertjébe vonul, ahol a védnököknek szerenádot 
adnak. Az ezutáni idő pihenésre szolgál és ismer
kedésre, mig a táncmulatság este fél 'I órakor 
kezdődik Dobrai vendéglő es kávéház összes 
helyiségeiben. Hogy a program ez a része fényes 
sikerű lesz, arról felesleges sok szót vesztegetni, 
mert katonai mulatságról lévén szó. a tánckerdes 
komoly gondot nem okoz, másrészről pedig az 
agilis rendezőség elsőrendű zenekarról is gondol
kodott. Amikor még megjegyezzük, hogy a hang
versenyre szóló jegyek iránt már eddig i- a lég 
nagyobb érdeklődés mutatkozik, jelentőik, h >g a 
jegyek Schnell János urnái szerezhetők l e

Ez. a most vázolt műsor nyilvánvalóvá tes/i. 
hogy a rendezőség a közönségnek a legjobb..t e< 
a legszebbet fogja nyújtani es joggal számit a 
közönség támogatására es bi/ik abban, bogi min
denki teljesíteni fogja kötelességet, amellyel a 
hazáért vérzett hősök árváinak es özvegyeinek 
tartozik. A közönség nemes célt szolgál tehát az 
estély sikere érdekében mindent meg tesz. más
részről pedig önmagának szerez mindenki olyan 
gyönyörűséget, amelyhez az életben igazán kevé>- 
szer juthat.

A hangverseny műsora
1. Liszt : Preludium. Előadja a zenekar
2. a) Svendsen : Románc/.

b) Simonetti: Madrigal. Hegedűn előadja 
Dr. Vajda Imre, zongorán kiséri Révész Imre.

3. Schubert: Szinfőnia Előadja a zenekar
4. Ilreglianovic : Csatadal. Előadja Dr. Pick 

Ernő operaénekes.
5. Berlioz: Faust elkárhozása. Előadja a 

zenekar.
*

A 24-ik i táncm ulatságon  csak 
Fiangverseny jeggyel lehet résztvenm .

A Muraszombati KözkórhAzbttn <s a kisegítő Vörös 
Kereszt kórhazakban Ápolt kutoiiAink részére gyü

mölcsöt Adakozzunk.

Murai villanyos müvek.
Szemünk, minden tekintetünk, álmunk 

és ábrándunk most a Murára szeg/.üdik 
Ott van most az az ősforrás, az az őserő, 
melytől mi a járás és a hozzákapcsolódó 
egész dunántúli vidék, különösen a vas- és 
zalamegyei területek biztos megújhodását, 
gazdasági éssocialis megerősödését reméljük.

Az előző mozgalmakat már ismertet
tük. A folyamatban levő munkálatok teali 
tása és bonitása mindig erősbbüdik es kezd 
hitünk megszilárdulni abban, hogy a járási 
perspectivák már nem utópisztikus álmok.

A Murai villamos miivek végrehajtó 
bizottsága szeptember 13-án tartott ülésé
ben már beszámolt az. ipati érdekeltségről 
is. Most már megvan az érdek es a financi
ális magyar csoport althoz, hogy a nyerendő 
összvillamáram itt fog a leggazdaságosabban 
fel is használtatni. A gyárak tervei is készek

A Murai villamos müveket ugyanis a 
Mura folyam közös volta miatta két kor 
Hiánynak a Mura szabályozásakor létesített 
megállapodásai alapján a magyar és osztrák- 
stájer érdekeltség együttesen és egyenlő 
quótáju erővel alkotja meg. A magyar

érdekeltség a vas- és zalavármegyei part
menti érdekeltekből áll és ebbe olvadt bele 
előzetes tárgyalások után most a nagy és 
tekintélyes hírnévnek örvendő és nagy 
tőkeerejű Franz Lajos és fiai gőzmalom és 
villamosüzem részvénytársaság Nagykanizsa 
városával együtt. Az előzetes tárgyalásokon 
e őzéiből a nevezettek megbízásából a 
hivatkozott napon itt időztek Pongor Hen
rik igazgató, Király Sándor nagykanizsai 
városi műszaki tanácsos és Bloch M László 
mérnök, a Muraszabályozás mostani veze
tője, Ghillény Sándor műszaki tanácsos 
utóda

Ennyi szép reményre tekinthetni oly 
eredmény, a mely serkent folytonos szünte
len munkára A nagy érdeklődés országos 
és pedig hazánkban és osztrák szom-zed- 
j ónknál egyaránt. Az egyedüli akadály a 
gyors kivihetőségben ez idő szerint az 
anyag és ember hiánya, a háborús helyzet 
De viszont a materiális hely/et javulá-áig 
szüksége-, időre szüksége van a végrehajtó 
bizottságnak, hogy a függőben levő kérdé
seket letárgyalhass i. Reméljük mielőbb.

1 Mseink emlékszobra.
\ nfiig\ iilék. melyeket a sors ránk meri es 

melyeknek most szereplői vagyunk, önmagunknak 
ailnak tartalmat. E/t a mélységes taitalmat a 
történelem minden időkre lapjaira bevési Es pedig 
vérrel. A mi embereink nagy hőseink vérével. 
A/.okéval, kik tőlünk lettek, a mi szivünkből valók, 
de akik eleiünket a magyar haza oltalmában 
megvédtek, a magukét azért feláldozták.

Az óriási küzdelemben janisunk is minden 
erejevel, lelkének szivének minden tehetségével, 
egesz vérével vett és vesz es venni fog részi.

Kik érettünk elvérzettek, azoknak mar mit 
sem adhatunk A hátramaradottjaikról való első 
gondoskodáson felül kötelességünk azonban ezek
nek a nagy embereknek az emléket mindenkorra 
nemcsak szivünkben megőrizni, hanem emlékük
nek maradandó es örök időkre s/olö külsőt, egv 
testet, egv emlékszobául vagy emlekjelel állítani. 
Ez aztán hirdesse orok időkre a muraszombat- 
járási hősok, vitez katonák példáját, hazaszerete
tei es király hűségét. Étinek az cmlekszohornak a
letesitesehe/ ker i iiK a iárá- egesz közönsegenek
a legmes szebbre■ nHCno áldozatkészségét. Eri e a
gyűjtést v állatin 1,T mik es arról mindértlkot el-
számolni az udi’'111i t n \ t nyilvánosan nyugtatni
ingtuk

\ szobor N ,1|D\ vmlektnű létesítése tejine-
szelesen a hoz; indo ál, lozattol e- a ren,Jelke/v-
síinkre ;illő \a >11i l rőtül itigg Ehhez kepest
fognak k■ alakulni .1 telvek es a külső me;g belső
rendezés. A mi oh,aj ünk egy nagv-nagv unuimnen
talis cml e k m ti 1ele-Síte-e volna, mert evvel a járás
es ko/on -ege m.uti ik i.-lesett fiainak tartói/ik fel
tétlenül. hanem HU1gheosuli önmag,it t- es az
euilekimi egv he 11 il i, ítéilleti a imás nagyságát.
magvar -/vretet et li iwitoltságát arra. 1togv Itt
a Mui.t pattján ei O-- v irat alkot a uiagv. ír haza
számára i  ̂ Ol t all O-tok illőkre a poklok e- ellen-
seg mindlen lant ad. I-,,11 eIlon.

Az adomáim oik Il 1.idohivalalunkl'.i a Mnra
szombati Me/oga /,1la--*é' Bank r l.-hoz kuldeiulok.

Könyvujdonságok '»̂ j«.,i«iés ui.-in
~ —  - —", ' — azonnal  kapha
tok, úgyszintén Olcsó Jókai Modern Könyv 
tár Magyar Könyvtár Ifjúsági iratok 
Gyermek képes es mese-könyvek raktáron nagy 
választékban Vemlvidnki Könyvnyomda könyv 

és papirkereskedeseben Muraszombat.

Polgári iskola ifjúságának segítő 
egyesülete.

önerőnkből alkotott és eddig legeredménye- 
sebb culturális intézményünk: polgári iskolánk 
megkezdette VI. tanévéi. Ez a tanév az eddigiek
nél nagyobb arányokban igényli segítő és támogató 
jobbunkat de erszényünket is. A háború viszonyai 
olt is változott helyzetet teremtettek. Ez a helyzet 
speciális jellegű. A béke időkben a vasúti közié- 
kedés kedvező beosztása folytán a járásbeli tanuld 
ifjúság abba seregesen iratkozott be, mert kedvező 
volt a közélelmezés és az ifjak élelemmel való 
ellátása otthon könnyen volt keresztülvihető. A 
tanulok a kora reggeli 7 órai vonattal bejöttek és 
a délutáni I óraival visszautaztak. Az utazás költ
sége mindig kevesebb volt. mint az itteni bennlakás 
és ellátás. \ mellett az ittlakás Muraszombatban 
is nehezebben volt megoldható, mert a lakáshiány 
e téren is nagyon éreztette hiányát.

A beiratkozás most mintha valamivel meg- 
gvériilt volna és ezt a körülményt csak a fenti 
oknak tudjuk be. Ezen segíteni kell. Az iskola 
gondnoksága es igazgatósága ezen akképen óhajt 
egyelőre segíteni, hogy az ifjúság részére biztosítja 
a lehető anyagi segélyezést, egyelőre akképen, 
hogy megalkotta az Hiúsági segítő egyesületet.

Az. ifjúsági segítő egyesületek a legjobb 
culturális es soeialis intézmények. A jövő generálié
nak fel- és kinevelése a jövő küzdelmekhez és 
alkotásokhoz mindnyájunknak főczélja de köteles
sége i- Etáinkban élünk tovább. Idáinkban él a 
nemzet. A mennyi erőt fiainknak adunk, a meny
nyire gondoskodunk róluk, annyit ér és olyan lesz 
szép magyar m tűzetünk. Hazánkat pedig Isten 
igazán a legjobban megáldotta, mert minden jóra 
nyújt és adott alkalmat, forrást. A mennyire tud
juk ez erőforrásokat a magunk javára felhasználni, 
annyit ér életünk, működésünk is. Tetteink adják 
meg földi létünk tartalmát Mindezt egyesíti magá
ban az ifjúsági egyesület. De ennek erőforrást, 
vagyoni erőt es pénzt kell nyújtani.

A vagyoni tökeitek az összehozása és meg
teremtése a járásnak, a járási lakosságnak, min
denkinek. ki e jáiáshan a levegőt szívja és a 
járás ióldjének a kenyeret eszi. az elsőrendű 
kötelessége, a melyet magától senki el ntm 
hái ilhal.

A segítő egyesület tudja a nehézségeket, a 
melyek ma mindenki előtt a sokoldalú áldozatok
ban feltornyosulnak, de mégis ezek között elsőnek 
ismeri es tudja azt. hogy azokért kell legelőször 
áldozni, kike a jövő es a kik a megsemmisült 
magyar ver es a nagy magyar erők pótlására 
hivatvák és megteremtvék.

Ezért bizalommal es bátorsággal avval a 
kérelemmel fordul mindenkihez, hogy minden nél- 
kulözhetö fillérét álldozza fel és adományait küldje 
a muraszombati áll. polgári iskola ifjúsági segítő 
egyesületének Muraszombatba. A mily mértékben 
étkeznek meg ezek az adományok, annyira leltet 
segíteni közös ügyünkön Nyíljanak m ega szivek, 
vs ha megnyílnak abból a töke csatornái, akkor 
az iskola ifjúságának a gondjai is elenyésznek és 
elérhetjük azt, hogy a járás culturális téren vezetni 
fog. Nemcsak megszűnnek az analfabéták, de meg
szerezheti mindenki az általános közepes vagy*8 
.ízt a műveltséget, amellyel felvértezve nyugodtan 
dac/olhat az idők viharával es azok minden 
ellenségével.

h í r e k .

Katonai kitüntetések. A legfel*
sobi) Ii;idvezetőség Pap János csekefai, 
Pécsek Mihály lendvakislaki és Bencsecz 
Jdnos vaspolonyi népfürdőknek a II. oszt. 
ezüst vitézségi érmet, Panker József pártos

falvi, Koller Antal hegyszorosi, Andreics 
Károly véghelyi. Schadl Antal perestói, Hűli
Ljpót vaskorpádi, Jámbor Péter csekefai, 
Rt'c/.ek Antal és Ringbauer János mura- 
szniiibüti népfölkelöknek pedig a bronz 
vitézségi érmét adományozta

M egyesp ü sp ök  fogadónapja.
Megyéspüspökünk, gróf Mikes János fogadó 
napot szombatonként tart.

._ Kapi Béla ev. püspök 2 heti 
tá v o lié t titán székhelyére, Szombathelyre
visszaérkezett.

ÁtFielyezés. A vallás és közokta
tásügyi miniszter Zágonyi János polgári 
isko|ai helyettes igazgatót, hasonló minő
ségben, a Széchényi áll. polgár* iskolához 
áthelyezte. Zágonyi több mint 4 év óta 
állott polgári iskolánk élén s ez alatt a 
muraszombati polgári iskolának értékes 
nívót szerzett, az iskola szárnyai alól ki- 
bocsájtott növendékek mindenütt a legked
vezőbb megítélésben részesültek. Zágonyi 
távozása polgári iskolánkra nem pótolt 
veszteséget jelent.

Polgári isk oláb ól. Kovács György, 
a muraszombati állami polgári fiúiskola 
igazgatója felmentése folytán a hadból 
visszatért és elfoglalta állását

Köszönetnyilvánítás. Gróf Szápáry László 
Önagv müllósága a muraszombati közkórháznak 
több c/cr korona értékű kötszert volt kegyes 
adományozni. mely adományáért hálás köszönetét 
nyilvánítja a kórház vezetősége.

MURASZOMBAT, 1918.

tette ide őket, kik sok-sok leánynak biztosították
tanításukkal és neveléseikkel biztos jövőjüket. Most 
hajlékukat vesztették és távozásuk különösen a 
leánynevelés, lemplomgondo/.ás és ápolás terén 
nagy lirt hagyott maguk után. A veszteség pótlása 
sok családnak okoz nehéz gondot. Remélketjiik-e 
őket a viszontlátásra ? !

Zá ró ra . Szeptember 16-ától kezdődőleg a
záróra tozábbi intézkedésig 12 óra helvett esti II 
óráig van megállapítva a nyilvános helyeken. Ez 
az intézkedés kevés kivétellel a magán lakásokra is 
kiterjed.

- -  Vasúti közlekedés megjavításán fáradozik 
törvényhatóságunk. Ennek érdekében dr. Ostffv 
bajos főispánunk a közelben a társtörvényható
ságokkal egyesülten küldöttséget vezet a miniszter 
elé. hogy Budapestre gyorsvonali összeköttetést 
létesíthessen, Így segítsen a mai tűrhetetlen álla
poton, melynek hátrányai nagy arányokban és 
minden téren szembeötlően jelentkeznek.

Két katona zenekar A 83. és 106. számú 
házi gyalogezredeinek mindkét zenekara fogja 
24-én megtisztelni a járást Muraszombatban való 
megjelenésével. Itt kell tehát lennünk mindnyá
junknak és pedig már a reggeli 7 órai ébresztő
nél. mert az ünnepségek egesz napon folynak.

Iskola év. Szeptember hó első napjával 
összes iskoláinkban megkezdődlek az előadások ; 
az áll polgári és elletni, ugv a róni. katlt . mint 
evangélikus elletni iskolában. Az iskolák szorgal
mas látogatása feküdjék a szülők- és gyermekek 
szivén, mert taneredmény csak ugv érhető el és 
közeli a gondolat, hogy a tel folyamán a fűtési 
anyag hiánya miatt ismét nagyobb szünet fog 
beállani

»MURASZOMBAT ES VIDÉKE*

A m uraszentesi állami elemi iskola go nd
nokságának elnökévé dr. Ostffy Lajos főispán, dr. 
Sömen Lajos muraszombati ügyvédet nevezte ki.

M uraszom bat nagyközség képviselőtestülete
az alkotó munka terére lépett és vett értesülésünk 
szerint a közélelmezés biztosítása és javításra meg 
a községi jövedelmek fokozása czéljából tervbe 
vette egy nagyobb szabású konyha- es virágker- 
téseet létesítését.

SZEPTEMBER 22.

Rokkantak részére munkásbiztositási tan
folyamul rendez a budapesti kereskedelmi és ipar
kamara. A kereskedelmi és ipari rokkant alkalmazot
tak jelentkezhetnek. Ennek tárgya különösen a
bérszámolás, munkásbiztositás úgy elméleti, mint 
gyakorlati terén.

Hadiárvák segélyének felemelése vun tervbe
véve, ugyanis az l ‘M7. évi IX. t.-c. 6. fj-a alapján 
az eddigi segély összegek az l*H7. évi viszonyok 
alapján lettek megállapítva, azóta az élet teteme
sen megdrágult, igy kell a revisió.

Serleshizlalast vett tervbe az Országos
Sertésforgalmi Iroda, a kormánynak e czélból 
létesiletl közege. Ez a katonaság és polgárság 
zsirs/iikségletel akarja biztosítani. A rendelet lehe
löve teszi, hogy mindenháztartás a maga házi 
szükségletére sertést hizlalhasson a községi elö- 
iáróság engedélyével, egyben intézkedik a gazdasági 
szükségletre való hizlalás lehetőségéről is. Utóbbit 
a főszolgabíró engedélyezi 20 darabig, azon felül 
a íöldmivelésügyi miniszter. Ez okból a 35 kg-nál 
nehezebb sertéseket szept. 20 ig be kellett jelenteni 
illetve hizlalásra vagy megvételre felajánlani é l 
pedig 6 havi elzárás, 2000 korona pénzbüntetés és 
elkobzás terhe mellett.
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H alálozás.  ̂ A muraszobatjárási 
körjegyzők nestora Obál Mihály vashideg- 
ktiti nyug. körjegyző eltávozott közülünk 
A szerény, csendes de hatékony munkának 
volt tipikus alakja, ki mindenben a tisztes
séget, becsületet' kereste. A járás tántorit- 
liatlan és állandóan függetlenségi érzelmű 
bajnoka volt.

Megyegyülés. Szeptember 16-án tartotta 
Vasvármegye törvényhatósága őszi rendes köz- 
gvülését. E/.en a tagok elég szép számmal vettek 
részt. Eöleg szociális reformok és közélelmezési 
kérdések szerepeltek a tárgysorozatban. Közelebbi 
vonatkozású tárgyként volt letárgyalva Mura
szombat nagyközség szervezési szabályzata, amely 
a nagvközség óhajai szerint elfogadtatott es jóvá- 
hagvá-ra a belügyminiszter úrhoz felterjeszteni 
rendeltetett V álasztás is szerepelt a szőnyegen. 
l)r. I'olc/er Dezső tb. főszolgabírót ki koráb
ban kedvességgel, szorgalommal nálunk is gva- 
kornokoskodott a törvényhatóság egyhangú
bizalma és szeretete a németujvdri főszolgabírói 
székbe ültette. Ellenfele. I’ósfay Gusztáv tb. fő
szolgabíró a választás előtt vissza lépett. A meg
üresedett szolgabirói állásra Mezihradszky Lajos 
vármegyei aljegyző, a vármegyei aljegyzői állásra 
dr. lengler Elemér tb. aljegyző ugyancsak egy
hangú lak megválasztattak.

Jótékonyság Kardos József ur a családja 
koréba megtartott gyermek-mulatság tombola- 
játekan ik jövedelme c/.imén 55 koronát küldött 
lapunk szerkesztőségének azzal, hogy azt jótékony- 
c/élra fordítsuk. A nemes gondolat intentióinak 
megielelöcn a íennti összegből 25 koronát az 
állami, I S koronát a róni. kath. és 15 koronát az 
ág evangélikus iskola szegény gyermekeinek 
felsegelyezésére az illető iskolák vezetőinek rendel 
kezeseie bocsajtottunk.

A p á c zá k  távo zá sa. Az elmúlt napokban 
eltávoztak körünkből a szent Vincze-rendü apáczák, 
azifk a kedves nővérek, kik Muraszombatnak és 
vidékének igazán jótékony neintői voltak. Még u 
megboldogult emlékű gróf Szápáry üézáné telepi-

Felmentési ügyekben a íöispáni hivatal
ban csak pénteken délelőtt adnak felvilágosítást.

Kistledovok szaporítása feltétlenül sztik- 
séges, úgy Vasmegyében, mint különösen a mura
szombati járásban. Ez a mozgalom a jelenben 
Trencsénmegyéből indult ki. Ehkez csatlakozott, 
megyei törvényhatóságunk és ennek érdekében a 
kormánynál keres most segélyt és támogatást.

Tanítok fizetesrendezese. A tanítók jogos 
igényeinek némi honorálása következett be szept. 
12-én, amikor kiadott rendelettel a várakozási 
idő 4 évről 3 évre lett leszállítva és huzamosabb 
időre 200 korona külön jellegű személyi pótlékot 
engedményez.

I d ő k  jele . A nyomasztó viszonyuk 
közepe'te támadt drágaság viszonyok okoz 
ták, hogy a jövőben eljegyzések, halálozá
sok, házassági hírek közzétételéért a lapok
ban lő koronát, a jótékony egyletek és 
intézmények javára teljesített felülfizeté- 
sekért pedig sorunkéin 40 f-t kell fizetni.

Tanítók haza Koroknay István kir. s. 
tanfelügyelő felhívást bocsájtott ki a legnemesebb, 
leghumánusabb és legsocialisahb czélokat szolgáló 
tanítók háza érdekében. A közönséget a hathatós 
támogatásra hívjuk fel Adományok hozzá Szombat
helyre küldendők.

Vadgesztenye es babszár. zár alá van
helyezve a babhüvely terméssel együtt. Előbbi ára 
1 0 , utóbbire 12 koronában van megállapítva.

Csempészet Ez ugyan még mindig tart. 
bár tü rh e tö b b  mértékben, járásunkban sőt a vak
merőség odáig ment, hogy újabban a lócsempészet 
kapott lábra. A nagy kárra, nemzeti károsodásra 
való tekintettel és azért is óva intjük ettől a közön
ségei, mert a pénzbüntetésen kívül súlyos elzárás 
is alkalmaztatik a szigorítások folytán a jövőben.

Katonák állatvásárlása az egész ország
ban engedélyeztetett, de köteleztetek ők is a 
Takarmány- és Állatforgalmi R. t.-tól szállítási 
ig a zo lvá n y beszerzésére.

Fényképészeti szakoktatást nyerhetnek a j
rokkanttá vált katonák az Országos Hadigondozó Íj 
Hivatalban létesített állandó tanfolyamon. r

A nyári időszám ítás szeptember Ib-dra 1 
virradó éjjel 3 órakor reggel megszűnt. Ekkor az 
órákat egy teljes órával 2 órára visszaigazitotluk.

Az országos burgonya közvetítő iroda , 
Győrött (Árpád utcza 30. alatt) kirendeltséget ala
pított. a hová bennünket is beosztott. A  gazda- , 
közönség részére a prámitunot önkéntes felajánlás | 
esetében mm.-ként |8  as 5 koronában állapította 
meg. j

Veszettség. Az ebzárlat és a tárgyában 
kiadott intézkedések szigorú betartására különösen 
felhívjuk a közönség figyelmét. Ugyan az több , 
községben megszűnt, de az általános záriul fel 
nem oldható mindaddig, mig az összes községben 
minden körűinél eltűnni nem iog. És pedig annál 
kevésbbé, mert a közelmúltban az ebmnrások 
sajnálatos következményei szarvasmarhákon is 
jelentkeztek egyes községben, igy Véghelyen.

Dohányinsegen akar segíteni a megyei 
törvényhatóság és az állandó választmány javas
latára felterjesztést intéz a kormányhoz, hogy 
megfelelő adóztatás mellett engedje meg a gaz
dáknak a kismértékbeni dohánytermelést.

Gyufa zár ala vétele. A kormány szept. 
I.l-iki rendeletével az összes gyuíakészleteket le
foglalta és maximálta és pedig 8, 11 és 12 f-ez 
árakban tokonként és minőség szerint. A gyufa
készlet a Gvufaipan Szövetségnél Budapesten be
jelentendő. A szállítás ezentúl igazolványhoz 
van kötve.

A szerkesztésért felelős: S ch e lb n e r A ladár.

Adakozzunk az elesett Fiösök 
özvegyei és árvái javárai 

Hadsegélyzö Hivatal főpénztára, Képviselőhöz.



A muraszombati kir. jbiróság mint tkvi hatóság. 

11224/1918. tkv. sz.

Önkéntes árverési hirdetmény
kivonat.

A telekkvi hatóság Sinkovich Szidónia, Dr. 
Weiss Conrád és neje Barkóczi Jolán barkóczi 
lakos bckeblezés telekkvi tulajdonosok kérelmére 
a muraszombati kir. járásbíróság területén lévő 
Barkócz községben fekvő s a  harkóczi 116. sz 
tjkvben f  1—2 sor sz. alatt felvett dl, 2‘> <i-2. 
hrsz. 23. ház sz. ingatlanoknak egy tételben elár- 
verését elrendelte.

Az árverés a jelzálogos hitelező ellenében 
végrehajtási árverés joghatályával bír.

Az árverést 1918. évi ok tóber hó S-ik 
napján délután 3 órakor Barkócz község házánál 
fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási 
ár felénél alacsonyabb áron nem adhatok cl.

Az árverezni szándékozók kötelesek b á n a t 
pénzül a kikiáltási ár l()"0-át készpénzben \ a g \  
az 1881. LX. t. C. 42 vj-ában m eghatá rozo l :  ár 
folyammal számított óvadékkepes értékpapírodban 
a kiküldöttnél letenni, hogy a pánaipen/nck clö- 
leges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni (1881. LX. t. c. 147. ISO, 17o 
£3, 1908. XL. t. C. 21. S ) Kivéve az árverési  
feltételek 9-ik pontjában felsoroltakat.

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma
gasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa .gén ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni ( I‘MIS. XI.I.
2s: §.)

Muraszombat. 1918. évi szeptember hö 9

Szentkirályi sk kir ibiro.

A kiadmánv hiteléül :
Neszm ényi, segd. Itiv tisztv.

2 —3

r ikkancs
felvétetnek a

Vendvidéki Könyvnyomda
könyv és papirknvskciiésében 

M uraszom bat.

A t. Vendéglős uraknak
legjobb minőségű s legszebb

papir-szal vétát
legolcsóbb álban s/.áiiitja a

Vend vidéki K(‘>ny vnyomda
papirkereskedése Muraszombat

Szolid és megbízható

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

Vendvidéki Könyvnyomda
könyv- és papirkereskedésében 

M uraszom bat.

V I GYÁZ Z ON
-----  e g é s z s é g é r e  I :— -
Megbízható és jóminőségü nikotinmentes

c ig a retta -h ü v e ly ek et
csakis a VENDVIDÉKI KÖNYVNYOMDA papirkeres-

kedésében Muraszombatban szerezhet be.

..... — 35 dekás — - :

tábori dobozok
k a p h a tó k

Vendvidéki Könyvnyomda
M u ra s z o m b a t .

=  VASVÁRMEGYE =  
=  L E Í R ÁS A =
népszerű fíizctecske iskolai és magáit célra, 
a vármegye több iskola III. osztályába 
bevezetett tantárgya, ara 4 0  fillér. Kap
ható a VENDVIDÉKI KÖNYVNYOMDA 

papirkereskedésében, Muraszombatban.

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

ban  á p o l t  sebesü lt  k a t o n á k r ó l !

MURASZOMBAT, 1918. »MURASZOMBAT ES VIDÉKE SZEPTEMBER 22.

Muraszombat és Vidéke
Társadalmi és közgazdasági hetilap

E l ő f i z e t é s i  ár: Egész évre 20 kor. Félévre 10 kor. Negyedévre 5 kor.

Egyes szám ára 40 fillér.

Gazdaszövetségi tagok, tanítók és jegyzők részére egész évre 15 korona.

Hirdetési d i j : minden szó 80 fillér Ennek megfelelően számítjuk a terület hirdetést. A vastagbetüs 

és aláhúzott szavak kétszeresen számíttatnak. Eljegyzések, halálozások, házassági hírek közzététele 

15 korona, jótékony egyletek es intézmények javára teljesített feluIfizetések soronként 40 fillér.

Nyilttér sora 4  korona.

Muraszombat, 1918. 40 fillér. Harmincznegyedlk évfolyam 37. szám. Vasárnap, szeptember hó 2v

T ársad alm i é s  gazdasági hetilap

-g.'s/
E L Ő F I Z E T É S I  ÁR:

re 20 kor., fél évre 10 kor., negyedévre 
egyes szám 40 fillér.

kor.,

Kéziratok, előfizetési és hirdetési pénzek és reklaméeziők 
Muraszombati Mezőgazdasági Bank r. t. Muraszombat

küldendők.

I.aptulaidonos és kiadó: Muraszombatjárási (lazdaszövetség. 

Kötzerkesztö:
Dr. SÓMÉN LA J O S.

MEOJEI.P.NIK MINŐÉN VASAKNAK
Készül : Vcmlvidéki

f

Kónyvhvonula Muraszombat, ahol egyes 
szántok kaphatok.

(iuzdaszővetségi tagok, tanitók és jegyzők részére ejj 
évre IS korona.

Hirdetési dij : minden szó ára U0 fillér. *;j 
Ennek megfelelően számítjuk a terület hirdetést. A vustaghj * 
és aláhúzott szavak kétszeresen számíttatnak A korláto 

hoz való jogunkat fenntartjuk.
Nyilttér sora 4 korona.

így nem lehet.
Két körülményre kell különösen figyel

münket a járásban odaforditani, ha azt, 
hazánkat és jövőnket igaz szívvel és teljes 
leiekkel szolgálni akarjuk. A németországi 
újságírók budapesti vendégeskedése után a 
berlini lapokban mintha megmozdultak 
volna a schulvereinek és altdeutschek és a 
ré>J osztrák mintával mintha újra hirdetni 
kezdenék kürtszavakkal: El keletre a német 
kultúrával!

Kelet alatt minket értenek drága ha
zánkkal együtt. A czél tehát a német vagy 
germán kultúrának itteni térfoglalása. Az 
ezen mozgalmat kisérő egyéb tényekre itt 
reagálni nem óhajunk Tény az, hogy a 
háború folyamán a néipet kuitura erősen 
beleszövi, belenövi magát közénk. És mi 
közben szinte elfelejtjük, feledni kezdjük, 
hogy mi magyarok vagyunk, hogy van 
nekünk régi, ezredévek munkájával kinevelt 
es megalapozott kultúránk, hogy nekünk 
ezt pihentetni nem szabad, hanem magyar 
faji sovinizmussal és teljes erővel, meg
hátrálás nélkül kell ezt a kuliurát tovább 
fejlesztenünk, hogy még nagy és hosszú 
az ut annak zenitjéhez, hogy ebben ölbe 
tett karokkal nézni semmit nem szabad.

A magyar faji kiválóság a haza és a 
trón szolgálatában már oly sokszor és oly 
szilárdan állta ki a vizsgát, hogy annak 
örökéletre hivatottságát külön bizonyítani 
nem kell. Mily messze, nagyon-nagyon 
messze tőlünk állnak itt hazánkban a többi 
iiem/etiségek és mily végtelen távolságban 
a mi érdekkörünk alatt léteznek az osztrák 
allam ktilöiiböző kis nemzetiségei és mégis 
mily merészen, határtalan vakmerőséggel 
szállnak síkra és jönnek elő az ő kis önös 
érdekeikkel!

Csak a csekekre mutatunk rá, akik 
még reánk is merészelnek számítani, amint 
«vt legutóbb olvasni kénytelenültünk és 
hallani egy prágai agyrém szülöttjeként. 
Ezekkel a befolyásokkal nekünk leszámolni 
kell. Azokkal itt c-ak a magyar kultúrának 
a teljes kiépítésével, utjának egyengetésé- 
vel es a magyar népiélek, magyar szellem 
kiművelésével tudunk megküzdeni Meg
ragadni mindent, ami erre alkalmas. A já
rásban mindennek, ami nem magyar, el
múlnia kell, szellemben és névben egy 
aránt és akkor ezek az idegen ki 
hatások nem vetik ide ki többé hálójukat. 
Ehhez pedig komoly munka kell. A komoly 
munkát minden téren el kell végezni de 
észszerűen és czéltudatosan és ennek a ki
es megválasztása legyen az összes járási 
tényezők leglelkiismeretesebb kötelessége.

A járási culturális fellendülés mellett 
ép oly fontos, sőt falán fontosabb is a 
gazdasági megerősödés. E tekintetben 
nagyon sok a kívánni való és szinte szűz- 
talajok vannak még itt. Sokat vitatkoztak 
és hadakoztak szavakkal és érvekkel a 
háború előtti múltban nagy és kisgazdáink, 
a kormányférfiak és összes felelős tényezők 
az önálló magyar vámterület mellett és 
ellen Az idő és az időbeli helyzet meg- 
ezáfolt minden ezen vitákból és a magyar 
önálió vám terület nem ugyan tételes for
mában de ipari és kereskedelmi meg gaz
dasági vonatkozásban önmagától meglett 
Meglett pedig úgy, a mint azt törvényes 
formákba és szavakba öntve lelt volna, 
legfeljebb az árak is - a vám abban 
szabályoztattak volna Ez mind arra int 
bennünket, hogy nyers áruinkat itthon 
dolgozzuk fel és ezen feldolgozáshoz szük
séges eszközöknek, a gyáraknak és müvek 
nek a létesítéséhez hozzáfogjunk. Vannak 
czikkeink, a melyeket itthon-- feldolgozva 
sokkal jobb állapotaink közepette ö csön 
és szépen kaphatunk majd kézhez.

A mai háborus helyzet erre nem alkal
mas, de az átmeneteket a békére látnunk 
kell és előkészítenünk, ha mások meg
roppanta karjaiba belesni m-m akarunk 
Például adatforgalmunk és kivitelünk tete
mes nyers állapotban A circulatió és a 
vele járó költség elesik az itthoni feldolgo
zással. A belső vagyoni erő itthon maradt, 
szaporodik a nép, a közvagyon és takaré
kossági aranyok szerint előáll egy pltis- 
többlet, a mely inas czélokra fordítható .\ 
len és kender tenyésztés terén épugy 
érhetünk el nagy előnyöket egy feldolgozó 
telepnek a felállításával és nem leszünk 
textil •áruktekintetében teljesen rászorulva az 
osztrák és idegen érdekekre stb. stb.

Nem akarjuk lekicsinyelni a járásban 
már eddig elért szép eredményeket, de 
földrajzi helyzetünk: a határszéliség még 
nagyon sok kötelességet ró ránk és úgy, 
a hogy az ma van, ma, a mikor a háború 
adta helyzet más viszonyokat is teremtett, 
tovább nem lehet

A kicsinyeskedés és csiiggcdés lelke 
se éljen többé senkiben. Akarni kell. Az 
akarat maga egy nagy elhatározás és fél 
eredmény már Es ha az akarat a tartal
mát helyesen szerzi meg, a kivitel útját, az. 
ut czélját, a czélhan a végpontot józan 
logikával ismeri is fel, be kell következni 
az óhajtott eredménynek A járásnak cultu 
ralis és gazdasági téren kell keresni a meg
erősödést, a fejlődést, — és ha elérte itt 
azt az előteret, melynek egyéb ipari és 
kereskedőm czélok szolgálatába is állhat, 
akkor lesz neki egy tökéletes képe.

Katonanap Muraszombaton. J <■
A szürke hétköznapos keddi napol való 

gos ünneppé avatta az a veröíényes szép idöjár. | 
mely a nálunk lezajlott katonanapnak kedvelj H 
l ’nnepe volt e nap a járás közönségének, de L V

ÜLIIonosén Muraszombatnak, mert eljöttek hon i.  Jj
a trónt vitéz katonái, a vitéz 83-as és 1064
gyalogezred tisztikiildötisége, önkéntesei, kator 
zenéje, de ünnep volt azért is, mert Muraszoml j 
közönsége kifejezést adott őszinte hazafias é rzék
nek és megmutatta, hogy e község közönse, ■< 
értékelni tudja azoknak a dicsőséges munkáj, ,> 
akik a fronton életüket, mindenüket kockáztat** 
védik a hazát.

Az itt járt tiszti küldöttség vendégszere , 
megértő fogadtatásra talált és minden bizonn;. 
el is viszik a hírét annak, hogy e község közt^ ! 
sége megbecsüli a magyar katonát és magyar’ | 
vendégszeretettel öleli keblére, aki őt itt felkere  ̂
A katonanapnak gyönyörű időjárás kedvez«  ̂
Már 23-án este a vonatnál nagy közönség vár 
a küldöttséget, amelyet Csuruszky György sz, 
/.adós vezetett és amelynek tagjai dr. Üránj 
Géza főhadnagy, dr. Vajda Imre, Révész Imre 
Ekker József hadnagyok voltak. Ez alkalomig 
érkezett meg az ezredek deli 20 önkéntese és ly 
karmester vezetése alatt a 40 tagú zenekar.

A kalonanap rendezősége testületileg jele, 
meg a pályaudvaron, a honnét a küldöttség : 
Bohrai étterembe vonult vacsorára, hol meleg . 
barátságos ismerkedés után a társaság kellem, 
hangulatban sokáig maradt együtt, amely össz*- 
jövetelen Csuruszky György százados nagy szónok- 
készséget eláruló felszólalásaiban ismételten ; 
dicsőítette a magyar katona vitézségét és erénye . 
melyeket ö a fronton megismerni tanult és kiilit
sen hálásan köszönte meg azt a meleg fogadtatá
amelyben közönségünk a küldöttséget részesitettj 

Másnap reggel 7 órára katonai ébresztő, 
riadt fel a község közönsége és sok álmos szeir|
ember riadt fel az ágyból és gyönyörködve nézi! 
és hallgatta a községen végig vonuló katonaság« 

Délelőtt I I órakor a Dobrai előtti téren té l
zene volt, amely alkalommal a helybeli urileánycj 
jelvényeket és képeslapokat árusítottak. A közflns«  ̂
lelkes áldozatkészséggel adta oda filléreit és körei, 
náit a gyűjtőknek, amelynek eredménye igazai 
fényes és jelentős összeget juttatott a két ezrei 
özvegy és árva alapja javára. A térzenén mejJ| 
jelent grof Szápáry László és családja is, de 
jelent a község egész közönsége és mind végj 
nagy élvezettel gyönyörködött a közönség a kálóm, 
zene művészi hangversenyében.

Ezután a tiszti küldöttség gróf Szápáry Lászl^ 
v. b. t t. nagybirtokosnál, mint a nap védnökénél 
tisztelgett és megköszönte azt a szívélyes fogadta 
tásl és az előzékenységet, mellyel gróf Szápár 
László a védnöki tisztet elfogadta. Ezutáni ó r i 
a pihenésé voltak és az egyes muraszombati ut 
családoknál beszállásolt és vendégül látott tiszte


