
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: §.)
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Szentkirályi sk kir ibiro.

A kiadmánv hiteléül :
Neszm ényi, segd. Itiv tisztv.
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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 !
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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
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Jót a vendéglátó családoknál töltöttéit el. De 
hamar gyülekezni kezdett a közönség a pol- 
iskola hatalmas tornatermiben, ahol igazán 

mdhatiuk, hogy a község majd minden lakója 
jelent és a nehéz közlekedési viszonyok dacára 
vidékiek is szép számmal jelentek meg. Káló

in örömmel jegyezzük föl, hogy együtt láttuk 
innepségen a járás egész körjegyzői karát is, 
; messze vidékről sereglettek ide, hogy a köz
ünnepéből részt kérjenek. Pontban I órakor 

:ztek meg gróf Szápáry László, gróf Szápáry 
zlóné, gróf Batthyány Ernestin védnökök akik- 

tereinbe lépésük alkalmával a zenekar a 
nnusra zenditett reá, amit a közönség meghatva 
gátolt végig. Ezután a hangverseny gyönyö- 
bnél-gyönyöriibb számai következtek. A Ivmg- 
*eny műsora a következő volt

1. Liszt: Prelúdium. Előadja ti zenekar.
2. Schubert : Szinfónia. Előadta a zenekar.
3. a) Svendsen : Romanc/.

b) Simonetti : Madrigal. Hegedűn előadta 
l)r. Vajda Imre, zongorán kiséri K' e z 
Imre.

4. Berlioz: Eaust elkárhozása Előadta a
zenekar.

A mesterien betanított és íegvelmezett katona- 
e feledhetlen pillanatokat szerzett a kozonseg- 
: és osztatlan érdeklődés és lelki.sedes kisérte 
atonazenekar minden számát bizonyságául annak, 
»y e katonazenekar vezetői l’feifíer es Serttírid 
atásuk magaslatán álló elsőrangú karmesterek, 
műsornak kimagasló száma volt dr. Vajda Imre 
». gy. e. hadnagy művészi hegediijáteka, tikit 
zész Imre 106. gyalogezredbeli hadnagy kisert 
sés technikával. Dr. Vajda Imre művészi iátcká- 
í a muraszombati közönség immár 3-szor 
inyörködött és a közönség alig tudott betelni 
első rangu művészi élvezetben Ezzel a katona- 
j hangversenye tulajdonképen Lezáródott és a 
m'et szinültig megtöltő közönség megelégedese- 
< és gyönyörének többször kifejezést adva távo- 
t el a hangversenyről.

A hangverseny után a közönség ;t katona 
íekarral Szápáry László gróf parkjába vonult, 
ol a katona/ene szerenádot adott es gyönyö- 
)bnél-gyönyöriibh dalokkal szórakoztatta a ko- 
iséget. liróf Szápáry László ez. alkalommal ismét 
ídégül látta a tiszti küldöttségei, melynek tagiai- 
I hosszú órákon át fesztelenül társalgóit család- 
«al együtt.

A térzene után a közönség a Dobra! szálloda 
meibe vonult, ahol vidám vacsora ultin az iiiu 
g táncra kerekedett, úgy hogy a mulatságnak 
ík a kora reggel vetett véget. Nem zárhatjuk 
a mulatság krónikáját anélkül, hogy fel ne 

jyezzük, hogy hasonló sikerű mulatsága es Itang- 
rsenye a járás közönségének meg aligha volt 
kedvező időjárás, a gyönyörű műsor, különösen 
nemes cél oly szép számú közönséget hozott 
sze és oly lelkes hangulatot teremtett, hogy 
izán a résztvevők minden tagja nagy megelege 
ssel beszélt még napokon át az est sikeréről.

Az estély tehát fényes erkölcsi sikerrel tárt. 
anyagiakban is minden jóslást es minden 

ménységet felülmúlt, mert dacára, hogy az idő 
vidsége miatt a rendező bizottság csak a leg- 
erényebb agitáliót fejthette ki és dacára, hogy 

ünnepség hétköznapra esett, a tiszta Levelei 
»,000 koronát jóval felülhaladta A katonai kul- 
ittség vezetője Csuruszky Oyörgy százados nem 
mzött örömének es lelkesedésének kifejezést adni 
gyönyörű eredmény fölött, amely minden vára- 
>zásl felülmúlt. túljegyezzük és bírjuk a százados 

ígéretét, aki tudvalevőleg az ezredek özvegy es 
va alapjának egész intézményét vezeti, hogv 
gnagyobb készséggel fog ezentúl is segítségünkre 
nni, ha hozzá fogunk fordulni az irányban, hogy 
kalmas időben a katonazene ismét rendelkezé- 
mkre álljon.

Muraszombat közönsége igazán méltóan rótta 
le azt a hálát, amellyel a vitéz ezredek katonái
nak tartozik és büszke örömmel jegyezzük föl, 
hogy ez a körülmény illetékes helyen a legnagyobb 
elismerésre is talál. Nem lenne teljes krónikánk, 
ha meg nem emlékeznénk a muraszombati uri- 
asszonyok és urhólgyek lelkes támogatásáról, 
mellyel a nap sikerét eldöntötték és előmozdították. 
Lelkes úrasszonyok fáradtságot és időt nem 
kiméivé eredményesen es nagy meggyőző erővel 
végezték a jegyárusítást oly fényes sikerrel, hogy 
igen szép számu közönséget már nem lehetett 
jeggyel ellátni es nagyon sokan hallgatták kívül
ről is helyhiányában a hangversenyt, a kedves 
muraszombati leányok pedig különösen a délelőtti 
urakban a pumpálás körül végeztek dicséretre 
melló es eredőien1.es munkát.

Az ünnepék 
álltunkban ionjuk

részlete^
leközölni

elszámolását iövö

)l<>ári iskola deákasztal.
A polgári iskola segítő egyesületének 

kötelme, szózata hatékony hálást váltott ki 
járásunk lelkűidében A legszebb ered
ményeket várni jogosultak vágynak immár. 
Oly es/mét vetett fel a járást segítő moz
galom. melynek megvalósít.tsa esetén a 
reilök a szülők homlokánál, a gyomorgon- 
dok a/ itjakból eltűnnek.

Árnál van szó, hogy a polgári iskola 
segítő egyesülete egy ..deákasztalt" Ide- 
sitsen

Tekintsünk el most egy kissé a jelen 
háboríts helyzettől gondoljon vissza min
denki a maga tmuilóéveire l!a emlékezetűnk
ben vissza hívjuk deákéletiinket. akkor 
lehetetlen megtagadni ettől a deákasztaltól 
a legnagyobb támogatást, a határtalan 
segítséget.

A diákélet bájos, örömtei’. Telve biza
lommal, h » vágyakozással a jövő iránt. 
Derűs mindig az ege, bár gyakran szivár
v á n y o m  is. Tiszta, romlatlan lelkűnk éles 
fogékonysággal szívta magába mindazt az 
erői, tudományt, ismeretet, tanítás*, melyek 
az élet küzdelmére szükségesek.

Ezeknek a di ükeveknek halával tarto
zunk Ez. a hála minden ember ékessége. 
Erény is, de csak ngv. ha azt gyakorolják 
ts Gyakorolni ezt eddig a múltban nem 
volt alkalmunk, mert hiszen iskolánk sem 
vo't. meg bőkezűbb volt az élet h. Ma 
vau a járásnak egy szépén ituin'l polgári 
iskolája, de mostohább a megélhetés, nehe
zebb is.

Most a még élő anyák, a pák, liajado- 
nok, ifjak szivéhez, a nők és férfiak vda- 
memiytenek a léikéin-/ szólunk A segítő 
egyesület „deakasztai" alap létesítését el
határolta

l'elkerjiik ezl a közel tiOOOO lelket 
számla,i't járás mintkit laktáját, hogy adakoz 
zanak ezen aktpra melynek évi jövedelme 
a szegény sorsit tan t'éik javara fog budit 
talni Ileakaszt.ti a jövőben nélküib/heletleii 
lesz. Az adakozókat meg fogjuk «>tó>kitoni 
es az adakozásról nyilvánosan fogunk el
számolni.

A kegyes adományokat kérjük Kováts 
Oyörgy igazgató úrhoz Muraszombatba 
küldeni

A szives adományokért eziittal mon
dunk hálás köszönetét.

Muraszombat, 1918. szeptember 24.
Dr. Sóm én Lnjos

elnök

H Í R E K .

- -  Kitüntetés. A legfelsőbb had- 
vezetőség Oszkó József felsőcsalogányi 
népfölkelőt a koronás vas érdemkereszttel 
tüntette ki.

— - Tóth Kálmán m arad. Amily
általános s őszinte sajnálkozást váltott ki 
annak idején a hir, hogy Tóth Kálmánt át
helyezték, épp oly igaz és benső örömmel 
veszünk értesítést arról, hogy méltányolva a
speciális okokat, a vallás és közoktatásügyi 
miniszter Tóth Kálmánt eddig viselt álla
sába visszahelyezte. Tóth Kálmán lebilin
cselő mi modorával mindannyiuuk osztatlan 
becsülését és szeretetét bírja s vidéki 
méreteket meghaladó kiváló képességei 
folytán ngv exponált vidékünk közoktatás
ügyere, mint társadalmára távozása a leg
súlyosabb veszteséget jelentette volna.

Meghívó. A Vendvidéki Magyar Közműve
lődési Egyesület 1018. évi október hó 17 én d. e. 
10 óra 30 perckor a muraszombati I. sz. ,-illand 
óvoda nagy termében, az egyesület 25 éves fenn
állásának éyfordulója alkalmából rendkívüli ünnepi 
közgyűlést tart, amelvre az egyesület tagjai ezúttal 
meghivatnak. Tárgysorozat. 1. Az alapszabályok 
módosítása. 2. A 25 éves V. M. K E. története. 
Irta és felolvassa : Tóth Kálmán főtitkár. 3. Ünnepi
beszed tartja Dr. Cziiiák dános elnök. 4. Határozat
hozatal az évi 500 koronás tanítói juheliumi juta
lom d i i tárgyában 5. Ciröí Batthyány Zsigmond, 
timi Szápáry L.ászló és (Írói Zichy Ágost urak
nak az egyesület tiszteletbeli tagjaivá leendő meg
választása tárgyában határozat. 6. Az alapszabá
lyok szerint benyújtandó indítványok. Délben 1 
lírakor a Benko-íele vendéglőben közös ebéd lesz. 
Egy teríték ára bor nélkül (Leves, sült főzelékkel, 
tészta es gyümölcs) 12 korona. A résztvenni kívá
nok kéretnek, hogy ebbeli szándékukat október hó 
12 -éig a/ elnökséggel közölni szívesek legyenek. 
Muraszombat, HMN. szeptember 30. l)r. Czifrák 
János s k. elnök. Tóth Kálmans. k. főtitkár.

Meghívó. \ Vasvármegyei Általános Tanító
egyesület Muraszombati .lárásköre ez évi őszi, 
sorrendben E.WVill. rendes gyűlését 1 ‘M8 októ
ber 17-ikén d. e. S órakor a muraszombati az I. 
s/, áiiami óvodában fogja megtartani, melyre a 
kor tagjait es a nepnevelés barátait tisztelettel 
meghívja I árgvsoiozat : I -\ tavaszi közgyűlés 
jegyzőkönyvének felolvasása. 2. Elnöki jelentés 
a tavaszi közgyűlés óta felmerült mozzanatokról. 
3. \ népoktatási törvény leiszázados évfordulójá
nak méltatása. Előadó: I lertclendv Zsigmond. 4. 
Két érdemdús tanító üdvözlése kiváló szolgálatuk
nak 40-tk évfordulója alkalmából lerónia |ános 
kartárs által 5 Mi a tanító teendője a többlerme- 
les teren. Előadó. Melich Andor. ö. Esetleges 
indítványok. 7. Tiszliijitás. Vaskorpád, l ‘MH. szept. 
2 () Sinkoviči) Denes s. k. a kör alelnöke. I.ippai 
Vendel s. k. a kör iegv/.öie.

Szerkesztői ü z e n e t e k .
Izénél többeknek. Szeptember N-án és 15-én

lapunk nem jelenhetett meg es pedig papirhiány 
es nyomdai telinikai, meg erőhiányok miatt, ez 
ókból a jelzett napokról lappéldányokat pótlálag 
sem küldhetünk. \  bajok a helyzethez mért fok
ban egyelőre s/,máivá vannak. Minden erőnkkel 
es tehetsegünkkel, sőt még vagyoni áldozattal is, 
azon vagyunk, hogy közönségünk igényeit ki
elégítsük es teljes mértékben szolgáljuk', .de a 
háborús helyzetből folyó körülményeknek minden
kor ki vagyunk teve es igy azokkal számol
nunk kell.

Lakasvaltoztatasok.it kérjük pontosan be
jelenteni. különösen azok részéről, akiknek a 
Itarczterre küldjük, hogy azt pontosan tudjuk ren- 
deltetesi helyére eljuttatni.

A szerkesztésért felelős : Sch e ib n e r  Aladár.
Nvnmatntt a Vomlvulcki KiSin/vm/miuL-i t _ i . .

E L Ő F IZ E T É S I  ÁR:
-'trósz évre 20 kor.,  iél évre Itt kor., negyedévre 5 kor., 

egyes szám 40 fillér

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

küldendők.

Laptulajdonos és kiadó: Mutaszombatiárási Ciazdaszöietség. 

Főszerkesztő:
Dr. S Ö M E N  LAJOS.

.Mr.UJKI.ENIK MINŐI N VASÁRNAP

Készül: Vendvidéki Könyvnyomda Muraszombat, ahol egyes 
számok kaphatók.

(Hzdaszftvetségi tagok, tanítók és jegyzők részére egétf f i  
évre IS korona.

Hirdetési dij minden szó ára NO iillér.
I.miek megfelelően számújuk a terület hirdetést. A v a s ta g b e tn l  
és aláhúzott szavak kétszeresen számíttatnak A korlátozál c 

hoz való jogunkat fenntartjuk.
Nyllttér sora 4 korona.

A magunk erejéből. . .
A világtragédia befejezéshez közeledik 

s bizonyos az, hogy amennyi tetterőt, ön- 
megtagadást igényelt, hogy abból becsü
lettel kerüljünk ki, épp annyi, de talán 
még több energiára lessz szükségünk, hogy 
a romokon uj élet fakadhasson.

Kétségtelennek látszik, hogy a háború 
tengernyi pusztításainak nyomán az egész 
világ mérföldes lépésekkel halad a szociá
lis átalakulás felé. Szívesen hisszük, hogy 
elsősorban az állam jár elöl jó példákkal, 
de alig remélhetjük, hogy ezen állami in
tézkedések a szélső perifériákra a közetebbi 
időkben közvetlen hatással lehetnének Igy 
tehát a kulturális, jóléti intézmények múl
hatatlanul szükséges letesíilésében csak 
ugy és annyiban bizhatunk, amennyi á'dozat- 
keszséget, a korszerű alkotások iránti ön 
zetlenséget felmutatni tudunk. Nem ele
gendő azonban ezeknek felismerése es 
hangoztatása. Meg kell nyilvánulnia az 
áldozatkészségnek az anyagiak létrehozá- 
ban, az önzetlenségnek a létesítendő in
tézményekkel való lelkiismeretes velelörő- 
désben.

Hogy a szükséges anyagi eszközöket 
előteremthessük, erre buzdító példa a 
közelmúltban lezajlott katonanap fényes 
anyagi eredménye. Nem tudjuk ugyanis 
elképzelni, ha minden évben egy ilyen s 
illetve ehhez hasonló jótékonysági napot 
rendeznénk a járásban létesítendő kuiturábs 
és népjóléti intézmények alapja javára, 
hogy akkor közönségünk kevésbé lenne 
adakozó, mint volt a katemanapon, mely 
minden tiszteletünk s igaz szeretetünk 
mellett is csupán részben és közvetve lehet 
Itatással járásunk közönségére.

Azonban nem csak az egyeseknek 
kellene kivenniük részüket az áldozatkész
ségből. hanem épp ugy, sőt fokozattabban 
v íllalataiuknak, első sorban pénzintézeteim:- 
tik is Tudott dolog, hogy Ausztriában 
mennyire el vannak terjedve a községi 
takarékpénztárak s hogy azok nyereségüknek 
jelentékenyebbik részét közcélokra fordítják. 
Ma pénzintézeteink csak némileg is a jelen 
idők színvonalára emelkednek áldozat- 
készségükben, ugy nem zárkózhatnának el 
az elől, hogy alapszabályaikba felvegyenek 
egy újabb paragrafust, mely szerint az évi 
tiszta nyereség 4 — 5 százaléka járási köz
célokra legyen fordítandó. Az igy gyűjtött 
tőkékből menny* szépet, üdvösét lehetne 
alkotni 10— 15 év alatt!

Rajtunk a sor! Megértjük-e az idő 
szavát!? Ne várjunk másoktól mindent! 
Tegyük azt meg, mit a magunk erejéből

megtehetünk és tegyek meg első sorban 
járásunk érdekében 1 Szépet, csodásat al
kothatunk, hogy az utódok áldani fogják 
emlékünket. Csak egy kis önzetlenséget, 
egy kis áldozatkészséget !

rr.

A V. M. K. E. jubiláris közgyűlése.
Főispán, alispán és tanfeligvelö a 17 iki közgyűlésen.

1803. október hó 4-en a Vasmegyei Általános 
Tanítóegyesület Muraszombati .larasköre Csendla
kon tartott őszi közgyűlésén elhatározta, hogy 
Közművelődési és Magyarosító szakosztályt létesít 
kebelében. Ez a szakosztály volt a magva a mai 
Yendvidéki .Magvar Közművelődési Egyesületnek, 
amely nehány évvel késöob önálló egyesületté 
alakult. Tanítók csinálták s tanítok tartották fenn 
a/ egyesületet, mely a lefolyt 25 év alatt a 
rendelkezésére álló szerény eszközökhöz képest 
igen sokat dolgozott a járás niegmagyarositása 
érdekében.

Ha valamikor, ugy most van kiváló jelentő
sége a magyarosiló törekvéseknek, amikor a dél
szláv aspiráción kész martaléknak tartják a magyar
országi vend népet, azonban sziklaszilárdan áll a 
magyar állameszme mellett s hazafias érzésének 
kifejlesztésében nem kis érdeme van a negyed- 
százados V. M. K. E.-nek s annak a tanítói kar
nak, mely ez egyesület gerincét képezi.

E fontos hivatás tudatában az. egyesület 
vezetősége a negyedszázados évfordulót a
háborús viszonyokhoz mért szerény keretekben 
egv e hó 17-én tartandó rendkívüli közgyűléssel 
kívánja megünnepelni, amelyen visszapillantást 
vetve a 25 év történetére a magyar cultura és a 
magyarosítás ünnepeli éré aratja a közgyűlést.

Az egyesület vezetősége alkalmat talált arra, 
hogv vármegyénk főispánját, dr. Ostííy Lajost, az 
alispánt Herbst Cie/.a udvari tanácsost es Druisner 
(jyorgv, kir. tanácsos, vármegyei tanfelügyelőt, a 
V M K. E. működéséről s a negyedszázados 
évforduló jelentőségéről tájékoztassa s őket a 
jubiláris közgyűlésre meghívja. L’gv a főispán, 
mint az alispán, valamint a kir. tanfelügye’ö meg
ígérték, hogy a jubiláris közgyűlésre eljönnek.

Örömmel regisztráljuk e hirt. mert ez. illusz
tris férfiak megjelenése nemcsak kellő díszt iog 
kölcsönözni a jubiláris közgyűlésnek, hanem egy
ben elismerése és méltatása annak a hazafias 
működésnek, amelyet a \ . M. K. ET Kifejtett s a 
melyet a jövőben meg fokozattabb mérvben ki
kifejtenie kell.

A d a x o z z u n k  a z  e le s e t t  h ő s ö k  

ö z v e g y e i  és á r v á i  j a v á r a !

Hadsegélyzö Hivatal főp énztára, Képviselőhöz

H Í R E K
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A vend es a m agyar nóta.
l |

A m lm 24-iki fényesen siker ült katona ;í 
nap egy érdekes és jellemző epizódját irfi i'l 
meg a Vasvármegye a következőképpel ; Ú 
..Magyar katonák jártak a vasi tótságbai., j 
Gyülekeztek a vendek a 83-asok és HK,,« 
osok katonanapjára. Bankókkal bélelt köve ,!l 
bugyellárisok feszítették büszke mellüket l 
amikor ott áItak Muraszombat főterén é ? 
hallgatták a katonamuzsikát, amely arrli 
volt hivatott, hogy filléreket csalogason L?! 
az emberek zsebéből a vasi katonák rolrj 
kantjai, hadiözvegyei és árvái javára.

Lehár ezredes bandájának vitéz kürtöst*: 
épen egy pompás Lehár operett előadásit j 
val hódoltak a Lehár névnek. Mikor vége 
ért a walzer és felharsant a taps, félrevágt, r 
a kalapját, sodritott a bajuszán egye 
Lutancs József szentbibori vend gazdálkodj 
és sunyi mosollyal odaált a karmester élt 
mint mikor a prímás elé áll a mulat 1' 
gavallér és százas bankót tartogatott a kát 
mester orra alá :

Tekintetes Muzsikus Kapitány Ul 
mondja a vend a síázast lobogtatva, rendel 
nék egy nótát, de magyar nóta legyen ám ;

A karmesternek tetszet ez a naivsáp
rázendített egy ropogós csárdás potpurrin I; 
Lutliarics összevágta a bokáját, tánczr É 
libbent a katonazenekar élén. azután ndí|f( 
erőszakolta a százast a karmesternek. -f>; 
Magyar nótáért megéri ez a fizetség. : t,

A magyar fiuknak tetszett a ven: ’ 
magyar érzése, megéljenezték Lutarics érit j; 
megint elökotorászta az erszényét és kivi j 
gott egy újabb százast, de most már Ls 
Hymnust, a magyarok imádságát követelW >

És Lutarics százas bankójáért felhangj  
zott a Hymntts Muraszombat főterén s ajj 
emberek levett kalappal imádkoztak : Is teli 
álld meg a magyart! És az imádságclj 
meghatott emberek élén ott fújta a körüli 
a vend Lutarics József. Talán át is ballop 
a határon ahol a délszlávok szövögelndjj 
almot a vasi vendség lekanyaritásáról áj 
szentbibori vend imája méltó felelet a dót’ 
szláv agitátorok ábrandiaira.

És hogy ez a kis történet, nem kitalál 
lás, a két százas banké), meg ezernyi sz e l1 
és fiiltanu a tanúság rá. Csak egypára. 
vannak a szem és íültamik között, ak i 
azt mondtak, hogy Lutarics a Kossuth-nót/i 
követelte a százas bankójáért és a karmef 
tér félreértéséből gyújtott rá a Hyinnusraij

Amily szívesen rögzítjük meg a kedélyJ| 
sorokat lapunk hasábjain épp annyi« 
szeretnénk inesszehalatszóan tudtára adfl


