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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
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- -  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
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tiindenkinek, hogy derék vend népünk 
'nagyar hazafiasága minden kétségen felül 
Irff, hogy azok, kik csak valaha is arra 
gondoltak, hogy ezt a népet más álamala 
■ulat fdé csábítsák, a vend nép ismereté- 
»ek ismeretének teljes hiánya mellett, 
tbsolut vakságban is szenvednek

— O k tó b e r  6. Ma van október 6-ika 
i vájjon kinek jut eszébe, hogy gyász- 
nisére menjen ! ? Pedig még nem is olyan 
égen, mennyi igaz, hálás tisztelettel adóz
unk, a nagy vértanuk emlékének. Az idők 
ohanása közben ne feledkezzünk meg a 
nult idők nagyjairól, kik éppen azért hal
ak vértanuhalalt, ami ott van minden j<> 
nagyar ember lelke mélyén, minek eljőve 
elét, ha valamikor, úgy éppen most var 
uk, hisszük, reméljük ! Áldozzunk legalább 
.•gy szívből emlékezéssel nemzeti nagy
ságunk vértanúinak !!

— Kitüntetés. A legfelsőbb lúd 
vezetőség Csalink Antal széehényfai iup- 
íölkelőnek a bronz vitézségi érmet ado
mányozta.

— Hivatalvizsgálat. I)r. bodor Antal 
közélelmezési kormánybiztos helyettes já
rásunk közélelmezési és közellátási ügyeinek 
felülvizsgálása végett több napi tartózko
dásra a ma esti vonattal megérkezik. Úgy 
halljuk, hogy ezen látogatással kapcsolat
ban járásunknak fűtőanyaggal és petróleum
mal való ellátása is megoldást nyer.

— Kórházlátogatás. Foglár István 
altábornagy a helybeli kórházakban ápolt 
katonák felülvizsgálása végett szeptember 
30-án városunkban időzött. A tapasztaltak 
felett a legnagyobb elismerését fejezte ki.

— Tűz Nemesden. Múlt hó 2‘í-én, vasárnap 
délután veszedelmes tűzvész pusztított l.endva- 
nomesd községben, (lomba József pajtájában tiiz 
támadt s csakhamar átharapőd/ott az egyéb gaz
dasági épületekre, majd a zzomszédos telektulaj
donosok gazdasági épületeire is. A kivonult tiiz- 
oftóságnak csak a késő esti órákban sikerült a 
tüzet lokalizálni. Fáradhatatlanul tevékenykedett a 
tűzoltásnál junkuncz Sándor föállatorvos. Az ó 
érdeme, hogy okszerű irányítással tűzoltóságunk 
kiválóan értékes munkát végzett. Mint halljuk, a 
tüzet vigyázatlanság okozta s a kár több száz
ezer korona.

— Gróf Matzenauer A világháború kitörése
kor az összes hazai lapokat bejárta gróf Matzenauer 
neve. Akkor kémkedéssel vádolták s hosszabb 
időt töltött vizsgálati fogságban Újabban ismét 
hasonló hasznot hajtó foglalkozás fele nézett a 
„gróf" ur. hatóságainknak már korábban jeleztek, 
hogy Matzenauerék nagyban ii/ik a csempészést. 
Jő ideig tartott, mig végre a vashidegkuti csend
őrség ébersége tettenérte gróf Matzenauer I rigsest, 
amint egy szekérre való savanvuvizes üvegben 
zsirt akart átcsempészni a szomszédos KaJkers 
burgba. Reméljük, hogy hatóságaink eszre lentik 
a >gróf« urat, hogy a tisztesség és polgári tor 
vények reá is vonatkoznak.

— A szeptember 24-iki katonanapi.i i.lnl-
fizettek : Gróf Szápáry László 1000 K. Mura
szombati Takarékpénztár 1000 l\ Mezőgazda
sági Bnnk 500- K , (iróf Batthyányi Zsigmorul e> 
neje, (iró f Batthyány Hrnesztina. Vogler KároK 
200 -200 K„ Österer Károly 105 K . I utirane- 
József 100-—K-. Harlner Géza 60- K . Ur Sómén 
Lajos, Árvái Henrik, l)r. Vályi Sándor 55 55 K. ö /\
St. Julién Walsee Kelemen grófnő, Siflár István 
50—50 K., Horváth Géza 45’ K., Dobrni János,
Benkó József 40—40 K , Ratkol Tivadar .17 K .
Kardos József .15- K.. Vértes Sándor JO K .
Vogler Qyörgy 29-— K., Kaufmann Ignácz, Jónás 
János, Terenta János, Nemecz János 25 25 K ,
Dr. Geiger Vilmos, Vadovics Rezső, Kübár József, 
ö*v. Plescher F'erenczné. Rilz János, Bankó Vik

tor, Turk József, Lázár Jánosné, Piirst Ödönné, 
Dr. Bölcs Gyula 20 20 K-, Obál Jenő, Sárkány 
Ádám, Anlauer Jeni d 7—17 K , Antauer József 
16 — K., Luthár Ádátn. Horváth Lajos, Xáday 
József, Bodnár András, Siftár Károly 15 -15 K , 
Vukán Kálmán, Czipótt József, Nagy István 12— 12 
K., Vályi Zsiga, Schwenhamtner János, frautmann 
Sándor, Preisz Izrael, Őri l'erencz, Saáry Bandi, 
Székely István, Dzsubán l'erencz, Luthár Károly, 
\'ezér József, Poll/ík József. Olajos Sándor, l.ans- 
csák L'erencz, Keménv Mór, özv. Pósfay Pongráczné, 
Kolin l.ipól, Siflár Lajos, Szinicz István, Horváth 
Károly, Rúzsa l'erencz, Kiihár István, Bölcs Bela, 
Bassa Iván. Ur. Brandieu Sylviusz. Morgenstern 
Re/.söné 10 H) K., C/ipói Mihály 7 1(1 K . Sosta- 
ruli L.lck. Luthár Viktor. iv.iplv Llemér, Rüzsics 
j,ín■ i-. Km ar Károly,' S.iuer Pál. Reiser Boda 
Henrik < 7 K. Dani (■-■tene/, lelkes Lndre,
Viuskics |,ínos 6 ü K. Iloiímann Manó, Ur. 
C/ipott /olwin. Szentkirályi S indor. Kovács György, 
Uobrenie1 \nial, Miirsciialk I Ingó. Csácsinovics 
kim\  I .i.in l\iín, Sonnner Ju/'cí. Sohár István, 
Ur R.idn Rointilus, Kleinraih ló/.--ef, Uonosa Mihíilv. 
j u n k n :u / Sándor, |an/»a S.indor, llertelendv
/-igáimul, Szahvi Döme. Wei-z Samu, Herczeg 
Lile, Keres/.turv Kálmán, Jöniís Lajos, |)r. C/iírák 
János, Horviíth Pál, Szondi Bela, Hajnal Ignácz, 
(iorcsán Miklós. Norcsics |ános, Vámos József, 
Németh L'erencz, Jónás Sándor, Doniján Mihály, 
Mes/arics Istvánné, Székely János, Kazár Imre,
I altidi János, l'liszár János, llunyady Siíndor, 
lallián János, Ozv. Imrev (iyórgyné, Utirtl Lajos, 
Rnltkai Ignácz, Uoria Antal. Berke Mikii)', Özv. 
Seb. Fehér Ilona, Barbarics Jiinos, Stevancsecz 
Nándor, Vogler, József, Voglei János, \ ogt Lmil, 
Szecskó Kálmiin, Tury József, Németh ist.án, 
Luthár István, l'úlöp János, Csiszár Jiinos, Szeredy 
N’iktor, Štern N.. Polliik /sigmond, Tóth Kálmán, 
Schnell János, Czipott Rezső, Saáry Gyula, Lrnst, 
Sándor, lleklies Istviín, Ur Pintér Miklós. I Írók 
Hrnő, Malacsics József, Lippai Vendel, Darvas 
Ferencz, Balogh Imre, Kurcz Siindor, Rosenberger 
/sigmond, Preisz Ignácz, Kranyecz Péter, Csáricz 
József 5 5 K . Özv (ivörffy Beláné, Josár István
Bacsics Kálmán, Perkies Sándor I 4.. Neszmenvi 
Dénes, Herlmger Mór, Huszarik Roza d J K , 
Irautmanu Muki, liomhocz Lajos, Ilövet Istvánné, 
Búkvics Istviín, Somló N . Terplán Jenő 2 2 K .
Horváth kéményseprő, Vukánné, N’egh festő, 
Sikos Kálmán I I K

Az. estélyen feliilfűzettek Árvái Henrik J4 
K N'virö Boriska, László Ignácz, Pákozdv József, 
lij. I igeti Anlalne, l»sák János f> l> K , Ur Somén 
Lajos, Reich Ignác/. Vámos József 4 I K., S/a- 
konyi Jenő. Morvái Llemér, Sárkány NJám, l arst 
Lajos, I rautmann Mór 2 2 K . Siftár Lajos I l\

Burgonya es tengeri A kó/elelme/esi 
miniszter intézkedéséi folytán járásunknak JOO 
"aggon htirgony;it is 100 "aggon tengerit kellene 
beszolgáltatni. Amennyiben ez a mennyiség nem 
lenne Ivs/áliilva ugv a katonaság ionná rekvhálni 
Különösen tengeriből s,»kaljuk ki-se ,. Iliit vvaggont, 
nterl lii-z iiidv ile'o. Iio v járásunk sohasem volt 
tengei iti i mo v idek s h>.gv éppen lenget ihől min
den ulókhen behozat.111.i voltunk m,, ,a.

H ogyan segít N é m e to rs z á g  o la j -  
es zsti h iányán  ?

hozzánk hasonlóan Németország ,s olaj- es 
zsirliiánvban szenved, mert a Ko/épeitropai ólai 
ipar a háború előtt nem a belföldi termelésre, 
hanem tiilnyomo nagy eszhen olcsó árul; miatt 
a tengerentúli uyersain..gheho/alaha volt alapítva. 
A háború ezt a behozatalt azonban beszuntclie cs 
elöreláihatólag meg a békekötés után is m nehánv 
évig az olajipar a belföldi termelésié les/ szorulva, 
mert a megmaradt kevés haioler a bábom titán a 
legszükségesebb kész. ipari cikkeket fogja nver.s- 
anyagok helyeit .szállítani
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Németországban éppen úgy, mint Ausztria- 
Magyarországban a háború folyamán olajban és 
zsírban és olajipari termékekben, mesterséges étel- 
zsírban és vajban, szappanban, festékben stb. nagy- 
hiány jelentkezett.

Mármost az a kérJés, hogyan akarta Német-
ország az olaj- és zsirhiányt elhárítani?

Nem azzal, hogy minden héten uj sertés
hizlalási rendeleteket adtak ki és a háború hala
dásával egyre megnehezítették, sőt részben lehetet
lenné tették a gazdáknak a sertéstartást és hizla
lást, hanem azzal, hogy az olajos magvak 
lermezztésére a német gazdákat megfelelő jövedelem 
és mellékszolgáltatási kedvezmények nyújtásával 
reábirlák. K célból az illetékes körök nagyarányú 
mozgalmat indítottak s a német közélelmezési 
hivatal egyik vezető állású tisztviselője az idei 
német terméskilátásokra vonatkozóan a többek 
között igy nyilatkozott :

Igen örvenJetes jelenség az olajosmagu 
növényekkel bevetett területek jelentékeny ineg- 
növekedése. Az olajmagtermés az idén még nem 
les/, olyan nagy, hogy teljesen fedezhetné a zsír- 
szükségletet, Je azért az idén már az olajosmagvak 
lesznek tartalékaink a lakosság zsirellátásánál. 
Azonfelül intézkedéseket léptetünk életbe, hogy 
jövő esztendőre még inkább kiszélesítsük az olaj- 
magvak termelését. Igv elsősorban arra gondolunk, 
hogy az olajosmagvak mai magas árát még több 
évre biztosítsuk a mezőgazdák számára.«

F.z a rövid nyilatkozat, azt hiszem, szintén 
eléggé igazolja azon nézel helyességét, hogy az 
olaj- és zsirliiányon nálunk is csak úgy segít
hetünk, ha a gazdákat az olajosnövények termesz
tésere az eddiginél nagyobb mértékben rábírjuk.

Ha a németgazdák feltudták karolni az 
olajosmaktvak termesztését, noha arra talajuk és 
éghajlatuk jóval kevésbbé alkalmas, mint a miénk, 
mennyivel inkább tehetik ezt a mi gazdáink, mikor 
oly sok előnyös kedvezmény fűződik e növények  
termesztéséhez. Magas határárai mellett az olajos
növények termesztésével a gazda nemcsak szép 
jövedelemre tesz szeri, hanem a heszolgáltatott 
olajmag mennyiség 411 százalékának megfelelő 
mennyiségű olajpogácsát kap haláráron, a be
szolgáltatott olajmennyiség értékének egy száza
lékáért pedig ingyen kap világitóanyagot (petró
leumot. gyertyái, mécsest). A gazda annyival 
könnyebben szánhatja rá magát az olajosnövé
nyek termesztésére, mert ezek meg a mai háhorás 
gazdálkodásban is kónnven beilleszthetők, anieny- 
nviben a növények termesztése semmiféle külön 
berendezést, befektetést, különleges szakértelmet 
'agy nagyobb munkaerőt nem kiván. Igy a repce, 
gomhorka es feliérmustár gabonasortávolra vetve 
kb. ugyanazzal a munkával és akkora költséggel 
termeszthető, mint kalászosaink, a magnak vetelt 
len pedig egyszerű gvomlást igényel ugyan, de 
e/ert bőven megfizet a/által, hogy szalmája, 
amennyiben jól betakarni,Holt. q-kénl 15 koroná
val értékesíthető. \ mák, napraforgó és a tök 
viszont nem igenveinek több munkát, mint a 
kukorica Megtegv/end > meg, hogy az olajosnövé- 
nvek nem /suiolják a főidet, javarészt jó elővete- 
menvei a kalászosoknak s az egész szélsőséges 
talajoktól es nedvessegj vasszonyoktól etekintve nin- 
i-én olvan gazdaság, melyben az egyik vagy 
"ízisik olaiosnóvén\ nem volna termeszthető. Köz
vetlen trágyázást az olajosnövények csak sovány 
talajon igénytelenek.

A gazdák az idén 50,000 holdat vetettek be 
repi v v c 1 s ha a gíwduközönség még arra volna 
rábírható, liogv 100,010 holdon tavasai olajos- 
novenvekei termeljen, bőven ellálhulnók Ausztria 
es Magyarország szükségletét olajipari termékekben 
olajpogácsában és meg kivitelre is maradna némi 
mennviseg.

A szerkesztésért felelős : Scheibner Aladár. 

1 akarékoónztárl Murnszninhalhan
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ELŐFIZETÉSI ÁR:
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.uptulajdonos és kiadó: Muraszombatj.-lritsi (iazdasziSvetség. 

Főszerkesztő:
Or. SÓMÉN LAJOS.

Kéziratok, előfizetési és hirdetési pénzek és reklamácziók ■ MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Muraszombati Mezőgazdasági Bank r.-t. Muraszombat Készül : Vendvidéki Könyvnyomda Muraszombat, ahol egyes

egyes szám 40 fillér.

küldendők. számok kaphat"

(iizdaszövetségi tagok, tunitők és jegyzők részére egész 
évre 18 korona.

Hirdetési dii : minden szó Ara 80 fillér.
Ennek megfelelően számitjuk a terület hirdetést. A vnstagbetűs 
és al.ihuzott szavak kétszeresen számíttatnak A korlátozás

hoz való jogunkat fenntartjuk 
Nyilttér s o r a  4 körömi.
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A kormány képviselői a V. M. K. E 
közgyűlésén.

A tnuitógyülés és V. M. K. E. közgyűlés elhalasztása.

Lapunk múlt számában megírtuk, hogy 
a V. M. K. E. jubiláns közgyűlésére el
jönnek Dr. Ostffy Lajos főispán, Herbst 
Géza alispán és Druizner György tanfel
ügyelő. Megírtuk azt is, hogy a jubiláló 
egyesület közgyűlésén módot talál a járás 
közönsége, hogy a magyar áiiameszméhez 
való ragaszkodását imponáló határozottság
gal kifejezésre juttassa.

Kötelességszerü jelentéstétel folytán 
tudomást szerzett a jubiláns alkalomról a 
kormány is és a járás hazafias lakosságának 
mozgalmát kellően méltányolván, az ünnepi 
közgyűlésen képviseltetni fogja magát va ó 
sziniileg a belügyi és közoktatásügyi állam
titkárokkal, akik kíséreteikkel a nagy napra 
Muraszombatba fognak érkezni. Mivel azon
ban az államtitkárok e hó 17 én akadályozva 
vannak, dr. Ostffy Lajos főispán utján a 
közgyűlés elhalasztását kérték.

Az egyesület vezetősége, karöltve a 
tanító egyesület elnökségével készséggel 
beleegyezett a két közgyűlés elhalasztásába, 
amely az újabb rendelkezések szerint nem  
17-én. lumem október hó 20-ún vnsnr-
n n j )  le s / . .

A tanitógyiik’s ugyancsak vasárnap 
október 20-ára halasztatott el s kezdete 
reggeli 8 óra helyett már félnvolez óra 
kor lesz.

A kormány képviselői kíséretükkel 
20-án d e. 9  ó 30 perckor szolgálati vonaton 
fognak Muraszombatra érkezni. Velük jön
nek dr. Ostffy Lajos varmegyénk főispánja, 
Herbst Géza udv. tanácsos alispán, buda
pesti. bécsi és berlini nagy lapok kép
viselői. Druizner György kir. tanfelügyelő 
mar előző nap megérkezik.

A kormány képviselőit a vasúti állomá
son a járás nevében Horváth Pál főbíró, a 
község nevében dr. Sómén Lajos ügyvéd 
h. varosbiró fogja fogadni. A jubiláris köz
gyűlés a már megállapított programúi sze
rint fog lefolyni mégis azzal az eltéréssel, 
hogy a közgyűlés színhelye a polgári 
iskola tornaterme lesz. A közgyűlés kere
tében nagy küldöttség fog a kormány kép
viselői elé járulni, melyet dr. Sötnen Lajos 
mutat be.

A déli társasebédhez való jelentkezés 
határideje 18-áig bezárólag meghosszab- 
bittatik, A V. M. K. E. vezetősége figyel
mezteti a közönséget, hogy csak a jelent
kezett résztvevőknek tud helyet bi-ztositani.

A két államtitkár kíséretével délután 5 
órakor fog Muraszombatból elutazni.

A 25 éves V. M. K. E.
Az ezeréves magyar nemzet történe 

télien alie voltak sorsdöntőbb idők a mai
nál. Történelmi jelentőségű pillanatokat 
élünk s nemzeti létünk existenciális kér
dései aggasztják a haza minden Ilii fiát.
A katonai helyzetünkben beállott látszólag 
kedvezőtlen fordulat hatosa alatt az entente 
álmok megvalósításának rémei kisértenek s 
bár bizakodó hittel hiszünk ügyünk igaz
ságos voltában, az ö* éves háború min
den nyomorúságától agyonsanyargatott 
idegeink sokkal sötétebi) s/inben láttatják 
velünk az eseményeket, mint amilyenek 
azok tényleg a valóságban.

Minket, Muraszombatiakat, ezekből a 
tulsötétekuek látott képekből legközvetle
nebbül a nagyerővel előre törő délszláv 
kérdés érdekel legközelebbről és legmé
lyebben. Az entente sajtó s velük együtt 
a cseh és szlovén elemek, nagyképü fon
toskodással hirdetik, hogy a délszláv pro
paganda gyümölcse megérett, az álmok 
valóra válnak s mielőbb élő valósággá lesz 
a középeurópai államok legfiatalabb és leg
izmosabb alakulása: a délszláv birodalom. 
Es mi sem természetesebb Korosecz és 
társai szerint, mint hogy a magyarországi 
szlovének epedöen, szomjasan várják mar 
ezt az uj alakulást s lázas sietséggel ké
szülnek a délszláv honalapítók tart kar
jaiba rohanni.

Ha valaki még nem tudná, sietünk 
felvilágosítani öt, hogy magyarországi szlo
vének alatt a mi vend népünket értik ezek a 
derék utak, akik a maguk államszervező 
tanácskozásain, mint biztos zsákmányról 
beszélnék a pannonjai szlovén népről.

Nemcsak hisszük, de tudjuk is, hogy 
Korosecz urék hamarosan ki fognak józa
nodul ábrándjaikból s igeit határo
zott formában szereznek tudomást arról, 
hogy magyarországi szlovének nincsenek, 
de igenis vannak vend anyanyelvű magyarok, 
kiknek soha eszük ágában sem volt a 
magyar haza kebléről elkívánkozni.

Amidőn ezeket a kétségtelenül meg
levő s ma már igen hangosan kiabáló 
jelenségeket toliunk hegyére vesszük 
mert hisz nem észrevenni azt, legalább is 
vakság volna --  egyben leszögezni kíván
juk azt az épen nem érdektelen véletlent, 
hogy ezek a mostanság erőteljes hangot 
kapó délszláv aspiratiok formális meg
nyilatkozásai összeesnek azzal a nevezetes 
évfordulóval, amely a V. M. K. E. negyed 
százados pályafutását jelenti.

Most huszonötéves az az egyesület, 
amelyet ép ez aspiratiok hívtak életre s a 
jubiláris évforduló szinte kínálkozó alkalom,

hogy a két ellentétes irány mérlegét meg- 1] 
csináljuk. A rendkívüli ügyesen, a faji és fj 
nyelvbeli rokonság erős, érzelmi momentu* (J 
titokban gyökeredző fegyvereivel vívott 11 
küzdelem, amely a magyar állam eszmétől M 
eltántorítani akarta a vendajaku népet, H 
semminemű eredményt felmutatni nem tud. * 
A 70 000 ezernyi vendajku nép között alig H 
hiszem, hogy egy lélek is akadna, aki ma ' ‘ 
a délszláv birodalmat óhajtaná vagy ahoz |  
csatlakozni kívánna. Ezen a részen tehát a G 
mérleg passzívát mutat Bizonyos, hogy jü 
Koroseczéknek itt nincs mit keresniük.

A V. M. K E alapítása már magá- t 
bán is figyelemre méltó jelenség a magyar- 
ság szempontjából huszonöt évvel ezelőtt j 
tanítók, lelkes és hazafias napszámosai a 
népnevelés ügyének, alapították. Tanítók, * 
kik kevés kivétellel — maguk is ennek • 
a népnek a fiaiból valók voltak, akik maguk |  
is ugy tanulták meg az iskolában az édes j; 
magyar szót. Maga az a tény, hogy nem • 
magyar anyanyelvű emberek magyarositó \ 
egyesületet alapítottak és tartottak fenn, a 
nemzetiségi áramlatokkal szemben a ma- f; 
gyár nemzeti eszme clvitázhatlan diadalát •; 
jelenti Az egyesület pedig e huszonöt év ? 
alatt, ha nem is mindig egyforma erővel  ̂
és agilitással, de mégis jelentősen dolgo- ' 
zott és számottevő tényezőjévé lett a vend* i 
vidék közéletének. Legnagyobb részében f 
megvalósított s mindig a magyarosítást szol- j 
gáló eszközök megválasztásában és alkal- ■ 
mazásában rejlő elő programmja, amelyet e J 
vidék közönségének minden rétege támogat | 
a legszebb aktívum a mérleg ezen részén, t

E programjáról, ennek mikénti meg- | 
valósításáról s ennek keretében a magyar ! 
nemzeti eszme hódításáról, fog a negyed- 1 
százados egyesület ünnepi közgyűlésén 
beszámolni, hirdetni fogja a mély gyökeret 
vert magyar kultúrát akkor, amikor naiv 
rajongók és botor ábrándozók a saját 
nemzetiségi főkönyvükben akarják elköny
velni a magyarországi szlovénokat.

Es e jubeláris miliőbe — mintegy 
fényes igazolásául a J5 esztendős hazafias 
törekvéseknek imponáló nagyszerűség- j 
gél és félre nem érthető határozottsággal 
illeszkedik bele az a hitvallásszerü kinyilat
koztatás, mely a járás legtekintélyesebb 
gazdáiból alakult küldöttség ajakán fog el
hangzani, hogy ország-világ megtudja a 
mi törhetcttlcn magyarságunkat. Egy nagy
szerű. a néplélekböl fakadó manifesztáló ( 
készül, melynek kétségtelenül hatalmas 
hangja messze fog elhallatszani s túl a 
rohanó Mura partján tudtára adja a mi 
földünkre a mi népünkre éhes álmodozók
nak, hogy államalkotó törekvéseinkben ránk 
ne számítsanak !


