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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. 
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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 !
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Ezt h hitvallás meghallgatni és géljük, mert a munkálátok befejeztével nemcsak 
mindenek okulásául tudomásul venni eltűnnek fejünk felett a fentebbi gondok, hanem uj 
eljönnek a juhiláris közgyűlésre a erőforráshoz is jutunk, uj közgazdasági segélyt 
m agvar királyi korm ány képviselői, kapunk benne. Végig az egész part mentén már 
eljön a vármegye főispánja és alispánja álló malmok stabilizálhatok és mert a Lendva- 
s eljön a kir. tanfelügyelő , aki azon patak vizének esése is van es ez állandó, meg- 
szoros nexusnál fogva, m e ly h o n  a juhi. felelő intensiv erővel bir, a patakon kisebb ipar- 
láris egyesület a járási tanítósággal van és kereskedelmi telepek is létesülhetnek, a mint 
elsősorban érdekelt tényezője 1 ’. .1/. K. ennek a külföldön mindenütt sok-sok példáját
E-nek, és eljönnek az orszá< 
dekelt külföld újságírói.

A negyedszázados V M. K E pedig 
legszebb jubiláns jutalmát kapja abban a 
tényben, hogy ezt a nagyvilágnak szóló 
manifesztátiót az egyesület hazafias és cél
tudatos működése érlelte meg s hogy az 
egyesület lesz a méltó kerete vendanya- 
nyelvű magyar testvéreink ünnepélyes hit
vallásának. |)r C/. ,1.

Adakozzunk a z  e le s e t t  h ő s ö k  

özvegyei és árvái javára! 
Hadsegelyzö Hivatal főpénztára. Képviselői).;/

Szabályozzuk a Leiulvát!
Gazdasági erőforrásaink felkutatásiban látá

sunkban önként mindenkinek s/eme megakad a 
hegyeinktn-völgyeinken a járás egész hosszában 
tovaszaladó Lendva-partakon. I./ egészen a mienk

A múltakban ölbe tett kezekkel néztük a/t a 
rombolást vizáradások alkalmával melvet a l.emlva 
különösen vize okozott Hlontott jelöniekenv leni- 
leteket és kivált a Rónafötöl Battvánialváig terülő 
nagy földsávon, 20 km hosszúságban es 5 km. 
szélességben akár hányszor heteken át olv vi/- 
tenger támadt, hogy a közlekedés egyenesen lehetet
lenné vált. Maga Muraszombat sokszor már rémes 
időket élt át, mert pillanatokon mull csak, hogy 
egy vízözön nem törölte el a föld színéről.

A mérhetetlen kárt számokban és lényü kben 
kifejezni nem tartjuk szükségesnek, mert ezek a 
köztudatban élnek. Hlég rámutatnunk azon vízi 
malomtulajdonosokra, kik épen ez ókból szüntelen 
kénytelenülnek újra és újra és folytonosan inga
dozó helyeken a tilalmakat újraépíteni.

Az esős időszakok, a milyen a mostani ősz 
járása is, gondolkozóba ejtenek. Gondoskodásra 
serkentenek, teltre hívnak fel.

A járás deli részén ezek a télelmek es ezek 
az állapotok megszűntek. Nemrégiben o't a 
kormányok a Mura folyót már szabálvo/ták es 
vizi erejének kihasználása felett most folynak a 
különböző irányú tárgyalások es tenvkedesek.

Hp oly fontos es parancsoló járási kózeidek, 
hojjy a Lendvapatak szabályozásához de azon
nal — hozzá fogjunk es azt minél előbb be is 
fejezzük.

Csak emlékezzünk azokra a megismétlődött 
vészes időkre, mikor a partmenti S 10 község 
apraja és nagyja dolgozott kinn a Hetük,i patak 
parti szegélyén és minden képzelhető módon csinál 
tűk a parti emelkedéseket es törtük szel a gála 
kát, hogy a pusztító és rohanó vizát rengeteg 
tömegéből ránk ne szakadjanak a tengerhullámok. 
Harangjaink vészesen kongtak, a vészkütlök ékte
lenül búgtak és csak Isten segitel rajtunk.

A szabályozás czéljábol egyesüljenek meg
felelő társulattá a partmenti birtokosok és községek 
és akciójukat támogassa az egész járás, miután a 
Lendva szabályozása fontos és teljes járási köz- 
gazdasági és közérdek. Még csak nagy költségei
kéi se járna ez a vállalkozás, mert a mérnöki 
vezetés és tervezgetés költségein kivid a többi 
munka házilag és a közmunka keretében volna 
végezhető. Tartamához, pár hónap kellene csak.

Reméljük és hisszük, hogy ezen a járási 
gondon mielőbb túl leszünk. És ezt azért is sür-

H Í R E K .

Kitüntetés A legfelsőbb had- 
vc/etőséo Kardos |ózsef amlorhegyi ős 
Rolni Iván innrahnimosi népfelkelőknek az 
ellenséggel széniben tanúsított különösen 
bútui es vitéz magatartásukét! a koronás 
ezüst erdeinkeresztet a vitézség erem 
szállítóján adományozta

Előléptetés. Xachariás János a 
muraszombati hatarrendöi ség felügyelője, 
főfelügyelővé lépett eh”).

Nagy betörés Körmenden. Schmideg Her
mán körmendi tótéren lévő röfós es divatáru 
üzletében a folyó lio ü ere virradó hajnali 2 es 
.1 óra közölt ismeretlen tettesek betörlek es mint- 
egv 75,000 korona értékű rötáis árut: selymeket, 
selyem kendőket, grenadint es félgvapju szövete
ket elloptak. A betörök kczrekeritöjének a káro
sult 5,000 korona jutalmat aiánl fel.

Spanyol nath.i. Országos járvány alakjá
ban lépett fel e pusztító kor is pedig halálos 
veszedelmekkel. Oly valami lapangó betegség ez, 
mely a mai meggyötört emberben rejlő esszurtvadó 
betegsegcsirákat is életre kelti es kezd kegyetlenül 
pusztítani. Mert az emberek sem elegendő ovato-
sak. .a kó/eges/si•g es köztisztaság ügyet SZÍ’éökon
nem hantiak. A iái eánvtó! járás link sem ment
és cgyes ko/se gekhen szörnyen pusztít. Volt
kö/sc g, például 1‘erestó, hol egy nap 7 áldozatot
ki vám meg. A legnagyohb óyatoss ágra v.in s/űk-
no tje mindenkinek . hogy a ki m mii' löhh el \>i!assek
es e/ert a mar kí i ' dt Italt ovointe /kedesek
mindenütt sigoruain \egre is hajlandók

Spárga maximalasa. A kentleráruk . kender-
fonál. S / . í! C '  ki' ■ /fonál, ilyenrkk el kevert ;m\ag
gazdasági kotelveio.iruk. zsinegek, zsinórok, bál- 
koteiek legmagasabb árai a s/ept 28 -án megjelent 
koi iníinvrendelet erűimében megállapítva lettek.

Vasúti utazas. Az anyaghiányra való tekin
tettel a most kővetkező teli évadban a vonatok 
fűtésé erősen korlátozva lesz. l'./ert csak a feltét
lenül sz ik-iges nta/.i okra gon,lobon a j,. •/oilNrjí

x *i el m.iG.i! megvedd bunda- 
v ;vebekkel.
nvotségi közgyűlés lesz oktober 
1 a vármegyeházán. Tárgyal- 

döntések, a jo\o teendői, a 
kiemelkedő lesz. benne a szövetség

e< ez esetben is 
vah labz-.ikk.il 

T ii/uiti)
I 7 en á . e. '* < i 
tolnak a működi 
penzión á
elnökének; llcibst l i /a alispánnak az ünnepi

Gesztenye, dió. mogyuro ára kg.-kém 
I SO 5 10-ben állapította meg minősége szerint a 
zöldség es gyümölcs forgalmi inte/ö bizottság által.

Sertést csak vásárlási igazolvánnyal lehet 
venni es pedig csak 20 kilón felüli sovány sértést. 
Az engedélyt kis és nagy községben km sertésig 

ilöjároság azontúl a főszolgabíró adja.

Szálas takarm ányok á ra it újabb rendeleti
ben a kormány ekkép állapította meg, hog
anyaszéne, sarja, lóhere, luezerna, bükköny móhj', 
ára 45 korona, tavaszi szalma (árpa, zab, köleji
tózek es polyva 28 korona.

látjuk. Ott már élelmesebb és fürgébb az emberek 
szeme és a legkisebb pmftkocska mentén is láthatja
a kutató azokat a telepeket, melyek munkásainak 
csak hasznot hallanak

Hs erre az idők is intenek, kényszerítenek. 
Meg kell ragadnunk mindent, mi javunkra szól, 
mi erőt ad A jövő a cultiiráé, a gazdagodásé. 
Ki ezekben iobbet gviíjt össze, azé lesz a világ. S.

Szőlő- és borokatörköly z á r  alá vétik
A kormány az 1918. évi belföldi termésből siíf 
mazó szőlő- és borókatörkölyt zár alá vette 
A zár alá vétel arra a törkölyre is kiterjed, atntk 
pálinkagyártásra szolgál vagy fog szolgálni. A zár 
alá vett törkölyt, amennyiben pálinkajőzésre nem 
használják fel, legkésőbb 1918. évi december f5. 
amennyiben pálinkafőzésre felhasználják, a kifözés 
után azonnal, de legkésőbb 1919. március hó 1-jg 
megvételre az Állat- és Takarmányforgalmi Rés;, 
vénytársaságnak fel kell ajánlani. A társaság sej; 
kilogramm nedves iörkölvért 10 koronát fiat 
A rendelet felhatalmazza a földmivelésgyi minis;, 
tért, hogy a zár alá vett szőlő- és borókatörkölvt 
közszükségleti célokra rekvirálhassa. A rendele! 
életbeléptetése napjától szőlő- és borókatörkölyt 
továbbá szölömagot es borókabogyót csak iga. 
zolránnyal lehet szállítani.

kir
Birtokrendezési szakértők kijelölése. Am.

íoldmivelésiigvi miniszter az 1908. évi XXXIX 
t e/., illetve az. ezen törvény végrehajtása tárgyi 
bán a m. kir igazság és földmivelésügyi miniszter 
által 20 1909. i. M. sz. a. kiadott éendelet 30.
>-a alapján birtokrendezési ügyben gazdasági 
szakértőül \  asvárinegye területére Röszler Károly 
vin. ga/d. egyesületi titkárt szombathelyi, Bárdossy 
/-'dián földbirtokos alsómesteri, dt. Maróthy László 
földbirtokos káldi, l’espiscbil Zsigmond uradalm: 
intéző taródhá/ai, Horváth (ieza bérlő mura- 
szombati es laniás Jenő földbirtokos szecsöái 
lakosokat kijelölte.

Borrekviralás A földmivelésügyi miniszter 
rendeletét adott ki a fegyveres erő szükségletének 
ellátására szolgáló bormennyiség biztosításáról, 
egyúttal meg is állapította ennek a bormenny 
ségnek maximális .árát 550 koronában, magasai) 
bán unnál az árnál, amelyet mostanában fizetnek 
s igy lehetséges, hogy a bor ára ismét emelkedő 
fog. A rendelet élteimében mindazok, akik a; 
I’* HS évi szüret alkalmával legalább 100 hektó 
!i er mustot állítanak elő. kötelesek a kiszűrt 
mustnak seprő nelkiil számított öt százalékát ki 
tevő bort a fegyveres erő borral való ellátásának 
céljaira átengedni. Azok, akik igazolni tudják 
hogy a szüret alkalmával csak elsőrangú faj 
borokat szűrtek ki, saját szüretelésü boraik helyeit 
másoktól beszerzett, de legalább nyolc/, és fél 
maligánd fokos egészséges bort is szolgáltathat
nak be vagy jogosítva vannak az. igénybevételt 
hektoliterenként .300 koronával megváltani. At 
igénybe vett borért a földmivelésügyi miniszter 
hektoliterenként 550 koronát állapított meg. Ha a 
rek\iiálá- nem biztosítaná a hadsereg részére 
szükséges I 50.000 hektoliter bort, a f öl d ni i veié* 
Mgvi miniszter a rekvirálást kiterjesztheti foko
zatosan mindazokra, akik az 1 9 18 . évi szüret 
alkalmával -■/;iz hektoliternél kevesebbet, de leg- 
a! ihh 50 hektoliter mustot állítottak elő. Ha pedig 
a rekvirálás több bort biztosítana, mint amennyiéi 
a hadseregnek szüksége van, vagy pedig az ön
kéntes felajánlások után a szükséglet részben 
vagy eges/ben fedezetet nyom, a földmivelésügyi 
miniszter les/álliihatja az igénybevételre megáll*- 
piton százalékot es feloldhatja az igénybevételre 
megállapított százalékot es feloldhatja az igénybe* 
vend alól a felesleges mennyiségeket. Aki a ren
delet ertelmeben rekvirált bort akár egészen, akár 
részben jogellenesen felhasználja, elfogyasztja, el
idegeníti. az elvont borkészlet kétszereséig ter
jedhető kárösszeg megfizetésére kötelezhető.

A szerkesztősért felelős : Scheibner Aladár.

Nyilttér/

az el

Nyomatott a Vendvidéki Könyvnyomda gyorssajtóján (tulajdonos: Muraszombati

Heinrich Margit és W olff S. Frigyes 
Csáktornya jeg y esek .

(Minden külön értesítés helyett.)

) I. rovatban kozlötteknrt a szerkesztőség felelőssé) 
nem vrtilni.

1 akarékoénztáh Miirn^zmnhnthan

Muraszombat, 1918. 40 fillér. Harmlncznegyedik évfolyam 40. szám. Vasárnap, október hó 20

NIuraszombatés Vidéke
Társadalmi és gazdasági hetilap

E L Ő F I Z E T É S I  Á R :  I.aptuluidonos és kiadó: MuraszomhWjár**i Gazdaszövetség liazdaszftvelségi tagok, tanítok és jegyzők részére e g f g
L.ész évre 20 kor.,  fé lévre  10 kor., negyedévre .5 kor,, Főszerkesztő: évre l.x korona.

Dr. SÖ M tN  LAJOS. 1 hrdetési díj minden sző
l nnék megfelelően számítjuk a terület hirdetést, 
és aláhúzott szavak kétszeresen számíttatnak

egyes szám 40 fillér.

Kéziratok, előfizetési és hirdetési pénzek és reklamácziók
.Muraszombati Mezőgazdasági Bank 

küldendők.

MF.CUE1.ENIK MINDEN VASAKNAK
Muraszombat Készül : Vettdv

> ára 80 fillér, 
i hirdetést. A vestagbeKfl 
'ámulatnak A korlátoz’ u

idéki Könyvnyomda Muraszombat, ahol egyes 
számok kaphatók.

hoz való jogunkat fenntartjuk. 
Nyilttér som  4 korun«. *

*> .

Nyílt üzenet.
Nyílt üzenetet küldünk a határainkon 

túl élősködő szláv, német, osztrák vagy 
bármely más nemzetiségű embertársaink
nak, legyenek azok akár barátok, akár 
ellenségek, tartozzanak azok akár szövet
ségeseink, akár ellenlábasaink táborába.

Ne foglalkozzanak velünk, mint idegen 
nemzetséggel, nem mint vendséggel, nem 
mint szlávsággal! Ne rajzoljanak agyaik
ban rémképeket hovácsatolásunk és a ma
gyar anyaföldtől való elkapcsolasunk felől! 
Seperjenek a saját portájukon ! Itt seperni 
valójuk, rendezni valójuk és döntésük 
felettünk nincsen! Soha nem is lesz ! Egy 
fecske nem csinál nyarat! De egy sincs ! 
És ha akadna, azt ajándékul azonnal átvet
jük és odaajándékozzuk, mert annak a mi 
nuiraszombatjárási és muravidéki levegőnk 
ben helye nincsen, sem ebből a magyar 
földből kenyere!

Tudják meg mindnyájan, hogy itt 
nemzetiségi kérdés nincsen. De sosem volt. 
Itt szlovének nem laktak, nem léteznek. 
Lakott itt és lakik még ma is vend nyelvet 
beszélő néptöredék, de ez szivének-lelkének 
minden porczikájával magyar Magyar izig- 
vérig. A halálig és mindörökre, mig a világ 
világ lesz. Felettünk önök nem határozhat
nak és ne is határozzanak: Apostolkodásu
kat nem ismerjük, interni se akarjuk és 
emberi mivoltunk egész súlyával és min
den erejével, sőt ököljogával is tiltakozzunk 
az ellen, hogy csak megkísérelni is merjék 
a magyar állaineszmétől és a magyar anya 
földtől való elszakadásunkat. A judásokat 
sem tűrjük meg magunk között és ezért 
a feltevések, törekvések és gondolatok 
ellen is a legélesebben tiltakozzunk, melyek 
ide intézteinek ez irányban hozzánk. Siket 
fülekre talál minden fellépésük. Mint falról 
a borsó, úgy pattanik az már a határon 
vissza. Nekünk ez a jelenlegi határ szent 
es örök, melyet megvédünk és megtartunk 
nemcsak önökkel szemben, hanem minden 
emberfia és annak minden erőszakossága, 
álnoksága, hatalma ellenére a magyar állam
eszme, a magyar anyaföld és Szent István 
koronája meg a magunk és szent meg
győződésünk javára

És ide apostolokat küldeni se merje
nek ! Van nekünk szép és hatalmas magyar 
culturánk, dolgos két kezünk és a munkától 
nem félünk, tehát létünk minden feltételé
vel rendelkezünk is. Ez az elhatározásunk 
nem erőszakból fakad. Ez nem is csak mai 
spontán felkiáltásunk. Ez ősrégi érzésünk, 
mely lelkeink-sziveink mélyében velünk 
született, szállott át apáról fiúra és csak

teljes kipusztulásunk után semmisülhet meg. 
Ez egész valónk es egységes megnyilat
kozásunk.

Híreiket, izeneteiket, melyeket ott a 
távolban, talán erőszakos behatások alatt 
is elröppentenek és rophatok, tudományos 
folyóiratok vagy újságokban elhelyeznek, 
többé figyelemre sem méltatjuk, azokkal 
nem foglalkozunk, mert képzeletek és rög
eszmék ellen legjobb orvosság a nem
törődés. Belőlünk, ebből az általunk lakott 
magyar földből soha Szlávia. soha üer- 
mania, soha Ausztria, csak és egyedül 
örök időkre Hungária lesz, egy szép, 
nagyra hivatott és nemes gondolkozásu, 
meg szorgalmas kezű önálló és függtlen 
*M agyarország.

Es evvel mi az önök mozgalmát le
zártuk. Visszaüztük. Az idők komolyak és 
a helyzet is komoly. Nem érünk rá arra, 
hogy veszekedjünk és foglalkozzunk oly 
munkával, amelyik bennünket hidegen és 
ridegen hagy. Mi egységesek vagyunk 
hazánkban és a komoly időkhöz méltó 
módon dolgozunk a harezokat dicsősége 
sen befejező és az áldásos békéért. Már 
azért is, hogy történetünk második ezred
évének reggelén lerakhassuk azokat az 
alapokat, melyek nagyrahivatottságunkat ki
építem és kifejezni képesek.

Több szavunk nincsen és feleletünk 
sem lesz. Isten önökkel!

A d a K 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 i  

Hadsegélyzö Hivatal főpénztára, Képviseloház.

Békeszózat.
Ez uralkodik ma az embereken és 

mindeneken. Ettől visszhangozik az egész 
világ. Hazánk fenköit uralkodója : a béke
király küldötte el ezt a szózatott . . . min
denkinek, kiket illet. Ettől a harczi zajtól 
és harczias érzelmektől megmámoritott 
európai levegőtől mintegy eltávolodva az 
amerikai légürbe küldött békeizenetet Fel
séges Urunk az ellenségek gerinezéhez: az 
amerikai egyesült államok elnökéhez: Wilson 
úrhoz. És pedig a közelmúlt napokban.

A békegalamb rabbilincseitől meg
szabadult. Elrepült. Munkába is lépett. 
Eredmény is van már: folynak a tárgyalások 
egy nyomban megkötendő fegyverszünet 
és azt követő általános nagy nagy béke 
érdekében

A jelek arra engednek következtetni, 
hogy a békegalamb ezúttal czélhoz jut és 
tényleg a békét meg is teremti, Ébbeli 
hitünk megingathatlak mert az egész világ

állott harezban, az egész világ fáradt be* jjj 
is és az egész világ csömörlött meg 11| 
háború mérhetetlen pusztításaitól, de mi *1 
az egész világ vágyik is már békés, cultf ti 
rált állapotok után. Kezd az emberben ú ‘j 
némulni az állat és újra lélekzethez jut 19 
a lélek, a legszebb és legnagyobb lste!|j 
kincs.

A mily könnyen ugrottunk bele a.nap', 
világégésbe a ránk kényszeritett védelif Ö 
positióban, oly nehezen született meg komot *1 
eredményekre biztató jelenlegi békeszózijjj 
tünk A pusztulás és a pusztítás inindfl 
könnyebb munka és gyorsabb lefolyás; íj 
mint a béke. az alkotás gondterhes eV 
hosszabb időt igénylő munkája.

Ezeket azért iktatjuk ide, hogy tney . 
nyugtassuk azokat a kis és csüggeteg lelki ? 
két, kik nagyrahivatottságunkban kételkedj 
mernek vagy tudnak itt a határmenti őrv, 
déken. Nekünk itt, mint a magyarálla > 
végvárának most tneg nagyobbaknak, iné! 
rendithetlenebb és igazán aczélos magyarol 
nak kell lennünk.

Okos, higgadt és nyugodt megfontr 1
lássál, ha kezdjük az uj alkotásokat, akk< 
segítséget és hathatós támogatást nyújtó 
tünk vezetőinknek és a felelős tényezőknek 
Semmi kétségünk abban, hogy népünl 
ennek a járásnak derék magyar népe 
tapintatos mérséklet és a hangyaszorgalot 
útját nem hagyja el.

Jönnek a jobb idők, jönnek azok <| 
idők, melyekben a nehézérzések cltávoloí^ 
nak tőlünk és újra emberi mivoltunkba) 
tudunk bemutatkozni mindazoknak, kikne 
minden érverése értünk buzog. És ebbe 
aztán a teljes megegyezést, az imponál: 
egységet kell még kifejezésre juttatnuF 
mert eredményeket vasszorgalmunk és mehet 
munkánk mellett is csak igy tudunk elérni

E/. különösen bir jelentőséggel moi 
még ezért is, mert fel tárva vannak immí| 
a járási nagy munkaczélok, megadva vat 
ehhez a inunkaprogramm is. Ezeknek 3 
végrehajtásában nem szabad egy-ket uszít* 
tónak a boros asztalnál elhangzott tartalon' 
nélküli szavát mindjárt és vakon követni 
hanem bízni azokban, kik tényleg dolgod 
nak és értünk élnek.

Nagy időket élünk és ezekhez a uagf 
időkhöz méltóknak kell is lenni mindé- 
gondolatunkban, minden szavunkban, mit! 
deu tettünkben. 8. I

K ö n y v u j d o n s á g o k  a megjelenés Úttá 
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