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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 
■ --- ------ - ■ ■ ■ azonnal kapna

tok, úgyszintén Olcsó Jókai — Modern Kötiy 
tár -  Magyar Könyvtár — Ifjúsági iratok 
Gyermek képes és mesekönyvek raktáron na* 
választékban. Vendvideki Könyvnyomda köay 

és papirkcrcskedésébcn Muraszombat.
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tani és a kiknek az érdekei különös jellegű uj 
Gazdaszóvetségúllkért. iskolákat követelnek meg. A inai falusi és kis-

(S.) Jelentős társulása volt gazdáinknak és községi élet tűrhetetlen. Színvonala remségesen
; a járás lakosságának a múltakban is a Mura- 
; szombatjárási Gazdaszövetség, de ez igazi jelentő
séget főleg most és a jövőben fog nyerni. Ez a 

I szövetség most egészen uj feladatok elé jutott és 
ezeknek a megoldásához hozálátnia is kell, mert 
az idő a legkomolyabb munkára hívnak fel min
denkit. A Gazdaszövetség, mely egyúttal tagja a 
Vasmegyei Gazdasági Egyesületnek is. erőhöz a 
jövőben azonban csak úgy juthat, hatályos es 
eredményes munkát csak úgy tud kifejteni, ha

alacsony nálunk. Ezt is emelni kell.
Mindezekhez azonban mindnyájunknak kell 

megváltoznunk és talán kivétel nélkül. A becsü
letes és érdemes, arra hivatott és teremtett embe
reknek a kezébe kell letennünk sorsunkat, nem a 
munkakerülő és korcsmái szájhősök, a demagó
gok, az izgatok, az agyonprotezsált és üres fejű 
embereknek a kezébe. IV* testvért is kell látnunk 
mindenkiben, cgvet érteni mindenkivel és vállvetett 
munkával lerakni azokat az első pilléreket, a

abban mindnyájan egyesülünk es ann ak tagjai n ic Iveken a ióvö Magyaror■szag es ebben a jövő
sorába is lépünk. Muras/ombai i uíras na^y es magasztos épület-

Sorsdöntő órákat, pillanatokat él űnk Igv lenás/e ret íe lépitjlik.
alakultak az eseménvek a háborús kclyze-i foU ián \ pil-z lulás es az nlkolás találkozó pontian
hogy hazánk önrendelkezési szabadság.- i: állunk most es mert az aik utashoz hivattunk meg
nyeri és berendezkedhetik önálló nemzeti állammá. a Magyarok Umne által. 1.•gviink resen és egye-
Minden most már tőlünk függ es rajtun k mul: k -ni unk lom • i üljünk a Mm .i'/.ombatiárási ( iazda-

És itt a gazdasági berendezés kérde sei tolul s/ovet-eg ki 1vl.'-l-en, hogv :•rönk, szavunk legyen,
nak mindenek felett élőiéibe. 1 i i a  1 av•'.leg :i \ 11■ - ; - ereim..msekéi ériünk el. liogv mindnyájan
Ausztriával mint a kulioldi államokká! ilom v /i:n ■ mih n d \iin kben egyesülte n \ig\uk elő a járási
szövetségben, hanem szerződéses ws/onyh an elünk. ko/eiáekekel.
Államszövetség ugyan fennállott, de c|Vil C/ .1/ -

mszedaink-* épület van teljes diiledezőben osztrák ẑ 
nál. Ez volt eddig akadálya a tényleges külön 

j válásnak. Az államszövetséges viszony megszűnésé 
I most küszöbön van és igv teljes állatni önállösá- 
i gunk berendezkedésének az ideje érkezett el 
l Kétségtelenül vége lesz a vámterületi közösségnek 
j és létre kell jönni az önálló magyar banknak is, 
j A gazdasági berendezés lesz tehát legtöbb íelada- 
I tünk, egyúttal a legjelentősebb is.

Ebben a gazdaközönseg érdekeire kell fektet
nünk a fösulyt. Eddig is már üv irányú munkál
kodás folyik a kormány kebelében. Hiszen a gazda
sági kamarák felállítása elhatározott dolog és 
készen van tervezete is. A mezőgazdasági érdek- 
képviseleti testületeknek azonban ezen a ponton 
megállniök nem lehet, nem is szabad, mert a 
reformsziikségletek olv jellegűek, hogy a gazdasági 
téren csak úgy tudunk czélt és eredményt elemi, 

”ha a gazdasági és egyúttal a culturális téren 
egyenlő tempóban haladunk előre, azonkívül meg
teremtjük a mezőgazdasági közigazgatás szerveze
tét is, mely az előbbieket aztán mozgatni es 
nevelni, irányítani és védeni, előbbrevinni es meg
erősíteni fogja. A küszöbön levő közigazgatási 
reform figyelme erre szintén kiterjedt es pedig 
különösen azért, hogy az önálló magvar nemzeti 
állam központi ereje, a népérdekek gondozása, de 
egyúttal a mezőgazdasági intézmények és törvénvek 
végrehajtása biztosítva legyen.

Es itt fog beleilleszkedni a jovö balekom 
orgánumai közé a Muraszomhatiiárási Gazda- 
szövetség, mely a muraszombatjárási gazdatársa
dalom önkormányzati szerve leltet. Ezt most 
megerősíteni kell és ebbe minden ga/Ján.ik belepni 
a  saját jól felfogott érdekeben parancsoló köteles
sége. A termelés megszervezésében, fejlesztésében 
és irányításában oly szerepet kell válalnia a járás 
lakossága érdekében, liogv ahhoz egv tömörült 
erős szervezetű egyesületté kell ohadnia, a méh
ben a széthúzásra gondolnia sem szabad senkinek, 
még áldozatok árán sem Eeladata közölt lesz a 
földbirtok szabályozása, a népesedési állapotjaví
tása, de egyúttal az iskolák es a neveles ellenőr
zése is. írástudatlannak a járásban a jövőben 
különösen itt a határszélen lenni nem szabad e- 
a nevelést valamint az iskolát gazdasági ismere
tekre kell basirozni. A tanulás lehetőséget meg 

y$ kell majd adnia mindenkinek, mert mindenkit 
hazánk hasznos állampolgárává kell kinevelnie 

. Így érzi magát a nemzeti kötelekben mindenki jól.
, mert a nemzeti munka közvetlen osztályosa es 

részese lesz. Es járásunkban ezek <t czélzatok 
azért is oly fontosak, mert itt jo részben kisgazda 

i 41, a kikre a legnagyobb gondot kell majd fordi-

M anifestatió.

dr. Somén Lajos Muraszombatból, Lipici 
Ferencz Alsómaráczról, ifj. Kühár József 
Mezővárról.

Muraszombat teljesen ki van lobogózvg 
és igy ad a nagy ünnepnek külső keretet, 
igy várjuk a tömegvendégséget.

h í r e k .

Nagynrányu, mess/ckihatö ünnep folyik 
k: ma .1 muraszombati járás székhelyén : 
Muraszombat nagyközségben Az ünnepély 
lapunk / inakor kezdődött és igy arról liti 
képet csak jövő szamunkban adhatunk.

A járás népe azonban tiintciő tinne- 
pélvesscggel már is bevonul Muraszombatba 
nagy tömegekben magyar nemzeti szinii 
zászlók alatt, hogy tüntessen, hogy foga
dalmai, esküt tegyen a magyar nemzeti 
allameszme, magyarsága, magyar szárma
zási, magyar volta, a magyar állatni köte
lekben való feltétlen meghagyása mellett, 
hogy egyben tiltakozzék az idegen, illeték
telen nemzetiségi követelések ellen, akár 
S/láviáliuz, akar Germániálio/, akár Ausz
triához való álcsatolása ellen es minden 
heezelödés ellen, hogy tiltakozzék szlovén 
vagy vend elnevezése ellen, a szláv nem
zetiségek sorába való helyezése ellen.

Ugyanis a Közművelődési Egyesület 
mint már jelentettük 25 évws jubi

láns illését, a muraszombatjárási tanítóság 
pedig rendes közgyűlését tartja és arra ez 
alkalommal mar lejöttek a kormány kép 
viseletében Ncmetliy Károly v b t t 
államtitkár az osszminiszteiium, dr Őstfíy 
Lajos főispán. I ierbst Géza ttdv. tan. alis
pán, Dttiizner György kir tanfelügyelő. 
I lon vannak: Zalavármegye főispánja, az 
alsééendvai járás imtravidéki nagy küldött
sége, az aiso'cndvai járás töszolgabirája. 
dr. Kiss Elemér szentgotthárdi járás foszolga- 
biiaj.t és igen tekintélyes s/amti küldött
ségé. I többi ik mind csatlakoznak a mura- 
s/o:nbaii j.u.is 114 község lakossága
ivá aiio un a i sl i c küldöttséghez, melyben 
remi. rang. vall is, társadalmi állásra vált) 
tekintet nélkül egvesti! n járási összlakos
ság. hogy az. alkalmat a kormány és Vas- 
meg Z,havat megyek képviselőinek Mura 
szombatban idö/csét felit.i nál a érzelmei 
es akarata tolmácsolására, nagyarányú 
mnniíestátiója meghallgatására es őket 
kérje, hogy róluk a jovö Magyarország 
kiépítésénél mint igazi ineív es őszinte 
érzésű mag>.írókból álló végvárra építse 
nek és az ehhez szükséges segélyt meg
adják.

A néplelek spontán nyilatkozik meg 
és azt kifejezésre juttatják a járás szülöttei :

- -  Kitüntetés. A legfelsőbb had- 
vezetőség az ellenséggel szemben tanúsított 
bátor és önfeláldozó magatartásukért Osskó 
András alsócsalogányi, Scliadl Rudolf 
károlyfai, Schnurer József vashidegkuti, 
Borbély György sándorvölgyi és hauzsár 
József görhegyi népfölkelőknek n bronz 
vitézségi érmet adományozta

Emléktábla felavatás. Kardos János volt 
örihodosi ev. lelkész, a vendség legnagyobb költő
ié* n e k. Újtölgyesen levő szülőházát hálás tisztelői 
emlék táblával jelölik meg. Az emlékmű ünnepé
lyes leleplezése f. hó 31-én d. u. 3 órakor fog 
megtörténni, a következő programul szerint: 1. 
Erős vár a mi istenünk. Gyülekezeti körének. 2. 
Imát mond : Luthár Adám battyándi ev. lelkész. 
3. Kardos János emlékét méltatja: Meiner Géza 
örihodosi ev. lelkész. 4. Énekel a nöegyleti vegyes
kar. 5. Ünnepi beszédet mond: Darvas Aladár 
tólkereszturi ev. lelkész (>. Az emléktáblát fel
avatja Kováts István ev. lelkész. 7. Az emlék
táblát a muraszombati ev. nöegylet nevében meg
koszorúzza : Dr. Sömenné nöegyleti elnök. 8. 
Gyülekezeti körének : Hymnus.

Papi értekezlet. A Muraszombat vidéki ev. 
lelkés/i egylet l'MS évi október kő 31-én d. e. 
‘t órakor a/, ev. iskolában értekezletet tart, a 
melyen érdeklődőket szívesen lát az Elnökség.

Halálozás. Egy fiatal, . mukás és kedves 
életet tört le a halál. Hunyadi Sándor kórházi 
gondnoknak leánya, Valéria, férj. Horváth Józsefn* 
távozott el az élőktől, mikor Tamás fiacskájának 
adott uj életet. A család az alábbi gyászjelentést 
adta ki :

Horváth József, mint az elhunyt férje. 
Horváth Tamás fia. Hunyadi Sándor és neje 
Simon Mária mint szülei, id. Horváth József és 
neje szül. Kámán Borbála apósa, illetve anyósa, 
Hunyadi Kornélia testvéré. Baranyai Gábor és 
neje szül. Horváth Anna sógora, illetve sógor
nője úgy a maguk valamint az összes rokonság 
névébe* fájdalomtól megtört szívvel tudatják, 
hogy felejthetetlen neje, illetőleg anvja, leányul, 
testvéré, sógornőjük és rokonuk, Horváth Jó- 
zsetne s/ul. Hunyadi Valéria életének 22-ik, 
boldog házasságának 2-ik évében folyó hó 5-ón 
délután 3 órakor hosszas és súlyos betegség 
következtében az Urban elhunyt. A drága halóit 
földi maradványai folyó hó 8-án délelőtt fél 10 
órakor fognak a rom. kaik. egyház szertartás? 
szerint beszentelletni és a budapesti-farkasréti 
temetőbe örök nyugalomra helyeztetni. Bmjá- 
pest, l'M8. október 7. Áldás és beke lengjen 
porai felett I

A szerkesztésért felelős : S c h e ib n e r AladAr.

N yílttéri
K öszönetnyilvántás.

Mindazon hölgyek és uraknak, kik felejt
hetetlen \ aleria leányunk gyászos elhunyta alkah 
mával részvétükét kifejeztek, ez utón köszöne
tét mond

Hunyadi család.

} f rovatban kőzlf>ttek«*rt a szerkesztőség felelősség 
nem vállai.
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Kéziratot', előfizetési és hirdetési pénzek és reklamíczirtk 
Muraszombati Mezőgazdasági Bank r.-t Muraszombat

küldendők.

l.aptulajdonos és kiadó: MuraszmiihatjAiási (iuzdaszóvetség. 

Kőszerkesztő:
Dr SŐMEN LAJOS.

MK.O.IK.l.F.NIK MtN’DKN VASAKNAK

Készül: Vendvidéki Könyvnyomda .Muraszombat, ahol egyes 
színűik kaphatók.

O-tzdasz* v. tségi tagok, tanítók és jegyzők részére egész • 
évre IS korona.

Hirdetési dij : minden szó íra KO fillér, 
hímek megfelelően színiitjuk a terület hirdetést. A vastagbélé* T i  
és uMhuzott sz.uak kétszeresen szímittatnak A korlítozís- F i  

hoz való jogunkat fenntartjuk.
Nyllltér sora 4 korona.

A nagy ünnep és nagyságunk.
A nagy és hatalmas ünnep, melyet 

Vas és Zalamegyék déli részének lakos
sága es ezek kulturegyesülete spontán 
egyesüléssel rendezett Muraszombatban. 
1918 október 20-áu lefolyt- örökké neve
zetes dátum Oly nagyszerű, oly bensősé
ges, oly lelkes, oly kiemelkedően magyar 
ünnep volt az, hogy ilyent a múltak kró
nikáiban felfedezni nem lehet. Ezt a há
borít adta nekünk Ünnepe volt ez annak 
a vidéknek, annak a magyar iakosságnak, 
melyre idegen nemzetségek, ellenséges 
hatalmak vetették ki hálójukat. Ez a háló 
megsenimisittetett és most már tudja min
denki. hogy ide idegen eleinek, idegen 
behatások betolakodni ne merjenek.

Itt Magyarország elevenen él és áll 
végvára, melyet ez a lakosság megtart ; 
mindenkivel szemben Csak az, a ki itt 
jelen volt, aki látta ennek a nagy ember- 
tömegnek tüntető felvonulását, aki hallotta 
a szentséges mcgnyilatkoztatást az immáron 
önnalló es független Magyarország kötelé
kélten való feltétlen meghagyása mellett, 
az éles tiltakozást itthagyásának védelme 
érdekében, annak vannak tiszta és nemes 
fogalmai e terület lakosságának magyar 
származása és magyar érzelmei felől.

Délelőtt Q órára a muraszombati járás 
majdnem minden lakossága és a szent
gotthárdi, meg alsólendvai járások rengeteg 
népe hullámzott Muraszombatban, mely 
emberek tengerének képét nyújtotta Sok
sok ezer ember gyűlt egybe és szinte 
türelmetlenül várta a 2 órával megkésett 
vonatot, mely vendégeinket hozta és amely 
11 óra után berobogott a pályaudvarra, 
hol a nép nagyrésze magyar zászlók alatt 
összesereglett

Oly lelkes és magyar tűzzel telitett 
volt a hangulat, oly bensőséges, meleg, 
valódi és hamisítatlan volt a nép közérzése, 
hog\ szinte elementáris erővel akart tilta
kozásának a szlávokkal, németekkel és az 
entente szövetségesekkel szemben kifejözést 
adni A bölcs önmérséklés azonban hig 
gadtságra, méltóságteljes manifestatióra 
vezette

Mert a Közművelődési Egyesület 25 
éves jubiláns közgyűlésébe illeszkedett bele 
a nagy manifestatió, együtt karöltve ünne
pelt az egyesület és a már nevezett három 
járás népe.

Mikor a szojgálati vonat fél 12 óra
kor berobogott és abból kiléptek: dr.
Némethy Károly v b. U t. belügyi állam
titkár az összkorntány nevében, dr. Ostffy 
Lajos Vasvármegye főispánja, úgyis mint a 
kultuszminisztérium képviselője, dr. Saly

Árpád és dr. Ruprecht Tas/iló kíséretében, 
Heibst Géza ttdv. tanácsos, Vasvármegye 
alispánja, Tulok Lajos körmendi főszolga
bíró, Zongor Béla körmendi evang. espe
res, továbbá a magyar sajtó képviselői : 
Csizmadia László, a Szombathelyi Újság 
szerkesztője, dt Geszttel Imre, a Vasmegyei 
Hírlap szerkesztője, Békéit Lajos és Halász 
László, a Vasvármegye szerkesztői stb. stb 
oly hatalmas éljenek zugtak fel, hogy a 
hallgatóság lelke egészen átszellemült.

A vendégeket az állomáson a járás 
nevében Horváth Pál főszolgabíró fogadta 
a következő beszéddel :

Nagyméltósdgu Államtitkár U r!
A muraszombati járás közönsége nevében 

hódoló tisztelettel és hazafias örömmel üdvözlöm 
igen tisztelt vendégeinket, mint a magas kormány 
és a vármegye képviselőit, a vendek lakta járás 
sz -kitelvén és hálás szívvel mondok köszönetét 
a mi derék szorgalmas és jó magvar hazafi vend 
lakosságunk nevében ama kitüntető inegtisztelleté- 

. sért, hogv a vendvidéki magyar köztnövelödesi 
egyesület mai jubiláris ünnepségnek fényét magas 
megjelenésükkel emelkedni kegyeskednek.

A régi Pannónia vend anyanyelvű, de 
magyarul érző és beszélő lakosságában, mely 
a 4 évet meghaladó háborúban oly sok fényes 
tanúságát adta hősies ónfeláldozásának és hazafi- 
ságának, csak növelni fogja ez á látogatás azt 
a megértést, a mit jubiláló egyesületünk 25 év 
óla szeretettel és bölcseséggel igyekezeti meg
teremteni a vendekés a magyarok között. Isten 
hozta vendégeinket, legyenek szeretettel üdvö
zölve körünkben 1

Ezután Muraszombat nagyközség ne
vében annak h. városbirája. dr. Sőmen 
Lajos köszöntötte a vendégeket imigyen:

Nagyméltóságu Államtitkár Ur!
Méltóságon Eőispán és Alispán Urak !
Muraszombat nagyközség kiváló szeren

cséjének tartja mostani jelentőségteljes magas 
megjelenésüket. Mikor az idők és a háborús 
helyzet adta nehéz gonJjaik és elfoglaltságaik 
közepe'te figyelmük reánk szegezodik, és követve 
legbensöbb sugallataikat, szivüknek intő és a 
mi szivünk hivó szózatát, itt a mai napon a 
Muraszombatban, mini a járás székhelyén lefolyó 
culturiinnepélvre szerény falaink közé lefáradni 
méltóztattak. ezt oly jelentőségű és a messze 
jövőre kiható olv fontos eseménynek tartjuk, 
hogy ez alkalommal nekünk, mint a magyar 
nemzet itteni szerény es csendes napszámosainak 
a hétköznapiasságon felül messze felülemelkedni 
kellett.

Muraszombat nagyközség ezért szivének- 
lelkének egész melegével, minden ősszinte dobba
násával és ez alkalommal különös szeretettel 
üdvözli Kegyelmességeüet és Méltóságtokat. 

i Legyen a nap, a mit közöttünk, a mi jó derék

magvar népűnk között ma eltölteni inéltóztatnak, í j 
örökké felejthetetlen es merjük hinni, hogy az | 
üt ma szerzendö tények és tapasztalatok és a r ij 
melyek ezt nagyon hangsúlyozni kívánom, j JI 
nem miimachinatió. sem hivatalos lépések, ; ti 
hanem a valóság, a járási néplélek szüle- gíl 
menyei, legyenek ezek a ténvek és tapaszt«- j (] 
lók a magyar nemzet, az immáron önállóvá és f u 
függetlenné lett Magyarország, a mi édes hazánk . • 
itteni végvárának örök, hatalmas és szent, meg j tj 
sérthetetlen oszlopai. fia

Isten hozta vendégeinket! 1

l)r, Némethy államtitkár és dr. Ostffy ! ;. 
főispán szives hangú és szeretetteljes vá- A 
lasza után a nagy tömeg gróf £>zápáry »V 
László v. b. t t. és gróf Batthyány Zsig- 
mond vezetésével kik a vendégeket 1 
már Mátyásdombon fogadták — a polgári 1 j 
iskolába vonultak fel nemzeti szinii zászlók 1 : 
alatt és ugyancsak nemzeti szinti zászlókkal 1 
teljesen feldíszített utczasorokon át.

A  polgári iskolában, a tornacsarnok
ban volt eredetileg tervezve a manifestatió 
a kulturegyesület közgyűlése keretében. ( 
Az azonban kicsinynek bizonyult, mert a • 
mepjelent vagy 10000 embert befogadni 
nem tudta. Ezért az ülés az iskola nagy 
udvarán folyt le, Isten szabad ege alatt 
ragyogóan tündöklő napfényben.

Dr Czifrák János, a Közművelődési 
Egzesület elnöke, megnyitván az ülést, 
rövid szavakkal vázolta az ünneplő közön- , 
ség előtt a nap jelentőségét s felkérte azt , 
akaratának tolmácsolására.

Ekkor a tárgysorozaton kivtil Sőmen i 
Lajos dr., muraszombati h városbiró, emel- j: 
kedett szólásra és a következő megkapó 
hatású beszédet mondotta el, gyújtó hatás- fi 
sál, úgy, a hogy azt a magyar lelke . 
érezte is :

Nagvméltőságu Államtitkár Ur !
Méltóság«* Eőispán és Alispán Urunk !
Bennünket, a kik itt a mindenség alkotójá- Ij 

nak, Kegvelinességtek és Méltóságlok síim* előtt | |  
must megjelentünk, valami oly érzés hozott ide, |i 
a melyet szavakkal kifejezni alig tudunk

Hajlott a vágy, az ösztön, valami belőlünk |j 
lett. velünk született, belőlünk kitörő, oly hatalmas 7 
érzés, mely útnak indított. Az ut ide vezérelt, ( 
hol magunk előtt látjuk és magunk között érez- |] 
zuk azokat az erőket, a kik a jelen háborús V 
sorsdöntő helyzetben nekünk támaszt nyújtani ; 
képesek

Ez az érzés a mi hazánk, édes magyar t 
végtelen szeretete.

Nehéz időket élünk. Ebben közelről látjuk j 
azokat a vészterhes és fekete felhöszerü jelen- ja 
ségeket, melyek sorsunkra nehezednek. Ennek H 
a sorsnak a kiépítésén most fáradozunk.


