
»MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE«

Tartozunk múltúnknak, jelenünknek és jövönk- 
nek avval, hogy az előbb említett vagyoni erők 

|  néhány százalék,‘if mely hiszen ;i végső fokban
1 csak ismét jó befektetés. uz árva alap javára 
| kikérjük. fiz önként is értetődik igv. Áldo/ni kell 
) annak, a kinek van miből, fis a felhívást nem is 
■ kell várni senkinek, hanem sietni a forráshoz, 
I hogy abból mindnyájan erőt meríthessünk

A felhívás megtörtént és nincsen kétség 
, abban, hogy eredményre vezet. A/ eredmenvlelen- 

ség csak azt hozhatná magával, hogy jönnének a 
név szerinti fel hívások, a melyek aztán mégis 
más hatással vannak és különös színezetet adnak.

Úgy értesülünk, hogy a helyi gyűjtés eddig 
is a várt mederben folyik előre.

h í r e k

— Katonai kitüntetések. A légid 
sőbb hadvezetőség Molczmaim I-ijus 
szabadhegyi, Dcrvarits János s/.cntbib.>ri, 
Ootrtbócz Lőrincz alsöcsalog.myi, Gumilar 
Péter csendlaki, Gyergyék István vaskuvacsi 
népfelkelőknek a kisr/íist vitézségi otnict, 
továbbá Albert János velemeri, Koc/én 
József mezővári, Dcrvarics József csendlaki, 
Gaber Ferenc/, seregházai, Gumilar Ectencz 
radófai népfelkelőknek pedig a bron/ 
vitézs.égi érmet adományozta.

— Házasság. Folyó évi augusztus 
hó 10-én Németujváron Kneffel Ancsi 
nrhölgy és Dr. ürandpierre Jenő muraszom
bati kir. járásbiró egy békéitek.

— A V. M. K. E. augusztus 7-iki 
nagyszabású mulatságáról jövő heti szamunk
ban fogunk részletes tudósítást kapni F 
hétről lemaradt a nagy referáda különböző, 
de annál nagyobb okokból. Először is 
nincsen már hely, mert lapunk ezúttal is 
csak két oldalon jelenhetik meg, másod 
szór fő-, felelős-, al-, bal és oldalszerkesz
tőink, belső-, külső-, innenső- és túlsó 
munkatársaink, saját-, rendes- és rendetlen 
alkalmi és alkalmatlan tudósítóink még 
annyira a nagy nap hatása alatt állanak, 
hogy erősen csökkent munkaképességgel 
ezidőszerint még csak pihenni ludnak és 
végre harmadszor, meri ladössy Barnabás
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mester feldagadt ábrázattal ülve nézni kény
telen, hogy az egyetlen szedőgyerek hogyan 
nem dolgozik

— Postai értékcikkek hiánya. Nem tudjuk, 
mi az oka annak, de mint ismételten előforduló 
tényt kell leszögeznünk az t : hogy a postai érték
cikkeket az elárusító helyeken, nevezetesen nyílt 
vegy zárt levelezőlapokat, utalványokat, egyes 
bélyeg nemeket csak a legritkább esetekben tud a 
közönség kapni. Hajlandó a ma embere mar min
dent a háborús conuncturák nehézségeinek betudni 
és annak a terhére elkönvvelni, de ezen az álla
poton mégis legkönnyebb segíteni, nagyon
egvszeiüon ugv, hogy az eláruMtó lielvek meg
jelelő készletről gondoskodni tartozzanak, hz 
annviwil is inkább lehetséges, mert a felügyeleti 
hatóságok mindenkor és ma is keszek a közönség 
igényeinek a kielégítésére és igv mulasztás csak 
az elárusító bel veken képzelhető el. Kérjük az 
árusító helyeket, a maguk, ti kincstár és a közön
ség érdekében, hogv eme jogos igen vek kielégi- 
le-a re figyelemmel legyenek.

Hadi kölcsön biztosítás Mindnyájunknak 
kó/os erdeke es legfőbb kötelessége a haza bizto
sit,-i-a. cin hites gondjain. L/t czeloz/a a liadi- 
kölcsónbizto-dtds is. inelv a haza érdekei mellett 
émös érdekűnket is kielégíti L/t vette tel üzletágai 
koze a Muraszombati Mezőgazdasági Bank is mint 
a I nesti általános biztosit«) társulat ügynöksége 
is. Mónijuk ügyeimébe az itthonlevök mindnyájá
nak. mint a legjobb gazdasági es pénzügyi befek
tetést es a leghathatósahh segélynyújtást azok 
részére, a kik értünk iegvverben a határokon 
állanak és a Ilonnak biztos létet nyújtanak

Hadi (jazd ilkodas. A háborús helyzeti 
szűkös viszonyain segített a Muraszombati Mező
gazdasági Bank, á mikor kereskedésbe/, fogott. Az 
embeiek. a gazdálkodók es a kiskereskedők által 
nehezen megszerezhető gazdasági és egyéb házi 
szükségleti cikkeket szerzett be és igen jutányos 
áron bocsájtja a nagy közönség rendelkezésére. A 
jelenben különösen kosarak, kenőcsök, seprők, pat
kok stb stb. kaphatók A saját érdekében cselek
szik, ki igyekszik szükségleteit mielőbb biztosítani 
es beszerezni. Ugyanott kielégiltetik minden mező 
gazdasági, ipari es kereskedelmi minden irányú 
szükséglét

Az agyuk menhfilyere újabban beérkezeti
adományok. Ko/ic Adám es fia l’elöta gyűjtése 
52 M), K’osenberger tiizi Muraiü/es gyűjtése 5(i

A U G U SZTU S 11.

Huszarik Róza Yashidegkut gyűjtése 40 20, Bagáry 
N. János plébános Parestá gyűjtése 1 OH- —, 
Wucskic« János B.iltyánfatva gyiijté«e 521—. 
Kutos Lajos Tótkeresztur gyűjtése 32 50, Darvas 
Ferenc/, tanit«) Ovanafa adománya 5’— korona.

v A belatinc.i Vörös Kereszt Péter-Pal napi 
yyüjtése. A belatinczi Vörös Kereszt egyesület, 
mint a múltakban, ez évben is Péter-Pdl napján 
az egyesület c/éljaira gyűjtést rendezett, mely 
1536 korona 61 fillért eredményezett.

Köszönet nyivánitás. Gróf Szápáry László 
0  nagyméltósága 40 kg. búzát, 1 kg. hajdina lisz
tet és 7 üveg bort volt kegyes adományozni » 
muraszombati közkórháznak, tizen adományért 
hálás köszönetét nyilvánítja a gondnokság.

A szerkesztésért felelős : Scheibr ter  Aladár.

ffj&r Magyar felírással ellátóit képek. 
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M O Z G Ó  S Z Í N H Á Z
MUKASZOMKAT.

Vasárnapi m ű sor :
I. Byzancz utolsó napjai Dráma 3 (elv.

Színes képekkel.
2 Messter Sasclia Háborús híradó
3. Hősies szerelem lilelkép 2 felvonásban.
4. Ágoston szerelmi kalandja. Bohózat.
5. Adolár ékszerész. Bohózat.

Az clőmlAst egy  kitűnő h an g ú  orirtsi n ag y  
g ram o fo n  k isé ri.

Felsopáholy 2 50 K Alsópáholy 2K 
F1FI.YARAK : Zartszek 150 K I hely I korona.

II hely 60 féli III hely 40 fillér

Kezdete délután 3 órakor és este 1 -A) órakor.

Augusztus IN iki műsor szenzációja: Cirkusz grófnő. 
Dráma 3 felvonásban.

I is/telettel
DITTRICH GUSZTÁV

lulajdonos.

— Itthon . . . Nelli !
Űrre a fölszólitásra inegre/zeiili-k lent a 

sarkanlyuvirágos lugas lombjai s meglibbent mogot 
Uik a Nellike fehér batisztruhája. A lám szőke 
feje mögött pedig egy másik arc tűnt ebi: egv 
tüskéshaju, szőke, együgyű, kerek, piros arc L- 
ez az arc hihetetlen módon ragyogott : ugv rag\o 
gott, mint a kivájt görögdinnye, amelynek a belse
jében rossz gyerekek gyertyát gyújtottak Legalább 
Szentgályra, akinek a szivében megmagv.irá/b.it.it 
lan gyűlölet ébredt a nyersvds/onruhds fut ellen, 
határozottan ezt a benyomást tette

— No jöjjön maga is, Pista! s /o lt  neki 
hátra Nelli.

Pisla jött. Örömmel jött és örömmel iidvö 
zölte a szélesvállu. lesült arcú, hódító pillantani 
Szentgdly Gyurkát, aki mellett olyan volt. mint 
egy vasárnapi díszébe öltözött s/.elűllelkii lakatos 
segéd. És Nelli mégis öt nézte, igen: nem Gyur
kái, hanem Pistát. Szelíd, hűséges és hálás tekin
tettel nézte, mintha csak ezt mondta volna neki :

— Neked vagyok a világon. Hozzád tartozom. 
Ha úgy akarod, ints nekem és én akár azonnal 
is megyek veled, ahova vezetsz . . .

Szentgály igen jól emlékezett még arra az 
alkalomra, amikor előszőször olvasta el ezt vilá
gos szembeszédet. Csakhogy akkor hozzá intézlek.

alI s  ez a len végtelen különbség olvan hala 
volt rá, hogv szerelte volna kissé agyonütni azt 
a ji-lentektelen, j«> fiút. akinek a védelmében olvan 
nyugodtan hagyta el másfél hónap előtt a leánvt.

Jól mulatott '  kerde/te most Nelli es 
tökéletes közömbösséggel nézett az arcába.
Mi bizony nem sokat mulattunk . , Mindig itthon, 
mindig kettesben. Jo volt igv. ugv e. Pista .-'

Pisla neve volt egész, délután miihlcn máso
dik szava. I átszőtt, hogv az ö létezésévé! van teli a 
icie a szive: a szenvedett, megcsalt es megvigasztalt, 
ragas/kodo kis ass/onvi szive. Hogyan történhetett 
meg ez a csoda ilvcn rövid idő alatt : nem tudni. 
De megtörtént es (ivnika. a tapas/ialt. erezte, 
liogv itt semmit sem lehel újra kezdeni többe

I ste lett es Szenlgalv ( ivorgv kilepett a 
íolyondáros rácskapun Utoljára lepett ki rajta, az 
utolsó látogatásnak azzal a csodálatos, könvfakasztó 
ét /csévél, mintha nemcsak ö távolodnék a rákos- 
csabai kis háztól, hanem vele együtt az is megindult 
volna az ellenkező irányban, elfelé, hogy végre 
belevesszen az estebe. a sötétbe, a semmibe 
I (óljára volt Nellieknél : nehezen eltette meg ezt 
az idegen lolakojó. kegyetlen gondolatot Mire 
azonban hazaért a fővárosi lakására, már eiillető
nek és természetesnek, sőt helyénvalónak 
rázta az esetet:

magya-

Ni-lli. gondolta, mialatt az ablakában 
állt es a keservesen p o ro s , vasárnap-esti utcát 
bámulta kitűnő leánv, de alapjában véve örül
nöm kell, liogv nem lesz a feleségein. Igaz, hogy 
egv szerű es áttetsző a lénye, az is igaz, hogy tele 
van szeretettel, de ez a szeretet nem egy bizonyos 
egyéniségnek szól, hanem mindig annak, aki a 
legjobb hozzá. Alioz aztán törhetelleniil ragaszko
dik. de miután én nem merek arra esküt tenni, 
hogy féri koromban én lennék hozzá a legjobb 
mindenki ko/iiI a világon : végeredményben rám 
ne/e epen olyan kockáztatott vállalat volna öt 
elvenni, mint a k á r  a legkacérabb kis bestiát. Pisla, 
az más. Az bi/to> a dolgában Vegye el csak Pisla.

I jra kinézett az utcára. Nehéz esti levegő 
tekinli meg a s/iik inon es poros, ellenszenves 
nv.íri kirándulok ballagtak sírni, fáradt csoportok
ban hazafele. Szentgály megfordult, visszament az 
űöas/ialához és megismételte a gondolatát:

\ egye el csak Pisla . . . .
U'sak az az érthetetlen, hogv ettől a meg

nyugtató gondolattól a keserűség fojtogatta a tor
kát es hogy békés, lecsillapodott, higgadt érzelmei
nek jeleni akkorát csapott az íróasztalra, hogy az 
«'tt található tárgyak merész halálugrással repül
lek szét a szoba négv sarka felé . .

Bokor Malvin«
Nyora.tott a Vendvidéki Könyvnyomda gyurasajtóján Uulajdonoa: ü C S S S C

Muraszombat, 1918. Harmincznegyedlk évfolyam 33. szám. Vasárnap, augusztus hó 18.

Ruraszombatés Vidéke
T ársad alm i é s  gazdasági h e t i l a p

E L Ő F I Z E T É S I  Á R :

rjisz évre 10 kor., iél évre ,r) kor., egyes szám 20 fillér.

I.aplulajdoiios és kiadó • Murnszéml'aűárási (ia/daszövetség 

I öszerkeszt««:
r.l«)íizetési és hirdetési  pénzek és reklamáeziók : Dr. S O M É N  L A J O S .

VF.SPV'll>1'KI KÖNYVNYOMDA /Muraszombat küldendők WKli.lKI.KNIK MINDEN VASARNAP.

Kéziratok, levelek s egycb szerkesztőségi közlemények 
.i lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési Jij : ,t hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 80 fitt. 
A sor duplán számit, ha benne uláhuzott szó van. 

Nyilttér s o ra  1 ko ro n a .

Járási munka.
A munka az élet sója A romlástól 

is ez óvja. így találta a költő. Ez a tapasz
talat is. A munka annyit jelent, hogy dol
gozni Dolgozni akarni a helyes érvé
nyesülés első kelléke Dolgozni tudni 
ez már a tetterő, a képesség és tudás foka, 
egyben a lét. De teremteni — teremteni 
jót' észszerűt és czélszerüt, olyant, mi a 
járás egész közéletének is javára szolgai, 
ez a járási boldogulás és haladás titka, 
talán istenáldás.

Bizonyos, hogy a dolgozni akarás és 
dolgozni tudás meg van a járás lakossá
gában De tartalmában, melyek a czélhoz. 
a teremtő munkához vezetnek, újabban 
sajnálatos jelenségek észlelhetők. Ezek a 
jelenségek a szeparisztikus törekvésekben 
nyilvánulnak meg. A járásnak ugyanis egy
ségednek kell maradnia és a ma nagy 
problémáiban az egyes ember vagy egyes 
községek c/eljaikat is csak a járási egysé
ges munkálkodásban érhetik el. Mindenki 
nem lehet Hindenburg, mindenki nem lehet 
első, még ha egy és ugyanazon tartalmú, 
qualiíikaczióju és erejű ember is Az esz
köz, a mód az ilyen kisebb egységekben 
is csak a tömörülésben rejlik és a leg
nagyobb képesség az alárendeltségben és 
mellérendeltségben is nagy marad Sértett 
ambíciókról beszélni, úgy gondolkozni, 
hogy csak azért is máskép kell cselekedni, 
egyéni hiúságokat felszínre vetni, ezek 
mind kárliozatos motívumok. Láthatjuk 
épen a nagy világégésben, a legborzal
masabb emberi küzdelmekben, de a törté
nelemben is végig, hogy hova vezet a 
szétlui/ás, az erők elmarczangolása és hová 
az egységesség, a tömörülés, a közös czél 
és közös munkatudat.

Ezeket különösen most azért vetettük 
mert erre egy aktuális példa adódott, 

nj idők és háborús helyzet uj prob
lémák megfelelőleg a magas kormány a 
."'/termelést központosította. A rendelct- 
k megfelelőleg alakult a járásban. Mu 
i/oinbat székhellyel, egy központi szesz- 
’de rengeteg költséggel, mert az ma ren- 
t- gbe is kerül. A járás területének, gyu- 
ilcs és különösen szilvatermésének ez az 
V nagyon elegendő és még prosperálni 
i Alighogy megkezdte a munkáját, im 
ki indulnak dirib darabonként kisebb 
r/.etek és a régi rend szellemével akar- 
k dolgozni A kis üstön és házanként 
ló égetés a múltaké, az soha többé fel 
m támasztható, mig a gazdasági általános 
lyzet azt a messze jövőben esetleg fel

Ma nagyobb, egyetemes közczélok 
érdekében az egyéni élvezet nem kaphat 
kielégítést, ha mindjárt nálunk a pálinka 
ivás szeretete fennáll. Ezért a gazdasági 
berendezkedés is olyan, hogy az egyén ne 
károsodjék, egyben pedig mérsékelt fokban 
igényei ki is elégittessenek. Ezért a terme
lők félrevezetése helyet ne foglaljon és 
tömörüljenek csak az egy központi szesz
főzdében, honnan maximális áron a szilva 
és gyümölcs nekik kifizetve lesz, hol ők 
ugyancsak maximális, áron a pálinkát is 
vásárolhatják

Többnek létesítése azért is lehetetlen, 
mert mind belebukik, mi által járási töke 
és vagyonién) is elvész Pedig ez is kárunk.

Őrizzük meg, gyűjtsük össze goudo 
san a szilvát, minden gyümölcsöt, mert ez 
is táplálék és a ma gazdaságában a taka
rékosság mellett a gondosságnak is mindent, 
mi táplál, erőt ad, nevel, megtartani és 
közös ellátásunkra oda kell átadni, hol az 
irányítva lesz

Stjuálatos jelenségképen észleltük azt 
is, hogy a „csak azért nem adom“ egyéni 
lihegés egyeseket gyümölcsiák kivágására 
is elvezetett. Nem kivágni, hanem minden 
módon ápolni és mennél több újat kell 
ültetni, mert aki ma itthon él, annak első 
sorban azokra kell gondolni, kik azért 
szenvednek és küzdenek tőlünk távol, hogy 
az itthoniak nyugodtan pihenhessenek.

A járási munka legyen tehát egysé
ges. okos, czéltudatos és gazdaságos, 
de soha károsodásra vagy széthúzásra 
alapított. S

A M uraszom hnli KözRórtiA/ban i s  n k iseg ítő  V ö rö s  
K ereszt kórhazukban  ápolt ka tonáink  ré s z é re  g y ü 

m ölcsöt adakozzunk .

A V. M. K. E. ünnepélye.
Az idei. egyébként is esős nyár, legcsunvább 

napját sikerült kiválasztani a \ M. K. fi. ünne
pélyére aug. 7-én hajnali órákban hatalmas eső indult 
meg, a délelőtt folyamán lóggó komoly felhők 
izgatták a kedélyeket, délután 3 órakor pedig el
kezdett az eső esni s olyan tömeg viz zuhant alá 
a kélségbeejtöen szürke felhőkből, hogy mire az 
ünnepségnek kezdetét kellett volna vennie, a pol
gári iskola irissen planűozolt udvara valóságos 
\iz és sár tenger volt. Szomorúság volt nézni a 
gyönvöiüen elkészített udvart, az elázott díszíté
seket s a megrokkant sátrakat. Szóval rettenetes 
idő volt . . .

fis mégis . . .  A zuhogó eső daczára egyre- 
másra jöttek a vidéki fogatok, megrakva ünneplő 
néppel. Délután 3 órára minden vendéglő félszer 
tele volt idegen fogatokkal, fis ez volt u helybeli 
közönség szerencséje, mert ezeknek az idegen

kocsiknak segélyével tudott kikerülni a polgári 
iskolához. A rossz idő daczára olyan embertömeg 
jött (issze, amilyen még Muraszombaton mulatság 
céljából sohasem volt együtt. A polgári iskola 
tágas termeiben és folyosóin ember-ember hátán 
nyüzsgőit. Hl lehet mondani, hogy Muraszombat
ból mindenki ott volt s aki hiányzott tán liz 
család mindössze valamennyit komoly ok tar
totta vissza a megjelenéstől. Betegség, családi 
gyász, szóval igaz ok volt a távolmaradás indoka 
s ezt azért szögezzük le, mert dokumentálni kíván
juk, hogy az ünnepségnek tényleg nagy volt a 
sikere. Aminthogy kétségtelen sikert, a V. M. K. fi. 
és eszméinek népszerűségét jelenti az az örven
detes tény, hogy a példátlanul gyalázatos rossz 
idő daczára, ennyi ember össze jött. S ha netalán 
mégis akadt volna valaki, akinek dacára hogy 
magyar kenyeret eszik a mulatság a V. M. K- fi. 
céljai miatt nem volt rokonszenves, látva ezt a 
nagyszerű sikert, ezt a minden oldalról megnyil
vánuló érdeklődést s azt az igazán inpozdns anyagi 
eredményt, az a valaki megfoghatja bizonyára 
megnyúlt orral es gondolkodhattak azon, hogy 
lehet-e a magyarosiló törekvésekkel szénben 
ellenszenvet mutató magatartást tanúsítani.

A patakként zuhogó eső fenekestől felfor
gatta az egész programmot. A népünnepélynek 
tervezett része a mulatságnak a falak közé szo
rult s ott bonyolódott le a Idrgysorsjdték, a világ
posta, a virágárusítás, az alkalmi lap elárusitása, 
a szépség verseny, szóval mindazok a szórako
zások, amelyek a délutánt oly kedvessé és von
zóvá tettek volna. Igv a folyosókon és a termek
ben sürgölt-forgott a sok szép leány s árulta 
portékáit, dicséretes buzgalommal és ennek meg
felelő szép eredménnyel.

A tárgysorsjáték mellett foglalatoskodtak: 
dr. Czifrák Jánosné. Keresztury Kálmánné, dr. 
I’inter Miklósné, Rtitlkai Ignáczné és Spranszky 
Anna urliölgyek. Sorsjegyeket árusítottak : Terenta 
Mariska, Küliár Sárika, Drexler Margit, Saáry 
Magda, Kolin Szeréna, Kémény Irén. Nitsch Rózsi, 
Rosenberg Giziké, fiusztay Ciina. Saáry Irmus, 
Adanics Mici, Fekete Blanka, Dittrich Franciska.

A sütemények sátorában: dr. Geiger Vil- 
inosné, Junkuncz Sdndorné, Molnár Jenőné, 
Osterer Károlyné, özv. Rlescher Ferenczné, Schön- 
viznerné F. Ilona, Schiveitzer Jenöné úrasszonyok 
buzgólkodtak.

A postát, szivart, coniettit, szepségverseny- 
jegveket Hollósyné Mintsek Vala, dr. Radu Rtumi- 
lusné, dr. Válvi Sdndorné. Geiger Lola és Fehér 
Mariska urhölgyek vezetése mellett a következő 
leányok árulták : Ruttkai Margit, Terenta Olga. 
Radu Alma, Pintér Marika, Adanics Ida. Czifrák 
Klári. Kemény Böske, Balcz llus, Terenta Ilonka, 
Kohn Mariska. Sőinen Ilonka. Scherhág Franczi. 
Szöcs Bözsi, Fazekas Gabi, Weis* Stefi.

Az alkalmi újságot — a Muriszombat és 
Vidékét amely sikerült tartalmával állandó 
derültségben tartotta a közönséget — dr. Brandieu 
Sylviusné. Faisz I .ászióné és Mühlbacher Károlyné

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását.
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sátorában Keresztury Irén. Easchinger Gizi, Ri- 
darcsik Emma. Heimer Berta és Szűcs Irén ur- 
höli*vek árusították.

Dr. Skrilecz Mihályné, Szepessy Gusztáváé 
és Molitorisz Jenöné úrasszonyok a virágárusítást 
intézték. Árusitd leányok voltak: Simon Etelka, 
Easchinger ‘ Irén, Hoyer Unka, Czipolt Gabi és 
Hartmann Malcsi urhftlgyek.

Nyolcz órakor kezdetét vette a hangverseny, 
amelyet az égés/ közönség végig hallgatott, zsu- 
íolásig megtöltvén a nagy tornatermet Az első 
sorban foglaltak helyet Thurn Taxis herezegnö 
kis leányával, griíí Batthyány Zsigádé és Vliicime 
gr<>fnő, gróf S/ápáry l.ászhí és gr. Balthváns 
Zsigmond. Zichy Ágost grófot, leánvát Mária 
grófnőt és vendégeiket a rettenetes időjárás tartotta 
csak vissza a megjelenéstől. Itt említjük meg. hngs 
a rendezőségnek volt alkalma Zichy .Maiin gróf 
nének, e minden nemes es s/ep céléit lelke .edo 
főrangú hölgynek nézetét és véleményéi haliam a 
magyarosiló törekvésekről. A neme • grófnő .--/ív \ eI 
lélekkel híve a V. M. K. I által ptop.igáit e /ai T 
nek s a nála járt tisztelgő küldöttségnek legmlie 
sebb támogatását helyezte kilátásba.

A magas művészi s/invonulu hangi et-v 11\ 
minden egyes száma bevég/ell mu\eszi piodukim 
volt. BerkesBiri a népopeia inuics/nuicuck e 

Déri Jenő operaénekesnek énekszámai ín-ncttlui 
hatást kelteitek. Dr. Vajda Imre hegeduták ka e 
iMathiász Arthur cselló produktiöja tökéletes mit 
vészi alkotás volt. A közönség igaz gyönyörűség 
gél hallgatta a hangversenyt, melynek minden 
számát Saáry Katus zongoraművésznő kísérte kiváló 
hozzáértéssel és precizitással. Saáry Katus eideitieil 
öregbiti az a körülmény, hogy iigvs/olván próba 
nélkül végezte nehéz feladatát.

A hangverseny után a vacsora szünet, majd 
azután a cabaré következett. Dr V'ályi Sándoi 
szellemes és ötletes conferálása vezette be a c iha 
rét, amelyben nagy sikerre volt, a színdarabokban 
közreműködő hölgyeknek Easchinger (ii/cliának, 
Oyőry Margitnak és Most llhisnnk. valamint 
mesterüknek Tóth Kálmánnak és egy kis szerep 
ben működő Náday Sándornak.

l aludi Kálmán a pozsony-szoinbalhelyi szin- 
társulat kiváló komikusa humoros előállásával 
és tréfás dalaival kac/aglntta meg a közönségét 
Baludi dalait zongorán Szántó Marceline kiset le 
dicséretesen és finoman.

A kabaré után tánc/, következett egész 
réggé! ig.

Referádánk teljességéhez tartozik meg. hogy 
a közönség ellátását Benko József fiatal törekvő 
szállodás végezte. Eleiek, italok kitűnőek voltak . 
a kiszolgálást is igen ügyesen szervezte Benko, 
bár a rossz idő az ö terveit is keresztül húzta.

Az anyagi eredmény minden várakozást 
felül múl. Pénzbeli adományok még mindig érkéz 
nek a hazafias célra. Az eddigi adatok s/etini a 
bevétel 11530 K 06 f, a kiadás pedig IDI k S> i 
ekkép tisztajövedelemként mutatkozik 705N K 21 i.

Belül fizetlek, beküldőitek, lende/oi duat 
fizetlek Ilartner Géza 21(1 l\ . Gmi Baithvanv 
Zsigmond, Gróf Zichy Ágost, Zichy Maiin grófnő 
200- 20(1 K, Árvái Henrik 105 , Gróf Baiiliv.ínv
Zsigmondne, Gróf S/ápáry László, Schönfeld Cli 
Wien, Özv. St. Julién Walsee Kelemen gioinö. 
Gróf Zichy Ágost vendégei 100 100 K. Gleichei
Mina Wien, Wang Márkus Wien, Obál jenő 
Perestó 50 50 K. ITirst Ödön és neje, Weisz 
Dávidné Szarvasiak 50 30 K, Döbrentey Antal.
O.nterer Károly, Vogler János, Jónás János, Nemec/ 
János, Dr. Somén Lajos, l’itz János |egenyes 
25 25 K, Szlepecz János, Vukán Kálmán, lyováls
György, Kovát* István, Bulc/ Aladár, Özv Nitsch 
Mihály né Pozsony. Norcsics János Mártonhely, 
Podleiszek István Rónaíö, Varga Berencz Lendva-

vásárhely, Titán István Regede 20 20 K, Rosen- 
berg (iizike Csendlak 19-— K, Luthár Ádáiri 
Battyánd, Vogler György Vashidegkut 17 —17 K, 
Szepessy Gusztáv Belatincz, Ifj. Kirbisch Berencz, 
Beisz László Murabaráti, Schermann Gyula, I ránt 
tnann Sándor, Vezér József, V ezér Géza Márton
hely, Csiszár János, Rosenberger N., Malacsics 
József Alsómarácz 15 15 K, Hertelendv Zsigmond
Vidorlak. Lainscsák B’erencz, Krompaszky Edéné 
13 13 K. Bankó Viktor 12 K. Dómján Mihály,
Weisz Bela Belatincz II II K Keres/turv  Kál
mán. tiold Dezső Szombathely. I urk József, Weisz 
C. liuszláv l elsölendv a, bá rkám  Vlám P-terhegy,  
Rosc-nberger Zsigmond Csendlak, Kiihár István 
Me/övár. Schvveinhammer János ,  Mikola Korone/ 
Pelerhegv. Sávéi János  Kisszombal, Szép János  
Alsómarácz. .Vmes Miklós, Reich Jakab  Barkóé/,  
Ii’u/ m, ■ János  i’erestó, lleuberger Simon, Kuhár 
I , lene/ líudape-t. Dr. ti - iger Vilmos, Kernénv Mór, 
Kernem lín/sike G ros /  Irn k e ,  (i rtl Lajos, Prahics 
Kan,/,i Kurjo -  jo/sefne l ’er-a  Iván Szenlsebes- 
' , 1 1  Kuhár János  Barnán.I  10 10 K. Dr Ciold-
■U'in I ,ijo Belatincz, Székely István. Ruttkai Ignác/
1 '• K t ivoli  Kálmán Di Bólc- Gyula, Kuhár
loz ., f Mo/.niarN S K. Iloi imann Mano, llahucht 

J.nm Bidatim z M m ..ah  l ’.íl. Mar-chalk Hugó 
i i lv Zsupánok Sándor I elsőc-alogánv, Dobrai 
J a n ó .. Mák,in Xladái O tlnhá /a  .1 .! I\, Szent
kn.ilvi Sándor. Di Piriiéi Miklós, Antaliéi József, 
Novak Waios. Kolossá István. Kuliár István, t)ii 
l e i e m / ,  .lunkiimz Sándor, Szigeti István, lerónia  
János  Soiumer József, Darvas I erencz, llaidu 
M.ulái, Nád,n József, Kaufmanu Ignác/, Vogler 
Károly, Norcsics János.  Rituper Alajos. Di Válva 
Sándor. Soslaridi Elek, Horváth Károly. I urv 
József, Sinkovicb Dénes, Vörös Lajos, lloivátli 
Lajos, Kiihár István biró, S /abo  Döme, li lán Iván, 
Válvi Zsiga, Török Ernő. Adanics János, Siitár 
Károly . Kiihár János  vendéglős. Vass  István, Nagy 
János,  Jónás  István, Peterka I erencz. Vámos 
Joz-ef, o/v Heimer Ignác/.né, Buzetlv János ,  
J an / s a  Sándor,  Berke Miklós, Kardos Jenő, Síitái 
I mos. Ballek Sándor, Besnvák l.aios, | liszár 
József, Csál ács József, \  adovie- Rezső, Völgyi 
I erencz. Kohlcnc/er Ignac/, lij. Csac-inovics Imre. 
Vucskics János ,  S/ecsko Kálmán, Weisz Vilmos 
I ligves, t ioáavs/ky  \n ta l,  S / n o s  Jözsei, Saárv  
Jő/sei,  \ ’oglei Jozsei, Vogl Emil, l.ulliár |ános, 
Czipolt Mihály, Barbarics István esküdt, Pintarics 
Joz-ef, Németh I erencz, Zsemircs Ignác/. Csenái 
János. Horváth Joz-ef, Czipolt Zoltán badna»v.
1egvev János. Hajnal Ignác/. Ma.ia. Káia >l\ . I’rcis/
Izrael. C /á r  Sándoi \ lai l 'ercnci Síit ÍI 1 .aios
Siil.ii 1 ei cm z. Banko |o/scí . Bank t ) István
KK'inralh J u /s cl Bagarv  N Janó- Koll /ír s 1 ipot,
15ag.ii i Iván. V-nicih István. 1'óndclc k Bt van.
i »Kitil II Muli a S D i ez  i í rá k |áno- Mo Ifi. ir K-no.

Rezső. li h' Lipo!. 1! -i valh Jano s. 1 u iop
János Rálkai ( KI ’ i Barbarics Jnzsc í. Bolgár
Sándor,, 1 lis/,- ír 1.inas, K rá n v c i ,- l ’ck*r. I ei ke -
1 Ildié. Km z Sándoi lleklics 1 st v in. Re !:n János.
1 álnál Io n o s K unm  Iván. Vralaii : ■ l a , 1 'retsz
Ignác/, Varga End. M.ilnc-Jc- |i ' / s ,  í. Siitár Bt-
v á 1 . K. 1! O s S, 1 .I.ilin- Dr Biamh u S \ 1 v i:1S/1 .Ion,is
l.aios. .N áw c l/ct 1 aó. 1 len / cg 1 de Surtigu
1 ligyes . Rilsc lka Hindi, Kollár Sand. •1 . Rajbár
Miklós, l ’alii Islv.i a. K izár  lan, Re lsei Ba.la
! Kunk B.ii án v, M Jenő. Lipi. l-'/sci. 1Tciuzik
János 1 liszár Liv ,-in \  ratarics János N’ucs.ik
Jano-.  Kapiv Elemei tiodina l-tv.in, l ’áiiiy Amália, 
Koro-ecz János, Kére-.iii.ii S.IikIoi. I.iic/u Sándor. 
Merem I erencz. Neinnei-tei Mihály lotli János.  
Rituper József, kograu.- iv- Iván, l.ippav Vendel, 
Kolosvári I erencz, l.uthár János,  C/ignth l elenc. 
I ld in  Hermann,  I.linzer Endre. Kall.it \doli, Bullák 
Zsigmond, Rulkol Évadai,  Unna Sándor, Hoyer 
István, SclmelI János ,  Dr. I lollo-sy K ilinámie.
I léiméi Samu, ll i is .h l  Anna, Skerlák Lá-zlo, 
Me.schnárk Jozsei,  llerlingei Jo/sefne. Rilupei

József, Neszményi Dénes, Eliszár asztalos, Hunyaj 
Sándor, Kuppan Berencz, Stern Gyula, Štern Arnold 
5—5 K, Czipolt Viktor, Hirschl Hermann, Székek 
János 3—3 K, Tallián János, Szőke Istvánná 
2 2 koronát. *

Adományok a tárgysorsjátékra Muraszombat-
bői : özv. Berke Mihályné 12 üveg bor, Junkunci 
Sándorné 1 récze, Dr. Geiger Vilmosné 1 tyu|| 
Ruttkai Ignáczné 1 kg. cukor és I üveg petróleum 
Miilbaeher Jánosa.- I kg. dara, I kg. cukor fc| 
kg. franckkávé, kertes Sándor 5 üveg bor, Dr 
Brandieu Sylviné I csirke, Jónás János 50 |(0r 
érték ti kelme, I lei I ingei Józseíne 24 kg, nemes 
kukoricza, Sifi<5r Lajos molnár 7 kg. 0-as üszt 
Os/terer Karoly I ivük. kosár zöldbab | 1 u  
turo, Mintsekék 3 csirke, Árvái Henrik és neje 
5 üveg bor e- 2 tvuk. Dr. Vályi Sándorné 2 csirke 
Gróf S/ápárv I.ászióné I liba és 1 kosár zöldség 
Dr. Pintér Miklósáé I récze, Doniján Mihályné 50 
üveg szóda, Hartmann Eerenczné 1 csirke, Hor
váth Geza 2 csirke, Nemec/ Jánosné 1 csirke 
Dr. Skrilecz Mihályné ü üveg bor, Szőke Istvánné 
N tojás, I I. mák, 'Lerenta János I csirke, Kemény 
Morne |o tojás es I kg. kávé. Gróf S/ápáry 
László 3 üveg \ érési bor, 30 üveg bor és 100 
drb cigaretta, Ilartner Ciéza 120 kg. búza, Hirschl 
Mór 2 doboz cipőkrém es X drb. tojás, Őri Perese 
ti drb. szivar és I tányér sütemény, Szeredy 
Vikim ne l olkeres/tur I kakas, Siitár István zász
ló- Pálmafa 2 c-iike, 2 kg. liszt, Rozenberger 
Gizi Mmaiü/es I tvuk, Csacsinovics Imre Baltyán- 
ialva 2 kakas, Sávéi János Kisszombal 2 csirke, Sár
kány Ádám Pétcrhegy I liba, Keresztury Kálniánne 
Mártonhely I liba. Vezér József Mártonhely 2 
csirke, Belalinc/ról : Kaufmanu Ignác/ 5 kg. dara, 
Zichy Maiin Grófnő 2 malac/, 20 üveg bor, I 
kg. leavaj, I csomag csemege tengeri, Bale/. Ala
dár 10 üveg bor, I kosár zöldség, Szepesy Gusztáv 
I üveg likőr, I kosár zöldbab, Szöcs Lajos 2 
csibe, Weisz Béla 5 kg. liszt, Habaeht János I 
kosár zöldség, Vogler György Vashidegkut I liba, 
Vogler Károly Vashidegkut I malac/ házikóval, 
\Jaj I erencz Rónniö 2 vadrec'/e, özv. Jónás 
Jo/sefne Rónaiö I kalács. Jónás István Rónaíö 1 
vsibe. I'itz János Jc-genves 2 kg. vaj, I korong 
sajt, Kuhár István Me/övár I Ind es I kg. vaj, 
Hertelendv Zsigmond \ idorlak 2 csirke, Schermann 
Gyula Mátyásdomb 2 csőké. Xaskovácsi község 
52 tojás. 5 kg. rozs. 3 kg. búza es 1 -j kg. zsir, 
Geimr Károly Rudker-burg 2 üveg pezsgő, I utliár 
Aá im I üveg libizli bor. 5 csomag pipa dohány 
es I 1 kg. bab.

I zen adományokon kiviil kapott a rendező
d é  egy boriul i-. amelynek árát Vogler Károly 
kezdemény'e/esere a következők adták össze: 
Benkics István Biizahely, I lusz.-jr József Széelienyfa, 
Siii.ii I-1 v .m Pálmaia. Siitár I erencz Y'asnyires, 
Donnán Bt , un \asn\ircs Domjan I erencz Laliid,
I ini András Lulud. C/igiitt József Mura halmon, 
Mecsek Károly Salamon, Knar Ciéza Ssentbibor. 
Ciergorecz József Szentbihor, Raiber József Már- 
tonhelv. Szép János Alsómarácz, C/.ifer József 
l ikokenves, Csác-inov ies Imre Battvánfalva, llnber 
\l.no- Belatincz. Horváth Iván Bantornyn, lloválh 
l-tván I endvns/eiitjó/seí, C/elecz Sándor Pálhegy. 
Zrins/ky Sándoi Miis/nva, \  ogler Károly \as- 
hidegkút.

h í r e k .

Kitüntetés. A legfelsőbb liadvezető-
seo El.tek \gcisiim motlyeládi lakost az
ellenséggel szetnbt n tamisitott kiváló maga- 
Kti tus in t n/ I oszt. e/iist vitézségi érem 
inel, J Iis/ .ii István vasnyiresi lakost pedig 
ónul/ vitézségi eremmel tüntette ki, Kercsmár 
K imly úriszéki. Nemetz Mikhís vizlendvai 
es l'o/.vék Berencz alsócsalogányi népfői* 
kelókuek a koronás vas érdemkeresztet 
adományozta.

MURASZOMBAT, 1918.__________ ^

— H alálozás. Él még közöttünk erő
sen Kondor Ferencznek, a murahalmosiak 
volt derék, teremtő és izmos magyar 
tanítójának alakja és követendő példája. A 
culturális és gazdasági meg socialis haladás
nak annyi példáját adta, hogy azokat utódai 
követik teljes tartalommal. Hogy élete 
munkáját befefezni nem tudta, hogy élete 
delén tört le benne egy erős törzs, egy 
minta családapa, az most megtörte hitvesét 
is, szül. Faludy Bertát és augusztus 12-én 
Muraszombatban hosszas szenvedés után 
ő is visszatért az Alkotóhoz, hogy uránál 
találjon örök nyugalmat. A család a követ
kező gyászjelentést adta ki :

Alulírottak úgy íi magunk, valamint az 
összes rokonság nevében fájdalomtól megtört 
szívvel jelentjük, hogy a felejthetetlen jő unva, 
testvér, gyermek és nagyanya özv. Kondor 
Keretűmé szül. Ealndi Berta folyó hó '! 2-én 
reggel fél órakor, 52 éves korában, hosszas 
szenvedés után csendesen elhunyt. Drága halot
tunk hült tetemét folyó hó 14-yn délután 3 óra
kor lógjuk a muraszombati sirkertben örök 
nyugalomra helyezni. Muraszombat, l'MS. aug 
hó 12-én Káradhatatlan munhás élete után az 
L'r adjon csendes pihenést! Kondor Ella férj. 
Biro Bálintné, Kondor Jolán férj. iij. Kirbisch 
leienczné. Kondor Gizi, Kondor Irén, Kondor 
I erencz. Kondor Sári, Kondor Laci. Kondor 
Bela gyermekei. Ealndi János, S/inicz Terézia 
szülei, özv. Tomka Adói iné szül. Ealndi Vilma 
testvér. Ru/sa Eerenczné szül. Tomka Gizella 
miokahuga. Dr. Biró Bálint, Kirbisch Berencz 
veiei. K’uzsíi Berencz sógor. Biró Ibolyka, Bini 
llaimiska unokái.

A hatósági lisztért követelhető legmagasabb
arak A iolvo évi augusztus hó 15-től kezdődő 
ervéuiivei a közélelmezési miniszter a lisztárakat a
kővetkezőképpen állapította meg:

1 tes/ta lis/.tert kilogrammonként 330 fill.
2 főző 03
3 bu/a kenyériisztert » 61 >
L rozs i y 102 »

A közszükségleti cikkek forgalmának
szabalyozasa A belügyminisztérium vezetésével 
meghízott miniszterelnök elrendelte, hogy mindazok, 
kik kö/s/.ükségleti cikel készítenek, vagy forgalomba 
hoznak, kötelesek a készített vagy árusított cikkekre 
vonatkozó eladási árak mellett a beszerzési árakat 
az árun, vagy üzlethelyiségében feltűnően fel
jegyezni, illetve kifüggeszteni.

-  Kötelezu menürendszer A közélelmezési 
miniszter az egész ország területére szóló érvény- 
tű el a kötelező menürendszer bevezetését elren
delte Éhez képest nálunk mindazon helyiségek
ben. hol eddig is felszolgáltak ételeket, kétféle 
menit felszolgálása van megengedve. Az 5 korona 
50 iilK-res teríték áll levesből, főzelékből^elléltel 
és tésztából. A S. - koronás terítékben ezenkívül 
egy húsételt is kell adni. Kötelezően elő van Írva, 
hogy minden étkező helyiségben 3 korona 40 
fillérért egy főzelék feltéttel, kivéve a hústalan 
napokat, kiszolgáltatandó. Llgy az ételek, mint az 
italok árai árjegyzéken fellünletendök és ezen ár
jegyző lapok a helyiségben feltűnő helyen alkal- 
nia/ainlók es egy példányban olyan helyen is ki- 
iiigges/tendök, hogy azok az utczáról is láthatók 
legyenek.

Szülék figyelmébo ajánljuk az 1853-ban 
alapított budapesti Röser tanintézetet. (Belsökeres- 
kedelmi iskola és nevelő inlernatus.) Beiratások 
september 4-ig tartanak. Értesítőt készséggel küld: 
Kóser tanintézet Budapest, Aradi-utca 10.

Jótékony szórakozás. Az őriszentpéteri 
•ijuság augusztus 25-én délután 5 órakor a Visontai 
Öániel vezetése alatt álló községi vendéglőben 
jótékony czélu sziniclöadást tart. melyre ez utón

^MURASZOMBAT ES VIDÉKE*

is meghivja járásunk közönségét. A tisztajövedelmet 
a havánál elesett hősök özvegyei és árvái alapja 
javára fordítja. Személyjegy 2 korona.

A jegy nélküli utazas megszigorítása. A
kereskedelmi miniszter rendeletet bocsát ki a 
vasalón tapasztalható visszaélések meggátolására. 
A rendelet a hivatalos lapban jelent meg és főbb 
rendelkezései a következők : Az az utas, aki jegy 
nélkül száll vonatra, a menetdij kétszeresét köteles 
'"efizetni. Aki a perronra igazolvány nélkül lép. 
két korona büntetést fizet. Az. utas magasabb 
kocsiosztályt akkor sem használhat, ha azok a 
kocsik, amelyre jegye szól túlzsúfoltak. Túlzsúfolt
ság esetén alacsonyabb kocsiosztályt használhat 
es ez esetben visszakövetelheti a viteldiikiilönbözelct,

Fölemeltek a csomagkezhesités dijat. Eddig 
.i postai csomagkézbesitésért vidéken 1000 korona 
eltekig 20 fillér kézbesítési dijat kellett fizetni. Ezt 
az összeget aug. 1-töl a kereskedelmi miniszter 50 
íi 1 leiben állapította meg. Ezer koronánál nagyobb 
crtéknvilvánitás esetében minden további 1000 
koronáért még 10 fillér dij jár.

Adakozzunk az elesett hősök 

özvegyei és árvái javára!

Hadsegelyzö Hivatal főpénztára, Képviselőim?

K ö z g a z d a s á g .

Takarmány rekvirálás.

I s/íiliistnkitrmiinv r<‘<iuiriilnsti.

A főldmivelésiigyi miniszter 109050. 
számit rendeletével a requirálást elrendeli 
minden féle természetes szálastakarmányra 
(anyaszéna, sarjtt). továbbá mindenféle 
mesterséges szálastakarmányra (lóhere, lu
cerna. muhar s a többi széna), végül a 
tavaszszalmára (árpa, zab, köles és ezekkel 
egyenértékű tavaszszalma). A requirálást a 
közigazgatási hatóság intézi az Altat- és 
Taknrmányforgalini Részvénytársaság bizo
mányosának közhenjöttével. A requirálás 
községröl-községre, tanyáról tanyára és ház
ról házra történik. Ahol azonban nincs 
felesleges takarmány, ott a requirálást a 
hatóság mellőzi. A requirált készleteket a 
tulajdonos köteles a legközelebbi állomásra 
szállítani. Hogy a requirálás alól mennyi 
készlet oldható fel, azt a miniszter külön 
rendeleté állapítja meg.

Mennyi tnknriniiiiy vnliotü n/iimilnalm 
n/ ttllntoknnk ?

A füldmivelésügyi miniszter 108.280 
számit rendeleté, mely a hivatalos lap 
augusztus 8 iki számában jelent meg, meg
állapítja a gazdasági szükséglet czimén 
számításba vehető terménymennyiség értékét.

Az állatállomány szükségletének meg
állapításánál csak a birtokos rendes állat- 
létszáma vehető számításba, vagyis az a 
létszám, amely az igénybevételi eljáráskor 
tényleg megvan és amely az illető gazda
sági vagy egyéb üzem méreteit és a béke
időben tartott állatlétszámát lényegesen meg 
nem haladja.

A gazdasági szükséglet (teleltetés) 
czimén 1918. október 1-töl 1919 május 
15-ig minden számos állat után havonként 
2 (kettő) métermázsa természetes szálas- 
takarmány (anyaszéna, sarját) vagy mester
séges szálastakarmány (lóhere, lucerna, bük
köny, mohar stb. széna) vagy tavaszszalma 
vehető számításba, illetve oldható fel a 
zár alól.

AUGUSZTUS 18.
*

Tenyészállatok és olv tehenészetekben
levő fejőstehenek részére, amelyek tejter-i 
átélésüket a közfogyasztás céljaira lekötöt
ték, a meglevő készletek arányában dara
bonként és havonként további 0.5 méter
mázsa szálastakarmány (széna) vagy tavasz 
szalma vehető számításba, illetve oldható 
fel a zár alól.

Ha az igénybevételi eljárás október 1.
után foganatosittatik, mindenkor csak az a 
szálastakarmány (széna) vagy tavaszszalma 
vehető számításba, illetve oldható fel, amely 
— az előzőkben megállapított kulcs szerint 
-  a teleltetés még hátralevő idejére jár.

Számos állat alatt értendő 1 darab 2 
éven felüli szarvasmarha vagy 1 darab 2 
éven felüli ló, 2 darab 2 éves szarvasmarha 
vagy 2 darab 2 éves ló, vagy 4 darab 1 
éven aluli szarvasmarha, vagy 4 darab 1 
éven aluli ló, végül 10 darab juh vagy 
kecske ugyancsak 1 darab számos állatnak 
számit.

.1 t i i k n r m n n v  m lu s -v é to l i  szerződések
j ó v ú h t t f t y H S H .

A föidinivelési miniszter 109.078. sz. 
rendeleté értelmében az eddig vásárolt 
szálastakarmány és alommennyiségre kötött 
adás-vételi szerződéseket, amennyiben a 
felek azok jóváhagyását kívánják, folyó évi 
szeptember 1-ig Az Állat- és Takarmány- 
forgalmi Részvénytársaságnak (Budapest, V. 
Dorottya-utca 2.) bejelenteni tartoznak.

Ezen bejelentéssel egyidejűleg a követ
kező adatok közlendők :

1. az adás-vételi szerződés kelte,
2. az eladó neve és lakhelye,
2. a község, amelyből a készlet el

szállítandó,
4 a vásárolt takarmánymennyiség súlya,
5. a vásárló állattartó állatlétszámának 

és szálastakarmány készletének hatósági 
igazolása. Az Írásban foglalt adás-vételi 
szerződés eredetiben ugyancsak bemutatandó 
az adás vételi szerződések az előzőkben 
részletezett adatokkal az Állat- és Takar- 
mátiyforgalmi Részvénytársaság hozzájárulás 
végett a földmivelési miniszterhez fel fogja 
terjeszteni.

A szerkesztésc-rt felelős : Scheibner Aladár.

Nyilttór.*)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon nemes s/.ivüeknek, kik szeretet nőm 

elhunyta alkalmából pénzbeli adományban részesí
tenek és a temetésen részt veitek, hálás köszönelemet 
nyilvánítóin négy kis árva gyermekem nevében is.

Uombócz József.

*) K rowitb/iu köz.liMteki-rt n szc-rkesztduég felelőssegei
nem vrtilni.

—- 35 dekás

tábort dobozok
kaphatók

Vendvidéki Könyvnyomda
Muraszombat.
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Magyar felírással ellátott képek

AUGUSZTUS 18.

| A muraszombati járási központi 
szeszfőzde r.-t.

; értcsiti a mélyen tisztelt gyümölcstermelő 
1 közönséget, hogy a körzetéhez tartozó terüle- 
1 tén a pálinkafőzésre alkalmas szilvát ható 

ságilag megállapított áron és pedig nyári 
' szilvát 28 kor., őszi szilvát 40 koronáért, 

métermázsánként átveszi beéredésük után. 
A hivatalosan megállapított illetve meg
állapítandó fuvardijat megfizeti. Minden 
beszállított szilva mennyiség után, a jó 
tótsági szilvóriuin régi hírnevének megfelelő 
jó szilvóriuinot biztosit, minden métermazsa 
után legalább is egy litert a legmérsékeltebb 
árban az átadó termelőknek, akik az összes 
termelendő mennyiségre is előjegyeztethetik 
magukat, mert első sorban a beszállítok 
pálinka megrendelése vétetik figyelembe.

A szilva átvétele a muraszombati köz
ponti szeszfőzdében, a vidéken pedig meg- 
bizottaink által történik. Az átvétel ideje 
később fog közhírré tétetni

Muraszombat, 1918. vasárnap, augusztus hó 18-án

M O Z G Ó  S Z Í N H Á Z
MURASZOMBAT.

Vasárnapi m űsor :
1. Cirkusz grófnő Dráma 3 fel v.
2. A I.aue folvó. Természet utáni felv 
.5. Leó és a babája. Bohózat.
4. (vízinél- a h á r e m b e n  B ohóza t
5. farkas a nyájban. Bohózat.

Az előadási egy kitűnő hangú óriási nagy 
gramofon kiséri.

Felsopáholy 2 50 K Alsopalioly 2 K 
H É I.Y A R A K  Zartszek 150 K I hely I korona.

II hely 00 fill III hely 40 fillér.

Kezdete délután 3 órakor es este 1 jó órakor

A t. Vendéglős uraknak
legjobb minőségű s legszebb

papir-szalvétát
legolcsóbb árban szállítja a

Vendvidéki Könyvnyomda
papirkereskedése Muraszombat.

V I GY Á Z Z ON
------ e g é s z s é g é r e !  =
Megbízható és jóminőségii nikotinm entes

c ig a r e  tt  a-hüvely eket
csakis a VENDVIDEKI KÖNYVNYOMDA papirkeres-

kedésében Muraszombatban szerezhet he.

Augusztus 25 iki műsor szenzációja Dynamit 
csempészek. Dráma •> felvonásban.

I isztelettel
0ITTRICH GUSZTÁV

lu la ido iD 'S .

VASVÁRMEGYE =  
E L E Í R ÁS A =

Pergamentpapir K önyvu  i d ő n s á g o k  anK'uick'"''s "i!'i"
■ - — -------- ----------azonnal kapna-

befőtt bekötéséhez, elsőrendű minőség. 
Kapható VENDVIDÉKI KÖNYVNYí )MI)A 
papirkereskedésében M U RASZÓM BA I

tok, ugys/inten Olcsó Jókai Modern Könyv
tár Magvar Könyvtár Ifjúsági iratok 
Gyermek kepes és mesekönvvek raktáron nagy 
választékban. Venilvitleki Könyvnyomda köny\ 

es papirkereskedésében Muraszombat.

népszerű füzetecske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola 111. osztályába 
bevezetett tantárgya, ára 4 0  fillér. Kap
ható a VENDVIDÉKI KÖNYVNYOMDA 

papirkereskedésében, Muraszombatban.

Ne feledk ezzü nk  m eg a kórházaink  
bán ápolt seb esü lt katonákról I

Előfizetőnk ingyenes 
hfrdelés-rovala. 1pár és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata.

HELYBELIEK: l ’I.AGSKK VKNf.KL órás és aranyműves 
Muraszombat.

VIDÉKIEK:

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék , csemege ,
liszt-, velőmény-magvak. úgyszintén üveg- KARDOS JÓZSEF vasketvskodó, szccskavago

Bit A.NI ISTE IN ISTVÁN kemény seprő-mester 
Szomballiclv,

és porcellánkcreskedése. Férfi és női c/.ipö 
raktár. Vesz mindenféle gabonát.

gépek árusítása

ANTALI EH JÓZSKF bábsűlö és mézeskaláesns
NA KAI JÓ/.sKF

bnmagykereskotlése, Gróf Száparv utca

BENKÓ JÓZSEF Szállodája az „Elefánt--Imz. KOLOSSÁ JÁNOS l óri i - 

UOBHAI JÁNOS nagy vemléglöje 
BOROS BENŐ kávéhaza.

ČŽIPOTT MIKLÓS férfi- és női ezipész.
DICK SÁNDOR sajlgvaros.

FL1SZAB JÓZSEF vendéglős.

KOIIN l.ll'OT l'üszerkeresketlö, deszka, iiicsz. 
e /em en t  és eternit pala árusítás.

KoFJAt ' RHRNt.X épület 
kerékpár javilo.

miilakatos

FÜRST A. és FIA fűszer-, b'sték-, csemege-, mkmKCZ JÁNOS vaskereske.lö, nagy laktat 
liszt-, vetemény-iuagvak. úgyszintén üveg 

és porcellánkcreskedése.

HEKLICS ISTVÁN vas-és füs/.erkcrcskedese 
Muraszombat. Leiülva utca.

KB. HIRSCHL divatárubáz. Legolcsőlib In - 
vásárlási forrás. Fö tilcza.

HEIMEB 1GNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-utea.

HALBARTU HENRIK vendéglős.
KEMÉNY MÓR „Koron n“ kávéháza.

HIRSCHL ANNA fiiszer kereskedése és kész férfi 
ruharaktára a vasút állomás mellett

OROSZ S \ MI vendéglős IJnlomb. 

SlFTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa, 

not ez.ipe:-/.. 11 < > I > Y. \ I II l \ . \Y  veinleglös Lenti vunomesd.

MAIIN HERMÁN vegyeskereskedő Botlóliegy. 

1111!."(.111. I .l l’t > I Vegyeskeresketb’i Kőllitláll. 

KÍ’ZMICS M.VIA ÁS vendéglős Mattyánd. 

!\Of^jj£ AN TAL vendéglős Itpesl VII Sip-u. 5 

KÍ IIAIt ISTVÁN vendéglős Mezövár. 

Ki'IIAI! JÁNOS vendéglős Haüyaml.

Ki HAH I > I \ Á \ vendéglős M.irkiisli;i'/an. 

EURSI JÓZSEF vend';glős Muracsermely. 

ÓRÁI. >.\NI>Ol! veinli'glos Ifotlőbegy. 

SA\ LL JÁNOS vendéglős Kisszomhat. 

> I I \A N  FRRENGZ vendéglős Köbitla. 

KERECZ JÓZSEF ved égi ős Ottóháza. 
HÍJAK MIHÁLY vendéglős Sűrűbáz. 

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-ni. za SOMMK t JÓZSEF vendéglős Felsölendva.

varrógép . kerékpár és gazdasági 'jepekben 

l'Ol.l.AK Jo/ST.T pékmester. I einplom-ulra

TISZAI! JoZHŠT' .pilléi- es búim asztalos 
Motorei'iire berentlezell miiltelv

PETERKA Fe RF.NCZ vendéglős 

PÁRTI ISTVÁN kovaestneslri Een.lva tilcza 

RA l'KOL TI \ A DAT! gö/léglagvara.

Iti 11 PER ALAJOS (‘pitiét- es mülakalos. 
kerékpár-,  mérleg es fegvverjavÜó miiltelv.

ŠIFTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

HirSChl Altira varólerrmc Kózép-ii lc /n . URSZULKS/.KU PETER u ti és nm lódra.- \ i'.ZT.R JOZSKT vendéglős Mártonbely.
Nyomatott a Vendvidéki Könyvnyomda gyorssajtóján (tulajdonos: Muraszombati Takarékpénztár) Muraszombatban'

Muraszombat, 1918.
Harmincznegyedlk évfolyam 34. szám. Vasárnap, augusztus hó 25.

Muraszombatés Vidéke
T á rsadalm i é s  gazd asági H etilap

E L Ő F IZ E T É S I ÁR: Uptulajdonos is kiadó: Murak/omhatjántsi (iazdns/áu-tM-,;.
Kg#*/ évre 10 kor., fél évre ókor. ,  egyes szám 20 fillér. Főszerkesztő:

Előfizetési és hirdetési pénzek és reklamációk 

VENI »Vil 'Fki KÖNYVNYOMDA Muraszombat küldendők
Dr. S O M É N  LA JO S.

MF.liJF.I.P.NIK MINŐÉN VASÁRNAP

Kéziratok, levelek s egyeh szerkesztőségi közlemények
a lap szerkesztőségébe küldendők. ,

Hirdetési Jij : .1 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél .S0 fii .
A sor duplán számit, ha benne aláhúzott sző van.

Nytlttér sora I korona. fi

Nagyközségi gazdálkodásunk.
Éber szemmel állunk itt, mikor uj 

köntöst kapunk. Muraszombat uj köntöse: 
uj és pedig nagyközségi szervezési szabály
rendelete el készült a múlt héten, az jóvá
hagyásra most kerül. Ez immáron csak 
formaság már. A külső keret szép és helyes 
Szolgáljon például az összes tehetősebb 
járási községeknek, a fő reális értéke ennek 
a közigazgatási átalakulásnak az önállóbb 
mozgás, beterjesebb önállóbb gazdálkodás 
és a cultura intensivebb fejlődése akkép, 
hogy a keret adhat egy mintafejlüdést és 
egy mintaképet.

Muraszombat majdnem félmilliónál több 
vagyont kezel és ennek az eredményes 
módja nem a kisközség. A nagyközség 
igen. mert erők alkalmaztatnak, a kikkel 
aztán minden fillér jókor és pontosan ren
deltetési helyére eljuthat, a kikkel lehet 
községiigazgatást vezeti. De a gazdálkodást!

Lapunk augusztus 4-én megjelent 30. 
számában rámutattunk már a gazdálkodási 
fejlődésre. Ezt a háborús helyzet követel
ményeinek megfelelöieg két kézzel és pedig 
két vaskos kézzel kell megfogni. Törlesz
tendők és kifizetendők az adósságok. Aztán 
haladhatunk. Momentán módja ennek a 
pótadó feltétlen és maximalis kivetése. 
Azért is, mert ebből keli csinálnunk jöve
delmező befektetéseket. Ezek sorában jelez
tük a köz- és magánhirdetéseknek egy 
módját. Állítson fel a község hirdetési 
tömböket, oszlopokat csinos kivitelben és 
azt kezelje akár házilag akár bérbeadással.

Fogjon rendszeres gazdálkodáshoz. Egy 
ilyen gazdálkodás a kertészet Evvvl kettős 
czélt ér el. Javítja jövedelmeit és javítja a 
ma oly fontos közélelmezést. A kertészetet 
ma könnyen is megvalósíthatja Állítson 
tel városi kertészetet. Annak vezetésére 
alkalmas ember van itt a város falain belül 
is. Sok befektetés nem is kell, mert ingat
lan vásárlás helyett azt bérföldeken is 
végezheti Ez a kertészet ölelje fel a konyha 
t’s virágkereskedelmi kertészetet, a melyek 
mind szükséges és nagyon keresett cikkek. 
Evvel kapcsolatban megoldható jövedel
mezően a faiskola is. Ugyanis a faiskolánk 
vaiT de mit sem jövedelmez, sőt még csak 
nem is fungál. Jelenben krumpli van benne. 
Á gyümölcsfák, a csemetefák rendkívül 
kerestetnek állandóan évek óta és sehol 
spm kapunk. A jelenben még csak a stájer
szomszédoktól sem hozhatjuk be azokat a 
záflat miatt. Cak mint egy szerény példát 
emlitjiik fel az alsócsalogányi , községi fa
iskolai, a melynek kezelője Ádám János 
nttnui igazgató tanító. A szerény ottani 
községi kertben a községnek évenként 200 
koronát jövedelem gyanánt szolgáltat be,

miáltal a községi háztartás mérlege jelen
tékenyen javult ott. Nálunk a faiskola sok 
ezreket jövedelmezhet és a magyar nemzeti 
gazdasági irányt is képviselhet. De rendszer 
kell hozzá nem felületesség sem hanyag 
ság, hanem céltudatos és kitartó munka. A 
gyümölcsfajok kiválasztása nem is nagy 
gond vidékünkön, hol minden megterem. 
Es csak utalunk az elmúlt 1917. gazdasági 
évre, a melynek a gyümölcstermése a járásra 
rengeteg vagyoni előnyöket biztosított

Érre azért is szükség van, mert járá
sunkban a gyümölcsfák igen sok helyen 
már korhadó félben vannak és igy meg- 
ujitandök.

Nyúljon hozzá a város a lakáskérdés 
megoldásához Lakás a községben nincsen, 
de telek elegendő. Megvásárolandók volná 
nak a város belterületén levő és dísztele
nül tátongó beltclkek és ezek első sorban 
kiépítendők És itt ne gondoljanak a telek- 
tulajdonos urak spekulációira* és a község
nek, önmaguknak a kiuzsorázására Epén 
a najiokban hallottuk a miniszterelnök ur 
ajakéról elhangozni azt a nagyon praktikus 
elvet, hogy erre a czélra a kisajátítási jog 
rendelkezésre áll és az már az ősszel külön 
törvényben is fog szabályoztatok Már 
nemcsak nincsen lakása azoknak, akiket a 
sors ide köt, hanem a hivatalnoki és tiszt
viselői kar kénytelen penészes és nedves 
odúkban meghúzódni. Aztán hogyan kivan 
hatjuk, hogy a lakosság számban emelked
jék, hogy az ijiar és kereskedés felvirágoz- 
zék. Mozgató erők nélkül nincsen látható 
munka, hanem csak visszafelé való rákfej - 
lődés és elsatnyulás. Munkásházak is kelle 
nek. Hiszen folyton halljuk, hogy mily 
égető és nagy tárgyalások folynak a villamos 
müvek létesítése körül és pedig a murai 
vizierő kihasználásával, hogy mily nagy 
szabású gyártelepek akarnak alakulni ennek 
kapcsán itt a szerény muraszombati határ
ban A mai millieu erre nem érett meg. 
Gyárak ott lehetségesek, hol munkaerő 
hajlékot is talál Hol napi eledele is bi/.to- 
sittatik És ezért a már elmondottak mind 
kellenek

Létesítsen a község egy községi takarék
pénztárat. Ez talán kissé szokatlanul hang
zik itt. Nemcsak itt, hanem Magyarországon 
egyáltalán, hol mindent az egyéni érdek 
ural a részvénytársasági kevésbbé a szövet
kezeti formában, a melyek azonban egyike 
sem a közcélt szolgálja. A községi takarék- 
pénztár eszméje német minta inkább, de a 
szomszéd Ausztriában is erősen virágzik 
és mindenütt mesés eredményeket mutat 
fel. Csak rámutatunk a szomszéd Radkers- 
burgra. a melynek a községi takarékpénz- 
tárja oly virágzásban van, hogy jövedelme 
fedezi az egész községi igazgatási költséget,

fedezi az egyéb cultuialis és társadami 
célokat szolgáló intézmények költségeit, igy • 
i városi világítási üzemet, a szegényházat, 

a színházat, a szépítő egyesületet, stb. , 
Vagy ott van a marburgi községi takarék- 
pénztár, a mely 1911-ben 10500 forinttal ' 
alakult és ma egyike a leghatalmasabb ’ 
városi intézményeknek, a melynek a jövedel
méből mindenre jut, pótadó úgyszólván nem 
kell Egy ilyen „Muraszombati községi 1 
takarékpénztár- eszméje és létesítése aka- 1 
dályokat sem ismerne, ha már a kellő erők
kel a nagyközség berendezkedett. Tenné- ■ 
szeles azonban, hogy ezt nem kellene olyan 
mintára berendezni, mint a ma Magyar- 
országon létező részvénytársulatok uralkod
nak, hanem teljesen átvenni azt a mintát 
és a rendszert, a mi a külföldön, jól bevált. 
Tanulni másoktól mindig jó és üdvös, soha 
nem szégyen. Legkevésbbé akkor, mikor 
vagyoni erőnk szaporításáról, erősbbödésé- 
rül van szó. Az ilyenér szavatol a község 
és annak egyeteme. Czélja: mindenkinek, 
különösen a kis és középtőkének, — mert 
a nagytőke idegenkedik tőle épen közcélja 
miatt, megfelelő jó kamatozást biztosí
tani, a csekély filléreknek a felszaparodását 
lehetővé tenni vagyonná, a szorgalmat és 
takarékosságot felébreszteni, az ezen utón 
teremtett tőkéknek oly jövedelmezőségű 
forrásokba való elhelyezését biztosítani, a 
melyek igazán közcélok, mindenkinek elő
nyére és gyönyörére is vannak A további 
berendezésével itt nem foglalkozunk, hiszen 
az már a kivitel dolga, de itt csak a köz
figyelmet hívjuk fel rája. S.
A Muraszombati Közkrtrházban i s  11 kisegítő Vörös 
Kereszt kórházakban ápolt katonáink részére gyü

mölcsöt adakozzunk.

A Mura vizi erejének kihasználása.
A Muravidék közgazdasági életére és jövő 

fejlődésére nézve rendkívül fontos tárgyban érte
kezel: a múlt csütörtökön a part birtokosság és 
annak egybehívott képviselői. A .Muraszombati 
Takarékpénztár és a Muraszombati Mezőgazdasági 
Bank által kezdeményezett s egy év óta tartó 
előmunkálatok után Horváth Pál a járás agilis 
iőszotgabirája augusztus 15-én értekezletre hívta 
össze a partbirtokosokat.

Ezen az értekezleten melyen gróf Szápáry 
László v. b. t. t. elnökölt megalakították az 
érdekeltséget a Mura vizi erejének kihasználására. 
Az érdekeltség elnökévé gróf Szápáry Lászlót, 
társelnökévé gróf Batthyány Zsigmondot, főtitkárává 
pedig Dr. Cziírák Jánost választotta meg. A további 
teendők ellátására választott egy végrehajtóbizott
ságot, melynek tagjai lettek : Antauer József, Árvái 
Henrik. Balcz Aladár, Besnvák Lajos, Dr. Brandieu 
Szylvius. Dr Cziírák János, Dr. Czipott Zoltán


