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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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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.
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Hallottuk azokat az aspiráliókat, melyek 
a szemeink előtt hömpölygő Mura folyamon túl 
bennünket az újonnan létesülő Szláviéhoz — 
hallottunk azokat is, melyek a muraszombati 
járás nyugati határán folyó Kusnicza patakon 
túl bennünket Germánjához vagy Ausztriához 
csatolni és a z ' édes magyar földtől, magyar 
hazánktól elszakítani akarnak Ezeket tőlünk 
ieljesen idegen jőtt-ment agitátorok hirdetik Nem
csak hirdetik, hanem vakmerőséggel követelik, 
onnan túl a saját otthonukban és ellenségeink 
táborában is. Pedig i t semmi gyökérrel nem 
bírnak, mert jövevények.

Apostolokként és oly aggressive lépnek fel 
most már, hogy lehetetlen velük szemben többe 
némáknak maradnunk

A muraszombati járás és a vele szomszé
dos szentgotthárdi meg alsólendvai járások itt 
öszesereglett ünneplő közönsége a legélesebben, 
a leghatározottabban és ökölbe szorított markai 
val jelenti ki tiltakozását mindezen törekvésekkel 
szemben. Tiltakozunk minden erőnkkel az ellen, 
hogy bennünket bárki és bármi erő edes magyar 
hazánktól elszakítani merészeljen. Mi ennek a 
területnek szülöttei a magyar állameszmenek. 
a magyar hazának tántoríthatatlan es rendit- 
hetlen hívei és fiai vagyunk es az eskü szent
ségével fogadjuk meg, hogy nem engedjük meg 
érvényesülni ezeket a rendbontó tendentiákat.

Tiltakozzunk szláv nemzetiségű es szláv 
érzelmű elnevezésünk ellen is Itt szlávok, ide
gen nemzetiségek nincsenek. Csak magyarok 
laknak itt és pedig igazán jó érzésű magyarok. 
És példás magyar érzésüek azok a honfitársaink 
is, kik csak vendül vagv épen culturált voltuk 
miatt a magyar nyelven kívül más idegen nyel
veken is beszélnek. Kz a m-pfaj olyannyira 
magyarrá lett, már ösrégen itt e területen, 
hogy az assimilálódás folyamatán túl van és 
ezért ősi jogon követeli a magyar államkötelék- 
ben való meghagyását,

De czélunkul jelöltük még és tűztük ki a 
szláv érzések csempészeinek, a konczlesöknek a 
kiűzését is.

Mindezekhez, mint leghatározottabb akara
tunkhoz kérjük magas támogatásukat.

Méltóztassanak apostrofálásunkal, tilta
kozásunkat, manifestátiónkat és fogadalmunkat 
nemcsak tudomásul venni, hanem azt az egész 
világnak is tudtára adni és a háborút követő 
béketárgyalásokban, az államalakulásokban fel
tétlen foganatosítani.

Egy körülményre óhajtjuk meg figyelműket 
felhívni.

A délszláv nyelv és irodalom ug\ a dél 
szláv történet tudományos müveiben ez a vidék, 
ez a nép mint odatartozó van feltüntetve Mind
ezek azonban hamisítások, tudatos es czél/atos 
irodalmi csalások. Itt Vendonia nincs. Vendonia 
nagyon régen létezett a mai Németország Mulde 
folyója két partján az. Elba tájékán. A történelmi 
népvándorlások folyamán azonban ez a nepfaj 
megszűnt, kihaló félben van ma nyelve, irodalma 
nincsen.

A kik itt élnek, már százados jogon 
magyaroknak vallják magukat és nem kérnék 
más levegőből. Mi itt ezeknek a magvar lögok- 
nek végvári harczosai és a magyar anvafóld 
itteni végvárának örök oszlopai maradunk

Éles tiltakozásunk és ünnepi fogadalmunk 
egyik nagy alapja az eddig meghamisított 
statisztikai adatokkal szamben az a valóság, 
hogy itt 80u/u-a a lakosságnak beszél magyarul, 
de a másik 2ö°,o-a is jól megérti a magyar 
nyelvet, bár még vendül beszél. Érzésben hazafi 
•ágban egyaránt példás magyar valamennyi

Mert ügyünk igazát tudjuk, bízunk annak 
diadalában, bízunk vezetőinkben és szent a

hitünk, hogy Magyarország teljes fényében és 
nagyságában csak most fog felragyogni.

Éljen magyar Hazánk, éljen az immár j 
önáMó és független Magyarország!

A tüzes beszédet sokszor szakította j 
meg a hallgatóság helyeslése és hozzájáru
lást jelző felkiáltásai Magával ragadta az 
egybegyült polgárságot is és ellőállott annak 
sorából Lipics Ferencz alsómoráczi gazda, 
ki a következőkben adott kifejezést a iiiuia- 
vidéki nép érzéseinek:

Nagvméltóságn Államtitkár Eri
Méltőságos Eóispán U r !
H á b o rú s  és hétköznapi munkánkból jöt

tünk ide magas szülök ele Szivünk-lelkiink úgy 
sugallta, hogy valami folyamat megy végbe 
fölöttünk. Mi értjük a/ idők szózatát és érezzük 
azok súlyát is

Ugv mondják onnan túlról, a mi ellensé
geink a tőlünk rengeteg távolálló és közöt- 
tiinkegészen ismeretlen idegenek, azok a jött 
ment jövevények, liogv nekünk más hazát 
kellene választanunk

Noshál, ezt mi nem tűrjük, nem engedjük. 
Elnevezhetnek belliinket, a miknek akarnak, de 
mi azokból nem kérünk.

Mi ennek az édes magyar földnek, ennek 
a muravidéki dombos es lankás magyar rögök
nek vagyunk a szülöttei, azok a rendületlen jó 
magyar honpolgárok, kiket a magyar hazától, a 
magyar tőidtől elszakítani máshová csatolni 
nem lehet, nem szabad es ilyenre senki világ 
iia még csak gondolni se merjen.

Tekintsenek reám 1 A mint engem látnak, 
olyan velem minden honfitársain itt. Mi a ma
gvar hazától, a független magyar főidtől nem
csak el nem szakaJunk, hanem tiltakozunk a j 
leghatározattabban és legélesebben minden erőr.k- | 
kel. az összes erre irányuló feltevések és be
folyások ellen. Az ilyen törekvéseket visszauta- j 
sitink, azok ellen mindenre készek vagyunk. l

Itt nincs szlovén, itt nincs szláv, de itt 
vend nemzetiség sincsen. A ki itt él, az mind 
magyar, igazi és őszinte érzésű jó független 
magyar, ha azok egyike-másika a vend nyelvet 
beszéli is. E nép, az en magyar honfitársaim, 
ha több inelven beszél is, az csak művelődé- i 
stink jele.

Mi itt ünnepélyesen és az eskü szentségé
vel jelentjük ki. hogy a magvar állameszinétöl 
és magyar hazánk kötelékéből semmiféle eset
ben el nem válunk, mi itt elnt-lialni akarunk és 
lógunk a világ megsemmisüléséig. Ezéit uszítok 
és idegen elemek bennünket ne is merészeljenek 
m á sh o v á  csatolni I

t - mikor itt közöttünk megjelenni meltóz- 
tattak, ezt akartuk különösen Kegyelmes l kunk
nak tudtára adni Egvben arra is kerítik, hogy 
ezt ország világnak meltóztassék tudomására 
adni, de méltóztassék ezt a szent es meginásit- 
h a 11 a n elhatározásunkat hazánk, az ezer eves 
magvar állam minden ereiével es feltétlenül 
foganatosítani.

Isten bennünket ugv áldjon és verjen !
A beszédeket e/utaii Somén Lajos dr 

röviden vendül is tolmácsolt:. Majd indít
ványára az imnepiő nagy tömeg a magyar 
képviselőim/ elnökségeitek elküldölte a 
következő határozati táviratot :

A magyar képviselőin!/ elnökségének
Budapest

A Muravidékének vend származású nepe 
Muraszombatban ma összegyűlvén üdvözli a 
magyar képviselöhá/at abból az alkalomból, hogy 
az önálló független magyar állam törvényes 
alapjait rakja le Ezúttal külön is kifejezésre 
juttatja törhetleu ragaszkodását az egységes

magyar nemzeti államhoz és azt az óhajtásét 
hogy a magyar állam területi épsége és 
séges nemzeti jellege feltétlenül megóvassék. d, 
Sőtnen Muraszombat h. községbirája.

Most Némethy Károly államtitkár emel.
kedett szólásra :

Tisztelt Népgytilés !
A magyar kormány képviseletében jelenten 

meg ezen a hazafias ünnepen, hogy elhozzin 
a magyar kormán és magyar nép szeretetét éj 
köszöntését itt az ország határán lakó, jó g 
balsorsban mindig velünk érző testvéreinknek, 
Es amikor eljöttem, éreztem, hogy nem csel 
hivatali kötelességet teljesítek, hanem a szive® 
érzéséi hozom és a magyar nép szivének test
véri dobbanását, amikor én az Alföld fia eljö
vök ide önök közé a magyar kultura ünnepén 
és érzésben, hazafiasságban összeforr a leiken 
ennek a Iratárszéli derék, becsületes népnél 
magyar érzésével és hazafiasságával. Tudtam 
en a/.t, amikor elindultam, hogy évszázados 
viharok és megpróbáltatások, sorsközössége, 
ezer év öröme és dicsősége összeforrasztotli 
sziveinket és amikor ideértem, jól esett ereznem 
a magyar levegő üdítő erejét, a magyar földből 
kisugárzó egészséges, becsületes magyar szelle
met, amely megkapott engem a fogadtatás első 
perceiben, a mikor a magyar zászló alatt vonul
tak önök ide és magyaros lelkesedéssel gyüle
keztek a magyar kultura és a magyar hazafiság 
e mai ünnepére. Es örömmel láttam, hogy a 
az önök hazafias érzése reális valóság, mert a 
vendség itt ezen a magyar földön megtalálta és 
értékesíthette a maga lelki világának kulturális, 
gazdasági törekvéseinek egyéni és közéleti, bol
dogulásának minden előfeltételét. Jöjjön ide, all 
ellensége a magyarnak, nézze meg ezt a derék 
népet, amely, ha nyelvében nem is egészen, 
szivében mind magyar és megfogja találni 
nemzeti egységünk, összetartozandóságunk elvitat
hatatlan bizonyítékát. íme egy nép, amelynek 
inttligenciája a természetes fejlődés észrevétlen 
de állandó erejével beolvadt a magyar inteli- 
genciába, ime egy nemzetiség, amelynek fiai isi 
nyelvük mellett igv megtanulták a magyar nyel 
vet, hogy a/ második anyanyelvűkké vált és alpi 
annyira magyarnak érzik magukat, hogy nedt- 
zetiségi különbséget el sem ismernek magyar és 
vend között.

Amidón elhoztam ennek a becsületes nép
nek, testvéreinknek, jó és balsorsban osztályos 
atyánkfiáiknak a magyar kormány és a ma|J*tT 
nép üdvözletét es amikor Isten áldását kérem 
arra a nemes munkára, amely itt folyik, higyjtt 
el, hogy én a magyar ember azzal a busát* 
öntudattal távozom innen, hogy többen vagyuj 
mi magyarok, mint az ellenségeink képzeli 
Mindig igy legyen ! (Hosszantartó lelkes éljenző« 
f elkiáltások : Igy is lesz! Éljen a független 
Magyarország !j

hossztt viharos éljenzés után köszönte 
meg a hallgatóság az államtitkár meleg 
szavait es kívánta, hogy ez a manifesi- 
tatio e nagy világnak vend nyelven b 
tudomására adassák.

Ekkor lépett fel a szónoki emelvény** 
Szle|>ecz János muraszombati rom kath. 
esperes plébános.

Úgy beszélt a népnek vend nyelvén, 
oly ihletteljes hangon szállottak tüzes, 
gyújtó hatású igéi szerteszéjjel, mikor 
érzéseit és az államtitkár szavait ismertette, 
hogy fejvesztetten kellett volna rohannia el 
innen az ellenséges szitáknak és entente- 
barátoknak. Mint a járás gyermeke adott 
az itteni szülöttek üsszesége nevében 00* 
népi hangot mindenki magyar érzésének- 
Felhívta a hallgatóságot, hogy jelentke*'
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zék, aki elszakadni akar a magyar hazától, 
vagy akit szive vágya más nemzetséghez! 
más országhoz visz. Zugó orkánszerü til
takozás támadt! Ilyen nincsen ! Ilyen nem 
lesz! Mi jó magyarok vagyunk! El Ausz
triától ! El Szláviától! El Horvátországtól! 
Éljen az önálló, független Magyarország!

A nép, a hallgatóság megdicsőülten 
állott és ragyogott magyar érzése az ar- 
czán, mikor érzelmének akarata előtt 
Szlepecz esperes kihirdette, hogy a magyar 
haza, a magyar egység itt rendithetlen és 
méginoghatlan iniiidenki szivében.

Nagy lelkesedés és éljenzés fogadta 
dr. Ostffy Lajos főispánt a szónoki emel- j 
vényen. Élénk figyelemmel hallgatták sza
vát a 48-as főispánnak, akinek lelke, be
széde, a függetlenség mellett való izzó 
hitvallása magával ragadta, amely mind
untalan a függetlenséget, a szabadságot és 
^Kossuth apánkat" éltette sokszor szakítva 
meg a főispán beszédét az El Ausztriától! 
tüzes jelszavával. A főispán gyönyörű be
szédét, amely a szívhez és észhez egyfor
mán megtalálta az utat, helyszűke miatt 
legközelebbi számunkban egész terjedel
mében fogjuk leközölni.

Ur. Czifrák János és dr. Sőtnen Lajos 
zárószavai után a nép lelkes éljenzéssel 
oszladozott szét, mig az intelligentia és a 
tömeg egy nagyobb csoportja, amely a 
polg. iskola tornatermében befért, bevo
nult a közművelődési egyesület jubiláns 
ünnepére. Druisner György tanfelügyelő 
orgonán a Hymnust adta elő megnyitóul, 
amit a közönség áhítattal énekelt. Ezután 
Czifrák János dr., a közművelődési egye
sület elnöke lendületes szép beszéddel 
megnyitotta az ünnepi közgyűlést, melynek 
első tárgya dr. Sőnien Lajos hazafias 
indítványa volt, mely szerint a Vendvidéki 
Közművelődési Magyar Egyesület nevét 
jövőben „M u r a v i d é k i  K ö z m ű v e l ő d é s i  
% i e.sü/et-re változtatta át, annak kifeje
zéséül, hogy a vendség mint különálló 
nemzetiség nem kivan szerepelni, hanem a 
magyar kultúrának kíván szószólója lenni.

Ezután Tóth Kálmán polgári iskolai 
tanár terjesztette elő költői lendülettel 
megírt magvas titkári jelentését. Egy remek 
mii volt az.

Majd dr. Czifrák János elnök lépett a 
szónoki emelvényhez és költői lendületű, ( 
magas száruyalásu beszéddel vázolta az 
egyesület kulturális munkáját, elért ered
ményeit, jövő czéljait, melyeket lelkesedés
sel fogadott és tett magáévá a közgyűlés 
Dr Czifrák indítványára Takáts R. Istvánt, 
az egyesület egyik megalapítóját táviratban 
üdvözölték, gróf Batthány Zsigmond, gróf 
Szápáry László v. b. t. t.-t és gróf Zichy 
Ágost v. b. t. tanácsost pedig örökös tisz 
teletbeli tagjaivá választotta az egyesület. 
Vét les Sándor tanító, az egyik alapitó 
taniti) lelkes buzdító beszéde zárta be a 
közgyűlést, melyben a muraszombati tanítói 
kör üdvözletét Is tolmácsolta.

Ezután Néinethy Károly államtitkár 
kért szót és a kormány nevében a követ
kező beszéddel üdvözölte az egyesületet: 

Amikor a kormány képviseletében — úgy
mond — e sorsdöntő napok megpróbáltatásai 
között idejöttem, nem csüggedő, hanem emelke
dett érzésekkel telt meg a lelkem. Éreztem, ho^y 
«« az ünnep nem lokális jelentőségű, hanem 
országos fontosságával belekapcsolódik a törté
nelem rohanó eseményeibe. Magyar hazánk sorsa, 
létünk, vagy nem létünk, de legalább is jövőnk- i
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nek a múltnál kedvezőbb, vagy kedvezőtlenebb 
— szeretjük hinni, hogy kedvezőbb — kialaku
lása dől el e napokban. Olyan időket élünk a 
mikor magyar földön magyar és magyar, de a 
magyar és nem magyar közt is különbségnek 
nem szabad lennie, amikor a legádázabb ellen
feleinknek is békejobbot kell nyújtani. Ezen az 
istenáldott vasi földön — úgy látom és úgy j 
tudom — nem voltak és ma sincsenek —- és 
hisszük -- a jövőben sem lesznek élesebb ellen
tétek. Ebben az etnográfiáiig tarka vármegyé
ben nem voltak és nincsenek és nem is lesz
nek nemzetiségi, felekezeti, társadalmi és 
szociális nagyobb összeütközések. Az eleven 
életnek természetes lüktetésével találkozunk 
mindenfelé, ez viszi előbbre minden téren e vár- 
megyo közéletét, amelye, harmonikus egységben 
foglal a művelődés szelleme, aminek ez a mai 
ünnep beszédes bizonysága.

Hiszen a statisztika száraz adatai után azt 
hinné az ember, hogy e helyen nemzetiségi 
jellegű vidékén állunk Pedig az igazság az, 
hogy magyar ez a föld. magyar itt a levegő, 
mert magyar az a szellem, ami itt a tömeg 
léikéből, az emberek munkájából, a társadalom 
törekvéseiből kisugárzik. En is úgy éreztem 
magamat ebben a levegőben, ebben a környezet
ben, mint a nagymagyar Alíöldön ! Ime megér
tük, hogy e sorsdöntő, nehéz időben, amikor 
úgy megfogytak jóbarátaink és annyira meg
növekedtek ellenségeink kívül és belül, ime meg
értük, hogy a velünk testvér vend nép annyira 
összeforottnak érzi magát a magyarsággal, any- 
nyira magyarnak vallja magát, hogy közkiván- 
ságból fakad és közmegelégedésre talált itt az. 
az indítvány, hogy a nagyérdemű jubiláló egye
sület nevében törlik a vend elnevezést, amely 
pedig előttünk, magyarok előtt annyira szim
patikus.

Befejezésül csak pár szót. Ennek az or
szágnak törvényei Szent Istvántól mostanáig 
sohasem tettek különbséget a közjogok, sem 
magánosok terén magyar és nem magyar kö
zött, az államalkotó magyar nemzet és a nem
zetiségek között, ötven év óta pedig kifejezetten 
törvénybe vau iktatva a nemzetiségi egyen
jogúság elve. Nemzetünk legjobbjai minden lán
goló hazafiságuk mellett sohasem emeltek, de 
mindig ledönteni igyekeztek a nemzetiségi 
válaszfalakat. Ahol a helyi társadalom és a 
közigazgatás valóban hivatása magaslatán állott, 
ott nem elidegenítették, hanem a testvéri együtt
érzés szálaival fűzték a magyarsághoz az idegen 
nyelvű állampolgárokat.

Vasvármegye társadalma és közigazgatása 
mindig a helyzet magaslatán állt, azért nincs 
itt nemzetiségi kérdés, azért nincs és nem lesz 
itt vend-kérdés! Azért hozom a magyar kor
mány üdvözletét, köszönetét és elismerését ezen 
hazafias munka számára, amely itt folyik, amely
ből ez a jubiláló kulturegylet derekasan kivette 
részét. Uraim ! Mindnyájan érezzük, hogy uj 
korszak küszöbén állunk Ami minden jő magyar 
szívben, mint a jövő reménye, mint eszménykép 
é l: hazánk önállósága, sorsunk feletti szabad 
rendelkezés nagy áron bár, de birtokunkba jutott. 
Becsüljük meg ezt a nagy kincset, fogjunk kezet 
a nemzetalkotó uj munkában, amelyen az Isten 
áldása legyen :

Dr. Ostffy Lajos főispán szólalt fel ezután. 
Eelolvasta a kultusz miniszter meleg elismerést 
tartalmazó üdvözlő leiratát. Ezután a főispán a 
maga nevében is köszöntötte az egyesületet, 
méltatta működésének jelentőségét és továbbra 

~ is Isten áldását kérte működésére.

pedig Zongor Béla ev. esperes, Kapi püs J  
pök megbízásából szólalt fel. végül Kovát« 11 
István méltatta dr. Czifrák János elnöt; 
érdemeit, mire az ünnepi közgyűlés a Szót § 
zat hangjaival véget ért.

Az ünnepséget közös ebéd követte t  ij 
Dobray vendéglőben. Az első felköszöntő!'ff 
Némethy Károly államtitkár mondta t ' m  
királyra, akinek szavai után Ostffy Lajos dr? i|| 
főispán szólalt fel és harsogó éljenzés1 H 
közepette olvasta fel a királynak küldendő I 
hódoló táviratot, melynek szövege á \ \  
következő :

ó  cs. és ap. királyi Eelsége kabinet 
irodájának

Wien, Hofburg Hl
A Mura vidékének vend származású népe1 ‘Jl 

a mai napon Muraszombatban összegyűlvén,, |p  
alattvalói hódolattal terjeszti üdvözletét Eelséged< jiiü 
elé. Eelséged magyar királyi trónjához és a' ?! 
magyar hazához, mint a múltban, úgy a jövőben' jli 
is mindenkor törhetlen hűséggel ragaszkodik.1 !j| 
Ezt legalázatosabban bátorkodik Eelségednek
tudtára adni

Ostffy Lajos Vasvármegye főispánja.*
Felköszöntőket mondottak még Ostffy f |

főispán, Szápáry László gróf, Batthyány f f l  
Zsigmond gróf, Zongor Béla és mások. y  

Délután a budapesti és szombathelyi?fi 
vendégeket Szápáry László gróf híres k as-fa  
télyában teára hívta meg s bemutatta mesés, 'M 
értékű mügyüjteményeit.

A vendégek este 6 órakor utaztak e l . la
A bucsuzásra óriási közönség gyűlt össze,
ismét a pályaudvaron s lelkesen megéljenezte j *  
a notabilitásokat.

Az ünnepély lefolyását csak vázlatban [ n 
adtuk meg a fentiekben. Szerettük volna már; |  
itt megörökíteni dr. Ostffy Lajos főispán be- 
szedjél, Tóth Kálmán titkári jelentését ésjj| 
dr Czifrák János elnök ünnepi beszédét, (\  
amelyek irodalmi alkotások és a történet í 
örök becsével bírnak. Ezeket tudnia kell i f 
mindenkinek, miért igyekezünk azokat jövő ! 
számainkban pótolni. Bejelentjük azonban | 
a nagyközönségnek már itt, hogy a Mura- |  
vidéki Közművelődési Egyesület vezetősége | |  
az ünnepélyről egy emlékalbum kiadását h 
is elhatározta, amely elkészülte után az 
előállítási ár ellenében mindenkinek ren- | |  
delkezésre fog bocsájtatni.

H Í R E K .

A vármegye nevében Herbst Qéza 
alispán mondott lelkes üdvözlő beszédet, 
majd Druisner Qyörgy tanfelügyelő, utánna

■— Kitüntetés. Fényes kitüntetés érte 
a muraszombati izraelita hitközség kiváló 
képességű lelkészét, dr. Kiss Henriket. Dr. 
Kiss Henrik a prágai hadtestparancsnokság
tól a grázi hadtestparancsnoksághoz át
helyeztetvén, az alábbi, működését fényesen 
elismerő kitüntető átiratot kapta :

A grázi katonai állomás parancsnoksághoz 
való áthelyezése alkalmából a 18 havi jeles, 
legjobb sikerrel koronázott, ritka szorgalom 
és rendkívüli soha el nem lankadó kötelesség
érzet által kitűnő szolgálat teljesítéséért Tiszte- 
lendöségednek a hadtestparancsnokság dicsérő 
elismerését fejezem ki.

Kestranek Pál gyalogsági tábornok 
hadtestparancsnok.

Örömmel jegyezzük fel a kiváló pap 
működéséről szóló ezen elismerő nyilat- 

, kozatot, mely méltó elismerése annak a 
kötelességtudó buzgalomnak és tehetségnek, 
amely a lelkész ur működését nem csak 

1 katonai pályáján, hanem polgári hivatásában 
is mindig jellemezte.

t
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— Eljegyzés A kedves idők élednek 
'újra és kezd a szivek fagyos kérge is újra 
'olvadni háborús merevségéből Az édes 
'Otthon vágya a szivek világából kitört és 
'hölgy koszorúnk egy kedves tagj.it viszi el 
az uj hivatásba. Saáry Katust, Saary József 

'nyug. kir. Ítélőtábla bírónak leányát elje
gyezte dr. Gruber Béla budapesti ügyvéd- 
jelölt, a 24. vadászzászlóalj tart hadnagya.

— Tanítók közgyűlése A Vasvármegyei álta
lános tanító egyesüld muraszombati járáskóre í

f évi rendes őszi, sorrendben 7K. üléséi Muraszom
batban október 20-.ín tartotta meg. Ezen Druizner 
György kir.(tanácsos tanfelügyelő is reszt veit. A 
tanítói körélére uj tisztviselők kerültek I Illőknek 
Lippay Vendel pártosfalvai, alelnőknek l’u'ka 

1 Sándor .barkóczi és jegyzőnek. I min i'.in mm., 
halmom tanítók egyhangúlag választottak meg 
Magvas, tartalmas és gazdag a<laiha!ma/i.t ■'mgi 

■ tolt előadást tartott lilán Iván a unó feladatokról 
' és a tanítóság helyzetéről Kiemelkedő ponttá \ dl 

az Ülésnek Terenta |ános miira-/oiiib,ii: : 10
, üdvözlete, mely a muraszombati iái ás kei «• I n 
j dús tanítójához, Darvas János gv maiai e • bedo - 
I vári Perem*/ mezővári tanítókhoz volt intézve azon 

alkalommal, hogy ők már 4(> evei meghatódó i.t.n 
I át állanak e járás területen a tanítói In ata 

magasztos szolgálatában Elismerésüket v Kg 
melegebb üdvözletünket küldjük es jelen iuk eme 
két nemes férfiúnak, kik igazán jót, nagy es ok 
jót müveitek egész életükben es olt, hova őket 
hivatásuk és az isteni gondviselés állította "'zmte 
megnyugtató, hogy Isten segedelmével missioiuk.i! 
még gyakorolják, bírják és tovább is példát min
tának az ifjú generátiónak a tanítói o!\ magasztos 
hivatás betöltésében.

— Lóvásárlás Gazdáinknak, mindazoknak, 
kiknek lovakra szükségük van, adtuk tudomására, 
hogy Zalaegerszegen a m. kir. 6. honvédliuszár

»MURASZOMBAT ES VIDÉKE*
pótszázadnál különböző árakon lovak vásárolhatók 
bármely időben, mig a meglévő állomány tart.

— járványos embervész A kór, mely kegyet
lenül pusztít végig járásunkban, végig sorainkban, 
végig lakosságunk között, ez a spanyol nátha 
nagyon szedi áldozatait. Kinn falvainkban és itt a 
járási székhelyen tűnnek sorainkból a munkás
kezek. A közel napokban máról-holnapra haltak 
el Skerlák László a muraszombati takarékpénztár 
könyvelője 4.1 éves korában. Maver János tpiio- 
mester Kínos fia 22 eves korában, Ráfiéi József 
vi/lendvai kereskedő Is eves korában es meg sok
sok érdemes embertársunk. Mikor lesz vege i

A szerkesztésért felelős S che ibner  Aladár.

HIRDETÉSEK.

Tis/ícicttd urlesitjük 
;■ i\,U jV '‘|yicinÍi KÖ/öllSÚj^l't, llOjL̂ y

k ö n y v k ö t ő d é n k e t
u /u m b u  h u ly e /tü k  us e lv á lla lu n k  

m in d en  e sz a k m á b a  vái;«) in un kat  

Vend vidéki Könyvnyomda 
könyvkötészete.

V I G Y Á Z Z O N
------ e g é s z s é g é r e  I — —
M eohi/ha ió  i s  jóminösé^ű n i k o t i o m e  i te s

c ig a r e t t a - l i ü v e l y e k e t
csakis a VENDVIDEKI KÖNYVNYOMDA, papirkeres- 

kedésében Muraszombatban szerezhet be.

OKTÓBER 27.

Szolid és megbizható

13—14 é v e s  l e ányka
állandó alkalmazásra felvétetik a

Vendvidéki Könyvnyomda
könyv- és papirkereskedésében 

M uraszom bat.

35 dekás

tábori dobozok
k a p h a tó k

Vendvidéki Könyvnyomda
M u ra s z o m b a t .

VASVÁRMEGYE =  
E L E Í RÁS A =

népszerű íii/etecske iskolai és mayán célra, 
a vármegye több iskola III. osztályába 
bevezetett tantárgya, ara 4 0  fillér. Kap 
haló a VENDVIDEKI KÖNYVNYOMDA 

papirkereskedésében, Muraszombatban.

Ne fe led kezzü n k  meg a kórházaink  

bán ápo lt sebesült ka to n ákró l I

Muraszombat és Vidéke
Társadalmi és közgazdasági hetilap

E l ő f i z e t é s i  á r :  Egész évre 20 kor. Félévre 10 kor. Negyedévre 5 kor.

Egyes szám ára 40 fillér.

Gazdaszövetségi tagok, tanítók és jegyzők részére egész évre 15 korona.

hirdetési dij: minden szó 80 fillér. Ennek megfelelően számítjuk a terület hirdetést. A vastagbetüs 

és aláhúzott szavak kétszeresen számíttatnak. Eljegyzések halálozások, házassági hírek közzététele 

15 korona, jótékony egyletek és intézmények javára teljesített felülfizetések soronként 40 fillér.

Nyilttér sora 4  korona.

Nyomatott a Vendvidéki Könyvnyomda evorssaitóián (tulajdonos: Muraszombati T»kin r á k n é n 7 t : i r t  M i i r a c 7 n t n k n t k a n

Mur...omb.l, 1918. 40 fillér Harmlncnegveöll. ívlolyam 42. azém. Vasárnap, november hó 3.

Muraszombatés Vidéke
i íf

T ársad alm i és gazdasági hetilap u l

E L Ő F I Z E T É S I  ÁR:
H.gísz évre 20 kor., fél évre 10 kor., negyedévre 5 kor., 

egyes szám 40 fillér.

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

küldendők.

Iparos tanoncz iskola.
A/. elöltünk valóvá vált és önállósított, 

függetlenített gazdasági és államalakulási 
helyzetben mindenre kell figyelmünket ki
terjeszteni. Egy nagy, tartalmas munkaprog- 
rammot kell felállítanunk minden téren és 
minden vonatkozásban.

Mikor zászlónkra irtuk gazdasági és 
cultiiralis fejlődésünket, ennek a fejlődésnek 
a realizálásában, megvalósításában egy 
nagyon fontos szervre; az iparra és uj 
vonatkozású megteremtésére, fejlesztésére, 
megizmositására szegeződött figyelmünk. Ez 
csak tigy lehetséges, ha annak ifjú hajtásait 
különösen odaneveljiik. Ez a nevelés az 
iparos tanoncziskoia feladata

És itt most a muraszombati és járási 
viszonyokra akarunk különösen iátérni Nem 
tartjuk megfelelőnek azt a rendszert, mely 
most itt meghonosítva van. Az iskolát 
lanyhán vezetik és a szétosztott, 5 6 tan 
erőből álló tanítás a színvonalat nem emeli 
Bizonyos nemtörődömség folytán a gyakor
lati czél elérve sem lesz.

A muraszombati iparos tanoncz isko
lát a községnek kell vaskezekbe vennie, 
azt egységesítenie és önállósítania, belőle 
egy önálló községi tanoncz iskolát alkotnia, 
annak élére egy erős, ambitiosus községi 
tanítót állítania, ki azt és csak azt igaz
gatja. vezeti és a tanítással maga is egy
ségesen foglalkozik. Erre elég példa is van 
már. Utalunk csak a szomszédos Körmend 
nagyközségre, a hol éppen ennek a révén

l.uptulajdonos is kiadó : Muraszomhaliitnisi Ijazduszővetsíi; 

Bőszei kcsztö;
Dr. SOME 'I L AJ O S.

MPílJP.I.F.NIK MIM MN VASAKNAI'.

Készül. \  ciidvidčki Könyvnyomda Muraszombat, ahol aizy.'s 
számok kaphatók.

az ott szerzett művelődés révén érte cl az 
iparossság azt a niveaut, hogy gerinc/.c 
lett a társadalomnak.

Ez sok befektetést sem jelent. A mos
tani i százalék ipariskolai pótadó egész
ben, átadható a községi iparos tanoncz 
iskola czéljaira, ez és megfelelő állami 
segély, mely a tanítói fizetés kiegészítése 
hez feltétlenül megadatik, biztosítaná az 
iskola jövőjét, de oly alap is volna, mely
ből a tanszerekre is jut. A községi segé
lyezés mérve alig pár száz koronát igényelne, 
de bőséges gyümölcsöt teremtene, nem a 
közvetlen láthatóság, hanem a közvetett 
hatékonyság terén.

Egy speciális és szakszerű tevékeny
ség és egységesített, concentrali munka
programul azonnal megszüntetné azt a kis 
niveaut, melyen a nevelés ma áll es fel
nyílnék az a purspectiva, melyet jövőnk 
mai szertelen és bizonytalan volta daczára 
is minden dolgos embertől megkíván.

Cselekedni keii és nem sokat tana
kodni ! összefogni és nem széthúzni, 
különben az ádáz harezban elvesztünk s.

Higgadtság erős akarat 
munka testvéri szeretet.

Kétségtelenül üt van halva mindegyikünk 
attól az erz-stöl, tudattól és valóságtól, hogy sors
döntő és pedig oly sorsdöntő napokat élünk, a 
melyekben az események naponként, óránként sőt 
pillanatonként befolyásolják és szabályozzák egyéni
ségünket.

eg**.< iiudas/ávctséip tagok, tanítók is jegyzők részire 
évre 15 korona. *

Hirdetési dii : minden szó éra KO fillér.
I unok megfelelően számítjuk a terület hirdetést. A vaslagbetflí] 
is alithuzoii szavak kétszeresen számíttatnak A korlátozás Y 

hoz való jogunkat fenntartjuk 
Nyllttőr so rn  4 körömi .

Ls a legtöbben mintha elvesztették volna az" -jít 
a lelki nyugalmat es akaraterösséget, melyre épetf 1$  
ezekben az időkben a legjobban él leghatározat- *1 
tabban szükség van. Vérebek és ordas farkasok ijá 
ebes s/iszennései alighogy eljutnak valahol a Iiang4 
hullámokra, már is úgy csapong a fantazií’ \ | |  
merészségéivel es rajzoló szárnyaival, hogy meg' J;|! 
ingatja az emberek belső világát. Nem, nem. ennek* ‘jé, 
néni szabad ep most bekövetkeznie. Mindent hig-* 
gadtan. komolyan és nyugodtan kell fogadni, eröíf 
akarattal állni itt a végvidéken, hol az ütköző *»1 
pontok és vonalak a világvihar érdekellentéteiből.JJ 
előreláthatólag kialakultak A Mura es a Kusnicza ;|  
folyók állják ki a próbál, de állja ki ezt a pró-' ÍJ 
hát a mi nagyszerű, komoly és munkás járást?’ \  
derek népünk, benne mindnyájan különbség nélkül. 1 
l'örténelmi lapokra kerültünk szerény dolgos vol-’ **| 
tankban

Elég volt a vérből és lángokból ott a inesz- 
sze távolban a harc/, tereken, hiszen nagyon megJ ü 
fogyott már az összvagyonUnk és megfogyott1, S 
népességünk melyei Istenujként járványok is pusz-' ; 
titanak. A reszkető levegőben lelketlen uszítok. • 
hangjai meg ne csendüljenek és ha elvétve bár 
akadna is egy eltévelyedetl, tereljük vissza a hig-;r 
gadt utr.a mert ez se elveszett még. Több áldozat , 
nem kell és ne legyen itthon, mert hiszen már 
megkevesbbedtünk és nagyon erősen testvéri szere-' { 
tetben kell összeforrnunk a reánk váró nagy és : 
komoly munkában Magyar testvéreink, drága jó 1 
járási magyar népünk, nem szabad az ellentéteket 
keresnünk, hanem annak magvát is elveszni hagyni, 1 

az erők. izmok, aczélos magyar erők, a ma- i 
gyár kéznek és magyar esznek teljesen egyesülni l 
es egybeforrni kell és igy vállvetve együttesen és 
egymásért kell dolgoznunk. Onbujlékunk feltétlen :

IS

T Á R C A .
Dr. Ostffy Lajos főispán beszéde.

Az október 20-1 muraszombati járási ünnepélyen.

Muraszombati Járás Érdemes Közönsége ' 
Honfitársaim!

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ur nevében először is fogadják Önagyméltóságá- 
nak a miniszter urnák üdvözletét, e mai alkalom
mal. amikor a magyar közművelődés e szép 
ünnepére, az itteni közművelődési egyesület 25 
éves jubileumára összegyűltünk. De fogadják, igen 
tisztelt Honfitársaim részemről, mint a vármegye 
főispánja részéről is meleg üdvözletemet, — amelyet 
Önökhöz lelkem mélyéből a legnagyobb örömmel 
intézek e irtai napon amikor nevezetes, nagyfontos- 
ságu és nagyhorderejű országos átmenet iJején 
Önök hazafias lelkűk megnyilatkozása végeit itt 
összegyülekeztek,

Sorsdöntő napok virradtak magyar hazánkra. 
A fegyverek nemsokára pihenni térnek, meg kell 
kezdeni a jövendő békés idők állandó berendezését.

Es tiszteit Honfitársaim, a békés időkre való be
rendezkedés ime mivel kezdődik ? Azzal, hogy a 
magyar kormány, a magyar koronás király együt
tesen kijelentik Magyarországnak önállóságát és 
függetlenségét. (Egctverö hatalmas éljenzés).

A sok gyász, sötét szomorúság után, ameiy 
nemzetünket annyi é\századon át érte, a legutóbbi 
négv esztendő keserves megpróbáltatásai után, me'y 
nemzetünket és az egész világot sújtotta, a magyar 
Haza számára adott a Gondviselés meg egy 
reménysugár!. Azt, amiért évtizedeken, mondhatnám 
évszázadokon át küzdöttünk, amiért most öt évig 
viseltük a háború ver/ivatarát, hogy hazánknak 
boldogulását, önrendelkezési jogát biztosítsuk, hogy 
ne taposson magyar hazánk földjén ellenség, aki 
minket rabszolgaként kizsákmányolni akar: ezt a 
szent czélt elértük a háború végén és a magyar 
nemzet nagy véráldozala a jövőben valamiképen 
megtérülhet azzal, hogy önállóak és függetlenek 
leltünk. (Hosszantartó lelkes éljenzés).

KI Ausztriától! Éljen a szabadság ! Éljen 
Kossuth ! Kiáltják vendül, magyarul, az elragadtatás 
extázisában a vend polgárok százai,

Megdobban a szivünk* megremeg a lelkünk, ' 
mikor meggondoljuk, mit jelent szántunkra ez az ' 
önállóság Azt jelenti, kedves Honfitársaim, hogy > 
fiainknak, véreinknek neifi kell többé távol idegen-' J 
ben, idegen parancsra vérezniók. Azt jelenti, hogy« 
amit a Gondviselés nekünk adott, azt a gazdaságotfg 
azt a mérhetlen kincset, amit a magyar föld;;' 
magában rejt, áldott földünk termő erejében,,, 
halmaink, hegyeink gyomrában, folyó t izeink ere jé-,. 5 
ben, mindez! a kincsei mi magunk használjuk és .J 
a magunk részére alkalmazzuk a jövőben. (Lelkes P 
éljénzis es helyeslés).

Ls Inába lesznek irigy szomszédok, se szövet-, I 
ségnek, se egyesülésnek örve alatt minket azoktól | 
a kincseinktől, amiket nekünk a Gondviselés adott, Lj 
megfosztani nem tudnak.

É nagy és korszakalkoti átalakulás idején j 
azonban itt a szomszédságban uj államok alakul*?! 
nak Milyenek lesznek, nem tudjuk még. De olya-L 
nők. mint a magyar haza, jól tudjuk nem leszjJ 
soha! (így van, úgy van!) földjükben nem lesz- 
nők olyan gazdagok, szántóikon nem reng majd^ 
az aranykalász, mint n magyar föld áldott kalász-<


