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^Iuraszombatés Vidéke
Laptulajdonos a Muraszombatjárási Gazdaszövetség

ELŐFIZETÉSI ÁR:

•r., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér, 
és hirdetési pénzek és reklamácziók : 
ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

Emi. at a muraszombati járás 
hőseinek.

jnk több községe, gyülekezete 
lm, nár egyhangú lelkesedéssel határo
zatin. hogy a községből elesettek emléke
zeti!. emléket állít. Szép és kegyeletes ez , 
az elhatározás s csak lelkesítő buzdításul 
szolgálhat a hadba vonulónak, ha látja, 
hogy az itthon maradottak nem feledkez
nek meg a hazáért küzdőkért. Helyes is, 
hogy minden község büszkén őrizze hő
seinek emlékét. Az egyes községek lelkes 
példája mellett szükség van azonban arra, 
hogy a vendség rohamos fejlődésnek in
dult székhelye Muraszombat' is olyan 
monumentális emléket állítson a járásból 
elesettek emlékére, mely e nagy járás egész 
egyetemének rangra, vallásra, osztályra való 
tekintet nélkül hirdesse a vendség alkotó, 
teremtő erejét, hazafias érzését.

Muraszombat fejlődése a legszebb 
u , , Ar jogosít. Mindenkor e járás 
lakosságúnak központja volt, hova e járás i 
fejlődésének, magyarosodásának, irányitá- [ 
sáliak szálai összefolytak. Muraszombat I 
község mindig példát adó módon járt elöl j 
az áldozatkészségben s most is példát | 
kivan statuálni, ehhez azonban a járásbeli 
lakosság megértő hazafias segítségére van 
szükség. S mi hisszük azt, hogy úgy Mu- | 
raszombat község, mint a járás egész 
egyeteme megérzi és megérti a nagy idők ] 
tanít it, megérti a költő szavát: A lelkes 
eh > se sirlakához s a régi fénynél gyújt 

szövétneket I
Hadd lobogjon a hazaszeretet lángja 

szerte járásban, büszkén hirdetve a késő 
utód, ika vendség magyarságát!

D. <zíígszerte indult meg a mozgalom, hogy 
eke, akik értünk, ezért a véráztatta ezer 
tgyar hazáért ontották drága vérüket, 

megörökítve legyen. A muraszombati 
"Hetes és hazafias vend népe lelkesedés 
ben égve ragadott fegyvert a haza vé- 

hősiességben vetekedett a harctéren a 
i alföld fiaival. A magyarság megmen- 
járásban folytatott céltudatos munka 

■ hasznos gyümölcsét, az elmúlt hábo- 
idö pedig vend népünk hazafias érzésé- 

us példáit adta a történelemnek, 
z esemény nem múlhat el csendben e 
netében. A hálás utókor mélyen szivébe 

•n hősök emlékezetét, akik életüket ál
hazáért, az állam és társadalom gondos- 
in a harcban elesettek hozzátartozóiról, 
a mi kötelességünk, hogy maradandó 

állítsunk azon járásbeli derék hazafiak
" ! - elére, akik ott estek el a harcmezején.

Célszerűnek vélnék, ha Muraszombat egyik 
'z P 'erén valami nagy emlékjelet állítanának fel, 
•il<-l\be a muraszombati egész járás a hazáért 
'•'L>clteinek neve megörökítve lenne, hogy itt a 

éves ni. 
méh. . 
járás be.

delim-.- 
szinm : 
tésee: 
meglv: 
rus es, 
nek her.

Ez 
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MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

járás központjában emlék hirdesse, hogy a járás 
lakossága megtette a hazáért kötelességét. Legyen 
ez az emlék az egész járásé, készüljön ez az 
egész járás lakosságának pénzéből, hogy bucsu- 
járó helye legyen örökkön örökké e járás lakos
ságának, hogy idejárjanak a késő utódok, hogy 
a hősök emlékét áldva emlegetve megtanuljanak 
a hazáért élni s ha kell, meghalni is. Ez az em
lék legyen erős és törhetlen talpköve a szivében 
és nyelvében magyarrá lett vend nép hazafiságá- 
nak, hogy a múló késő korok utódai idejárjanak 
kalaplevéve, térdre borulva imádkozva és áldva 
azok emlékét, akik a hazáért meghaltak.

Járásunk agilis főbírája, ifj. Horváth Pál 
mint tudjuk még e hét folyamán megteszi 

a kezdeményező lépéseket a terv keresztülvitelé
hez, értekezletre hívja a járás közönségét s a 
választandó bizottság feladata lesz a járás terü
letén belül a gyűjtési akciót megindítani és ve
zetni. Hisszük, hogy a felvetett eszme testet ölt 
s mire harcban álló véreink csendes hajlékaikba 
visszatérnek, büszke emlék hirdeti az elesett hősök 
vitézségét, mutatván a késő utódoknak a hősök 
életét, a vendség háláját I

ADAKOZZUNK
a „VÖRÖS KERESZT“-nek!

A Vörös Kereszt a hadifoglyok
kal való levelezés érdekében.

A magyar szent korona országai Vörös 
Kereszt egylete budapesti tudósitó irodájának ve
zetősége a háború tartama alatt szerzett tapasz
talatai alapján a tudósitói szolgálatba az egylet 
valamennyi választmányát és fiókját bevonni szán
dékozik s ez iránt egyesületünk központjának meg
felelő javaslatot is tett.

A javaslat megtételét főképen a tapasztalat 
indokolta, hogy az ország kevésbé müveit lakosai
tól érkező Írásbeli tudakozódások gyakran éppen 
a kérdezett katonákra vonatkozó legiontosabb 
adatot nélkülözik, viszont máskor e levelek feles
leges részieteket tartalmaznak. Ez a körülmény a 
kérdezősködés megfelelő és gyors elintézését felette 
hátráltatja.

A választmányoknak és fiókegyleteknek a 
tudósitő szolgálatnál igénybevétele felette nagy 
jelentőséggel bírna az ország írni és olvasni nem 
tudó lakosai tudakozódásainak közvetitésénél.

E rendszer szerint mindenkinek megkönnyi- 
lenők, hogy hadbavonult hozzátartozójáról a lehe
tőség szerint a leggyorsabb és legmegbízhatóbb 
értesítést díjtalanul megkaphassa.

Elesnék tehát a különben is hiányos ada
tokat tartalmazó 5-filléres válaszos levelezőlapok 
használatának, valamint annak a szüksége is, 
hogy a lakosság a közvetitéssel díjazás mellett 
foglalkozó egyes magánegyének és magánvállala
tok segítségét vegye igénybe.

A jelzett okokból a vármegyei, városi és 
vidéki választmányoknak, valamint a fiókegyletek
nek a tudósítói szolgálatnál való közreműködését 
nemcsak kívánatosnak, hanem a cél érdekében 
feltétlenül szükségesnek tartjuk és a tudósitó iro
dánk által tett javaslatot magukévá téve, felkér
jük az összes választmányokat és fiókegyleteket, 
hogy e részben munkálkodásukat megkezdeni 
szíveskedjenek.

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

Hirdetési dij : 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 fill. 
többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.

Nyilttér sora 50 fillér.

A tudakozódások közvetítésére nézve a kö
vetkező útbaigazításokat adjuk :

1. mindenekelőtt szükségesnek tartanok, ha 
minden vármegyében az egyes választmányok és 
fiókegyletek körlete az egyes községek beosztása 
mellett megállapittatnék ;

2. a körletek megállapítása után minden 
választmány, illetőleg fiókegylet maga gondoskod
nék arról, hogy a közvetítő iroda működéséről és 
székhelyéről a lakosság kellő módon tájékoztassék ;

3. mielőbb érintkezésbe kell továbbá lépni a 
választmányoknak és fiókegyleteknek a körletükbe 
tartozó kézségek elöljáróságaival, a különbző fe
lekezetek lelkészeivel, tanítókkal s mindazokkal az 
egyleti tagokkal, kik a tudakozódások felvételére 
és a fiókegyletek közvetítésére hajlandók lennének ;

4 tudakozódások e helyeken szóbelileg vagy 
írásban történnek ;

5. a szóbeli, valamint az írásbeli tudakozó
dások adatai az e célra szolgáló minta szerint 
készítendő űrlapba vezettetnek be s az egyes vá- 
laszmányok és fiókegyleteknél gyiijtetnek, a vá
lasztmányok és fiókegyletek pedig azokat az eset
leges hiányok pótoltatása után naponként a buda
pesti központi tudósitó irodába (Budapest. IV., 
Váci-utca 38.) küldik fel ;

6. A választmányok, illetőleg a fiókegyletek 
a körletükbe tartozó községbeli elöljárósági tago
kat. lelkészeket, tanítókat, valamint az egylet egyes 
tagjait felhatalmazhatják, illetőleg őket felkérhetik, 
hogy az általuk felvett és szabályszerűen kitöl
tött tudakozó lapokat a fiókegyletek közvetítése 
nélkül közvetlenül terjeszthessék fel a központi 
tudósító irodához;

7. a fiókegyletek területi körzete nem lehet 
akadálya annak, hogy a más körzetbeli lakosok 
tudakozódásai bármely fiókegylet részéről elfogad
tassanak és elintéztessenek ;

8. a tudakozódások közvetítése minden körül
mények között teljesen díjtalan, a tudakozódóknak 
egyletünk javára szánt önkéntes adománya, vagy 
egyleti tagul való önkéntes jelentkezése azonban 
elfogadható. Sőt a tudósítói szolgálatnak ily mó
don történő berendezését igen alkalmas eszköznek 
tartjuk arra, hogy egyletünk népszerűségre emel
tessék s a tagok száma - az önkéntes belépés 
teljes fentartása mellett szaporittassék.

Budapest, 1815. junius hó 30.
Hazafias üdvözlettel

Josipovich Géza s. k. Tichtl János s. k.
b. 1.1., elnökhelyettes. igazg. előadó.

E leiratban foglaltak szerint úgy, mint eddig, 
a muraszombati Vörös Kereszt titkári hivatala 
ezentúl is teljesen díjtalanul áll a felek rendelke
zésére. Bármilyen nyelvű leveleket, sürgönyöket a 
legnagyobb készséggel ir meg és továbbit a 
muraszombati Vörös Kereszt.

Rezet a hadseregnek!

A muraszombati polgári iskola 
második éve.

Kár talán az időért, a papírért, de szükségét 
érzem, amidőn még egyszer kezembe veszem a 
tollat, hogy pár szóval replikázzam azokra a meg
jegyzésekre és arra a felvilágosításra, amelyeket 
múltkori, a polgári iskola második évével foglal
kozó, soraim ennek a lapnak e. i. szerkesztőjéből, 
illetőleg a polgári iskola h. igazgatójából, ki- 

I váltottak. S J
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A szerkesztő ur is, a h. Igazgató ur is úgy 
találta, hogy kemény, kegyetlen ütéseket mértem 
a polgári iskolára, hogy rü~,,x*' ' 
megzavarták tisztánlátásomat, 
ismeretlen berkekbe tévedtem. Legyen i 
hitük szerint.

De hiba, nem kicsi hiba van ott 
analóg esetet nem tudok, nem hallottam 
96 tanuló közül 2 év alatt elmarad, 
62 tanuló. Hiszen az csak nem áll. hogy a ma
gasabb érdekből, illetőleg a tulajdonképeni célra 
való tekintettel mindenféle uton-módon összegyűj
tenek volna a szellemileg sánták, vakok, csonka- 
bonkák-, csakhogy minél jobban megteljék a pol
gár iskola első évfolyama ? A 96 tanuló jórésze 
már ismétlő tanköteles volt, tehát olyen, akik el
végezték az elemi iskola V. és Vl-ik osztályát. 
A nagy 0 o-u megbuktatás azért lebecsülése azon 
tanítói kar eredményes munkásságának, amely 
tanitói kar ebben a lapban is ismételten hangoz
tatott önfeláldozó hűséggel teljesiti magasztos 
kötelességét,

A felette népes osztályt intenzive tanítani 
nem lehet, az ideális állapot a 23 30 tanulóból
álló osztály; a cél szentesíti az ezközt elve 
alapján valóban legkönnyebben a megbuktatás 
által érjük el az eszményi népességű osztályt.

Védekezve is azonban önmagát vádolja a 
h. igazgató ur. amikor azt mondja, hogy ők más 
iskolákkal szemben ami különben általános
ságban nem áll a rövidebb idő alatt is elvé
gezték az egész tananyagot, mert mi következik 
ebből ? Az, ha valaha és valamiért másért, hát 
már ezért is több elnézéssel, nagyobb méltányos
sággal kellett volna kalkulálni

Védekezve is vádolja magát a h. igazgató 
ur, a midőn azt mondja: .különben is proletár 
van elég , mert mi következik ebből ? az, hogy 
megbuktatással könnyedén megakadályozzuk a 
szellemi proletárok produktumát. Méltóztassék el
hinni, hogy én is szeretném, ha minél kevesebb, 
vagy egvátalán nem volna szellemi proletárunk. 
Méltóztassék elhinni, hogy én sem akarom ezek 
számát szaporittatni, hanem forró kívánságom 
igenis, hogy minnél több müveit iparosunk, keres
kedőnk, földmivesünk legyen. Méltóztassék elhinni, 
szerkesztő ur, hogy én is azt szeretem, ha csak 
a tanulni akarók és tanulni tudók, a munkát sze
retők boldogulnak első sorban. A szülőknek kell 
már ebben a tekintetben némi kiválasztást gyako
roltok. mikor gyermeküknek iskoláztatására kerül 
a sor, amint ezt az óhajomat a szülök irányában 
ki is fejeztem azokban a sorokban, amelyeket 
múltkor szerkesztő ur ad delendum Ítélt.

A h. igazgató ur is. reméllem megengedi, 
hogy tudom, hogy a középfoki iskojának nem az 
a célja, hogy választói jogra képesítsen.

.Ne szólj szám, nem fáj fejem !< Mikor pon
tot teszek merészelt támadásom után, ígérem, hogy 
a jövőben jó fiú teszek, nem ütök, sújtok; nem 
teszek színtelen, hogy horibille diktu .ke
gyetlen- kritikát gyakoroljak a még bölcsőjében 
ringó, a széltől is óvandó polgári iskolára, mert 
attól tartok, hogy a polgári iskola azokat az 
ütéseket és azt a kritikát is kibírná.

Luthár Adam

mellékes szempontok 
sőt hogy elöltem 

nekik az ö

hozzá 
ahol 

alatt elmarad, megbukik

hírek

éni vélemé- 
is, hogy kemény a kritika, de hangsu- 

becsületes intenciók 
mert azért irt, hogy a hibák javítva 

ezt most is 
hogy Luthár Ádám 

szempontok 
Ha a szerkesztőség azt látta

A polgári iskoláról.
Közöltük Luthár Ádám ur kritikáját a pol

gári iskoláról, leadtuk az intézet jelenlegi vezető
jének felvilágosítását is. .Megírtuk eg< 
nyűnket ii 
lyoztuk, hogy a cikkírót 
vezették, 
legyenek. Kemény volt a kritika, 
állítjuk, de sohse állítottuk, 
ur tisztánlátását mellékes szempontok meg
zavarták*. Ha a szerkesztőség azt látta volna, 
hogy Luthár Ádám urat mellékes szempontok 
vezérlik írásában, úgy nem közültük volna sorait. 
Minket tehát igazán méltatlanul vádol, mert mi 
ezt cikkéről sohse irtuk.

Elítéljük mi is a buktatást, mint rendszert, 
azonban szeretjük az igazságot s mindenek fölött 
pedig szeretjük ezt a fiatal iskolát, melyet e járás 
nagylelkű áldozatkészsége keserves küzdelme árán 
hozott létre.

Leszögezzük, hogy a nyelvi nehézségek kell 
hogy az oktatásnál komoly szempont gyanánt 
figyelembe jöjjenek s igv a gyermekek előmenetele 
ez irányban ha nehézségekkel is jár. ez a tanári 
kar ált <1 erős munkával s mindenek felelt nagy 
jóakarattal leküzdendő. Az elmúlt háborús iskolai 
év rendkívüli helyzeteket teremtett úgy a tanári 
kar, mint a tanuló ifjúság körében. A megcsappant 
számú tanári kar nehéz munkát végzett, viszont 
a tanuló ifjúság gondolatvilágát háborús kérdések 
népesítették be. Egyik gyermeknek apja, másiknak 
testvére került harctérre, a földmives anya nem 
ért rá gyermekneveléssel foglalkozni, sőt a ser
dülő gyerek maga is kénytelen volt tán a mun
kákban segédkezni. Felnőttek és komolyak se 
tudunk a háború gondolatától szabadulni s kevés 
az ember, ki itthon munkáját d szokott munka
kedvvel tudja végezni. Azonban a közelgő tanév 
hihetőleg a béke jegyében folyhat te, amikor 
joggal várunk el tanárainktól sok türelmet, meg
értést s méltányosságot, a tanuló ifjúságtól pedig 
kötelességtudást és szorgalmat.

Olvasóinkhoz. Mai számunk kiadóhivata
lunk személyzetének bevonulása miatt e héten 
kisebb alakban jelenik meg. Amidőn igyekeztünk 
— bár kisebb terjedelemben mégis a szokott 
tartalommal megjelenni, jelentjük, hogy kiadó
hivatalunk mindent elkövet, hogy a szükséges 
számú nyomdai segéderő mihamar rendelkezésre 
álljon, hogy úgy mint addig, ezentúl is a régi 
formában szolgálhassuk itt a magyarság ügyét.

Kinevezés. Kovács György a muraszom
bati polgári iskola igazgatója, ki a harctéri vitéz 
magatartásáért az ezüst vitézségi érmet kapta, 
hadnaggyá lépett elő.

Előléptetés ö felsége a király Vályi 
Manót, lapunk szerkesztőjének öccsét, ki az ellen
séggel szemben tanúsított vitéz magatartása el
ismeréséül az arany vitézségi érmei kapta, had
naggyá nevezte ki.

Előléptetés Lázár László lapunk jó tollú 
munkatársa, ki korábban a montenegrói harctéren 
megsebesült s most az olasz harctéren van, zász
lóssá lépett elő. Helyszűke mialt csak lapum jövő 
számában hozhatjuk szüleihez írott meleghangú 
levelét, melyben az olasz háború érdekes epizód
jait írja te megkapóan

Kitüntetés. Ő felsége a király Majer Ist
ván c. szakaszvezető népfelkelő muraszombati 
szabómesternek a vitézségi érem szalagjával az 
ezüst vitézségi érmei adományozta az ellenséggel 
szemben tanúsított vitéz magatartása elismeréséül.

Szabadságon. I)r. Vajda József kir. iábla- 
biró, a csornai járásbíróság veztője, nyári tartóz
kodásra Battyándra érkezett.

Mészáros János csendőrszázados, a szom
bathelyi csendőr szárny parancsnoka, pénteken 
Muraszombatban tartózkodott, hol a csendőrséget 
vizsgálta meg.

A mi vesztesegünk Stivan Eerenc Bodó
hegy, Szkledar Vencel Seregháza. Vörös György 
Muraszombat. Zrinszki Péter Uriszék, Zsidarec 
János Károly fa, Antalics István Battvánfalva, 
Horváth Antal Felsőlendva, Horváth István Lendva- 
nemesd, Hűttl Róbert Felsőlendva. Kercsmár 
József Ujkökényes, Krámpács István .Mezővár. 
Czelecz József Felsőlendva, Danoser János Mura- 
várhely, Dervarics János Radófa, Dervarics Jó
zsef Csendlak. Dopona Alajos Kismáriahavas, 
Felkar Petöfa, Gramfol Antal Korong. Gyergyek 
János Szentsebestyén, Iluber Rudolf Csendlak, 
Idics Mihály Muraszombat, Jud József Mura
szombat, Pfleger Ferenc Muraszombat, Sarotar 
István Muraszentes. Zsilavec Ferenc Tiborfa, Bohár 
István Muraszombat. Bokán Antal Murafüzes, 
Rituper György Gesztenyés. Rogács István Sereg
háza, Siftár János Halmosfő, Skerlák Ferenc 
Muraszombat, Spitzer Adolf Muraszombat. Stam- 
fer Géza Muraszombat, Szever Iván Szentsebestyén. 
Benkö József Zsidahegy, Fuisz János Lehomér 
Gasparics István Zsidahegy, Horváth István Me
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zővár. Kardos István Szentbibor, Kercsmár Sán
dor Zsidahegy, Kikelz Ferenc Motolyád, Kofjáts 
Alajos Muraszombat. Korosecs Ferenc Domonkosfa, 
Kramberger József Lehomér, Kühár István Pártos 
falva. Laczó István Péterhegy. Mekics Kálmán 
Véghely. Mesits József Zoltánháza, Novák János 
Muracsermely, Tomiin István Pálmafa, Vu'xá.i 
Károly Muraszombat, Zabár István Völgyes, Zár
ján Lipót Muraszombat, Zspanyár József L'j- 
kökényes. Zsilavetz Mihály Dombalja, Benkö Mi
hály Barkócz, Hári Mihály Rétállás.

Megjöttek a tojások Ifj Horváth Pál 
kezdeménnyezése folytán sikerült Muraszombat 
lakosságának tojás szükségletét biztosítani hosszú 
ioöre, úgy hogy azok, akik a körözött ivén ma
gukat aláírták, a községbirónál naponta átvehetik 
a jegyzett tojásokat.

Szerencsetlenség a csépiesnél. Végzetes 
szerencsétlenség történt Zsidahegyen cséplés köz
ben. Bédek Ferencz 29 éves munkás a működés
ben levő gép dobjába lépett, mely lábát elkapta s 
teljesen összeroncsolta. Súlyos sebével a mura- 
szobati kórházba szállították, hol lábát minden 
valószínűség szerint amputálni kell.

Levél a harctérről. Rengyeo Iván, a mu
raszombati körjegyzőséghez beosztott jegyzői gya
kornok. ki a harctéren hadapród jelöltté lépett 
elő, pár hónapi hallgatás után ismét ételiéit adott 
magáról s Horváth László jegyzőhöz Írott levelé
ben jelenti, hogy már jő messzire benn jár a 
muszka birodalomban s jól érzi magát.

Vegeztek az aralissal. Muraszombaton 
és vidékén az aratási munkálatokat elvégezték 
már a múl hét végén, úgy hogy most már a 
cséplés folv javában mindenfele. A gabona álta 
Iában elég iői fizet.

Rezet a hadseregnek. Kelemen János 
muraszombati csendőr őrmester és neje egy szép 
bronz tálcát küldtek be szerkesztőségünkbe, melyet 
köszönettel rendeltetési helyére juttatjuk.

Deák Otthon fiuinternátus Szombathelyen. 
Vidéki tanulók kellemes otthont találnak teljes 
ellátással, állandó fegyelmi és tanulmányi fel
ügyelettel. Az intézet állami felügyelet alatt áll. 
Tessék tájékoztatót kérni : Deák Otthon Szombat
hely, Kőszegi-utca 46. Telefon szám 440.

Tagdíj befizetés A magyarországi mun
kások rokkant és nyugdijegyesülete muraszombati 
fiókjának vezetősége ez utón is figyelmezteti 
tagjait, hogy nyugdíj járulékjaikat minden hónap 
első vasárnapján délután 2 és 3 óra közölt a 
Turk József Magyar király-* vendéglő e célra 
fentartott helyiségben fizessék be. Különösen figyel
meztetnek ama hátralékosok, kik külön felszólítást 
is kaptak már, hogy annál is inkább tegyenek e 
felhívásnak eleget, mert mulasztás esetében meg
szűnik tagsági igényük és eddigi befizetéseiket is 
elveszik.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.
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