
Muraszombat, 1916. Harminczkettedik évfolyam 25. szám. Vasárnap, junius hó 18.

Muraszombatés Vidéke
Laptulajdonos a Muraszombatjárási Gazdaszövetség

ELŐFIZETÉSI ÁR:

;ész évre 6 kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér.
Előfizetési és hirdetési pénzek és reklamácziók : 

BALKÁNYI ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

Felelős szerkesztő: Dr. CZ1FRÁK JÁNOS. 
Fömunkatárs : STERN HUGÓ.

Kiadó:
A Vendvidék! Magyar Közművelődési Egyesület. 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

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

Hirdetési dij: 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 30 fii', 
többszöri hirdetésnél soronkint 20 fillér.

Nyilttér sora 50 fillér.

Iskolai reformok.
Az uj középiskola.

Hasznos, okos, bátor és becsületes 
v/ közoktatási miniszter abbeli terve, 

: zentiil a gimnáziumok görögpótló
tárgyai helyett a gyerek eleven nyelvet 
választhasson: egy franciát avagy angolt, 
vagy valamely országunkbeli nemzetiségnek 
nyelvét. Siessünk hozzátenni, hogy ez igy 
magában nyilván csak kezdet. Elsőbb is: 
a reáliskola, melyen görög nincs és igy 
görögpótló sincs, ki volna belőle zárva. 
Igaz, hogy a francia ott amúgy is köteles, 
de a nemzetiségek nyelve igy még fakul- 
tative is elmaradna. Aztán: görög helyett, 
csak ha ezt nem tanulják, akkor valamely 
nyugati vagy nemzetiségi nyelv: ez kevés. 
És kevés általában a fakultativság. Várom 
azt a bátorságot — s szeretem feltenni a 
mostani terv felvetőjéről - mely végképp 
szakit a gimnáziumban is a görög nyelv
vel, s helyébe kötelezőnek teszi valamely 

ugati vagy nemzetiségi nyelv tanulását. 
Ez uian pedig majd várnám az igazi, az 
elhatározó lépést: a latinnak is kidobatását 
a középiskolákból s a két antik nyelv he
lyében s a németen kivül még egy nyugati 
s egy országunkbeli nyelvnek kötelező ta
nulást. Az antik nyelvek tanulásának ügye 
rég elintézett — csak az ideg-konzervatiz- 
inus csügghet már rajta. Igen szép stúdi
umok, vissza is visznek a mai kultúra 
alapjaihoz, gyönyörűség is világuknál nézni 
a múltakba, — de az embernek tiztől 

tizennyolcig az ő mostani élete számára 
szükségeseket kell megtanulnia, mert ké
sőbb nem ér rá, s ezek nélkül nemcsak 
tudatlan, de élhetetlen és fölneveletlen is. 
Nincs külömhen akadálya, hogy, például, 
a nyolcadik osztályban néhány hónapos 
külön nyelvekben már jártas maturandus 
bele ne kukkantson, indogermánság címén 
egy kissé a latinba s a görögbe is. így 
aztán önként adódnék az egységes közép
iskola, mert a gimnázium s a reál közt 
való oktalan külömbség magától leomolnék 
s a magyar középiskolából a mával a az 
élettel szemben felszerelten álló életrevaló 
fiatal emberek kerülnének ki.

A magyar embernek müveit embernek 
kell lennie, és hazájának helyzete s fajának 
kisszámusága miatt, e műveltségbe az is 
beletartozik, hogy két- sőt többnyelvű le
gyen. Azon a babonán rég túl vagyunk 
hogy magyarságának árt vele. A magyar
ság magyarországi érvényesülésének csak 
egy biztosítéka van: ha a magyar érvé
nyesül a világban, ez pedig lehetetlen, ha 
nyelvbeli fölszereletíenség kirekeszti a vi- 
lágmiiveltségben való részvételből. Nem 
kel! ebben a legműveltebb magyarok pél
dájára hivatkozni, kik mindég a legkemé
nyebb magyarok is voltak, — de nézzünk fel 
a dánokhoz, hollandokhoz és norvégokhoz 
nézzünk le a szerbekhez, románokhoz és 
bolgárokhoz, kik mind tudnak két-három 
nyelven s igazán nem hűtlenek nemzetük j 
s nemzeti érdekeik, sőt nemzeti hóbortjuk 
iránt sem. S hogy francia és angol volna 

a németen kivül megtanulandó idegen 
nyelv: az nem különös most a háborúban 
az éppen ebben a háborúban alakul ter
mészetessé, s nemcsak tűrhető, de szük
séges is akkor, mikor iskoláinkon s nyilván 
életünkben is nagyobb szerepe lesz, mint 
eddig volt, a német nyelvnek, s a némettel 
való szoros összefogásunk a jövőnek mind 
erősebben magyar nemzeti programmja. 
Mi ezzel nem németek akarunk lenni, ha
nem biztosítékot keresünk magyar boldo
gulásunk, a magyarságnak s Magyarország
nak az egész világban s az egész müveit 
emberiségen belül való helye foglalása 
számára. A háborúnak egyszer csak vége 
lesz, de a francia s az angol műveltségnek 
nem, — s ne is legyen. Ha majd az em
berek megint emberek lehetnek: megtalál
ják egymáshoz az utat. S ha nem, s ha a 
gyűlölet s az ellenségeskedés tartana túl 
a háborún is: jó egymást ismernünk.

Ha van mód, tisztes és kilátásos, a 
természetes magyar vezérlet magatartására 
úgy az egyetlen az, hogy a magyar alkal
mas-e vezérlet minden szükségének ellátá
sára, tehát elsősorban arra az elemire is, 
hogy a fölöttes és a hatóság, akár polgári 
akár katonai, érlsen a közönsége s a gond
jára bízottak nyelvén. Tudni a nyelvükön: 
ez nemcsak jog, amit kapnak, de egyúttal 
jogosítás is, amit kapnak, de egyúttal jo
gosítás is, amit a magyarság, a magyar 
államiság, a magyar társadalom’ kap és 
megszerez. Akik együtt élnek, azok közt 
nem maradhat válasz: sem a kölcsönös

TÁRCA.

Ellenséges aknamezőkön.
Berlinben most jelent meg báró Spie

gel sorhajóhadnagy, az „U. 202.“ pa
rancsnokának naplója, egyik legizgalma
sabb fejezetét közöljük az alábbiakban.

Éjjel leszálltunk a tengerfenekére. Szüksé- 
volt már végre kis nyugalomra és pótolnunk 

kei az elmulasztott alvást. Pompásan lehet 
he\ úszni az Északi-tenger puha fövényén. Mintha 
*ígyl n feküdnek az egész hajó. Csak az a fontos 

csend legyen oda fönnt, mert ha hullámos 
a vi. a mélységekben ide-oda gurul a tenger- 
l'atti ó és ez meglehetősen kellemetlen. Hajónk 
csend en siklott viz alá. A mélységet már előzőén 
kimén ik. Minnél jobban közeledtünk a tenger
inek. néz, annál lassabban működött a dinamogép 
'egr egészen megállt, a tartályok teljesen meg- 
K‘l’ vízzel és a hajó lepihent. Tompa lökést 

/tünk, sokkal gyengébbet, mint mikor a vasúti 
' -ik ütközői öszeérnek : a tenger fenekén voltunk.

Elérkezett tehát végre a pihenés órája. Ki
adtam a szükséges parancsokat, aztán pihenőt 
vezényeltem. A gépházakból, kamarákból kitódult 

a legénység, sietve tisztálkodtak, vidáman nevet
géltek, mintha nem is valami életveszélyes, fontos 
küldetésben, hanem egyszerű kiránduláson lenné
nek. A kicsiny tiszti szobában csakhamar terített 
asztal mellé ültem tiszttársaimmal. ízletes ételek 
illata szállt fel a gőzölgő tálakból, hűtőit pezsgő 
gyöngyözött a poharakban. A villamos fűtőtestek 
kellemes meleget terjesztettek, a gramafón vidám 
nótákat játszott: német zene szólt az angol tenger 
fenekén. A kitűnő, legjobb hangulatban elköltött 
lakoma után lepihentünk keskeny ágyainkban és 
elindulásunk óta először szállt szemeinkre nyugodt 
jótékony álom.

Öt óra harminc perckor jelentette a legényem 
hogy reggel van. Pillanat alatt ugrottam ki ágyam
ból, de azonnal bele kellett kapaszkodnom a szek
rényembe : a hajó kegyetlenül gurult ide-oda, 
kétségkívül erős a hullámzás odafenn. A legna
gyobb gyorsasággal öltözködtem, perczek múlva 
már a toronyban voltam. A mérnök jelentette, 
hogy minden rendben van, mire kiadtam a pa
rancsot a felszállásra. A gépek mozgásba jöttek, 
megkezdődött a nap, életem legnevezetesebb napja.

A viz felszínére érve, sietve mentem fel a 
torony tetejére, hogy hajók után kutassak. Sehol 

semmi, csak a végtelen, tarajoshullámu tenger. 
Térképet és körzött vettem elő. Tengeralatjáróink 
már jelentették, merre vannak az elenséges akna
mezők és igy könnyű volt kiszámítanom, hogy 
az első aknamezőtől pontosan 22 mérföldnyire 
vagyunk. Onnan a második aknamezőig ujjabb 
14 mérföld. Úgy kell tehát intézni a dolgot, hogy 
az aknákat még apálykor érjük el, mert akkor 
jól láthatók és könnyű köztük elsuhanni. Most 
félhét van, az apály tiz órakor áll be, van bőven 
idő. Előre tehát !

Pontosan egy órával a teljes apály beállta 
előtt értünk az első aknamezőhöz. Az ellenség 
azt hitte, hogy ezzel a felette drága, nehezen le
rakott lánccal elzárja előttünk az utalt. A tenger 
fehér fodrai közül, amerre szem ellátott, sűrűn 
egymásmelleit feketéitek a veszedelmes, poklot 
rejtő golyók, óvatosan mentünk előre. Ko> Hiányo
sunk szúrós szemeivel mozdulatlanul figyel maga 
ele, kétszer a markába köpött, azután megragadta 
a kereket és olyan eleganciával, mint az amatőr- 
soffőr, vezette a tengeralattjárót, mely angolna 
módjára siklott át két akna között. Tiz perc 
múlva mögöttünk volt a hosszú aknasor. Az ak
nák számát körülbelül nyolcszázra becsültük 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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lenézésé, sem a kölcsönös értetlenségé. 
Akik ismerik, azok meg is becsülik egy
mást, s most látjuk • Svájc példáján, hogy 
az érzéseikben s hajlandóságaikban leg- 
vadabbul széthúzó testvérek mégis össze 
is húznak, mert tudnak egymás nyelvén 
ismerik egymást, s befelé való összeszokot- 
ságuk hatalmasabb, mint fajtabeliekhez ki
felé való hajlásúk. Irredenta ellen csak 
egy orvosság van: ha az idegen többet 
talál itthon, mint kivül, vagyis ha minde
nekelőtt nem idegen itthon, ha ért és ha 
megértik, ha azzal tanítják tiszteletre a 
magyar iránt, ha a magyar megtanulja 
tisztelni őket.

Mikor ez a háború ránk szakadt, meg
írtam, hogy amily szerencsétlenség külöm- 
ber, az a jó járhat vele, hogy, ha meg
állunk benne, jó vége elmetszi az irreden
ták szálait s akkor rátérhetünk itthon arra 
az igazságos nemzetiségi politikára, mely 
e nélkül az irredentás szálak számára ko
vácsolna kapcsolódó horgonyt. A háború
ban megálltunk s szomszédaink le fognak 
szokni arról, hogy a mi földjeinkből akar
ják kiejégiteni a magukét. Ezzel ez a föld 
véglegesen hazája lesz mindenkinek, aki 
rajta él s igy is kell berendezkednünk 
rajta. Hogy, egyfelől, mindenki érezze, 
hogy csak itt lehet s csak itt van itthon, 
s hogy másfelől, csakugyan otthon lehes
sen itten.

A polgári iskola.
Irta : Bertalan Vincze.

Köztudomású, hogy a vallás- és közoktatás
ügyi minisztérium többrendbeli iskolai reform
tervei között a polgári iskolák visszafejlesztése 
fogja a folyó évi junius—julius havi háborús 
országgyűlés napirendjének egyik tételét képezni.

A miniszter ide vonatkozó javaslatát már 
be is nyújtotta a képviselőházban.

Nem szándékozom ezúttal bővebb fejtege
tésbe bocsátkozni arra nézve, vájjon a polgári 
iskolai mai állapotából való visszafejlesztése miért 
kívánatosabb, mint középiskolává való fejlesztése. 
Aki azonban csak némileg is tisztában van azzal, 
hogy a mai polgári iskola hat-hét osztályával 
jóformán oly tűrt kisegítő vagy mellérendelt isko-

Most már teljes erővel haladtunk előre a második 
aknamező felé.

Előbb azonban egész sereg kalandon kellett 
átesnünk. A második aknemezőn innen angol tor 
pedóromboló cirkál fel s alá. Gyorsan alá kell 
merülnünk és v<z alatt megkísérelni az áttörést. 
A torpedórombóló nem látott bennünket. Éppen 
parancsot akartam adni az elmerülésre, de a hang 
megfagyott ajkamon. Ijesztő sebességgel közeledett 
felénk egy fekete gömb, egyre nagyobodva, alig 
néhány méternyire volt már csak a hajótól. El
szabadult akna volt. Irányváltoztatásra már nem 
volt idő. Dermedten vártam az elkövetkezőket. 
Hangos csendüléssel ütődtünk össze az akna meg
fordult tengelye körül — és nem történt semmi. 
Régi, romlott akna lehetett

A következő percben már huszonöt méter
nyire a tenger színe alatt voltunk. A gramafon 
megszólalt, vidám nótát játszott, hogy derítse a 
nyomott hangulatot. A zene mellett is meghallot
tam a tornyot súroló láncok pokoli hangját: akna 
horgonyláncai voltak. Óráknak tetsző percek után 
felszálltunk és a preiszkópon tekintettem. A tor- 
pedóromboló néhány száz méterrel mögöttünk 
volt, világos, hogy a pokoli vidéken túl vagyunk.

A veszély azonban még nem ért véget. Ha- 
jónk irányát egy bója szabta meg, melyet jobb- j 

Iájává lett a kétrendbeli középiskolának, amelyekbe 
több-kevesebb okból a szülök gyermekeiket fel 
nem adhatták, az tisztában van azzal is, hogy 
miért akarta minden áron annak habitusát is 
felölteni.

Beigazolódott ugyanis, hogy valamint a föld- 
mivelök gyermekei részére felállított felső népiskola 
nem érte el célját, hogy az abból kikerült növen
dékek eredeti hivatásukhoz visszatérve egy erős, 
értelmes gazdaosztálynak vesse meg alapját, azon- 
képen a polgári iskola semkülönben, hogy azonos 
iparososztálynak adjon létet.

Mind a kettő statisztikailag igazoltan, a 
szellemi proletárság számát szaporította, ameny- 
nviben az azokból kikerült ifjúság mindenáron 
azokon a pályákon akart érvényésülni, ahova elő
feltételül a középiskola képesít.

Magától értetődik, hogy ezen dekadoni álla
pot nem tartható fenn és amint a felsőbb népiskola 
beszüntettetett, azonképen, ha nem is teljes mérv
ben, a polgári iskolára is reá került a sor bizo
nyos toldásokkal, engedményekkel.

A sok város, nagy és kis község kö. itt 
Muraszombat is egyike azoknak, ahol bizonyára 
nagy figyelemmel kisérik a fejleményeket. Mura
szombat pedig kimondottan tán azért is, mert 
eredetileg óhaja, vágya a középiskolához kötötte, 
amelytől való elütésének vigaszául a polgári isko
lát kapta.

Muraszombat is, meg a többi e nembeli 
iskolai érdekeltség nagy hálával tartozik az állam
kormányzatnak atyai gondossága iránt, amiért 
polgári iskolához juttatta. De kétségtelenül szíve
sebben üdvözölné, nagyobb hálával fogadná, ha 
ezen iskolát visszafejlesztés helyett egyszerűen 
egyik vagy másik válfaju középiskolának átminő
sítené, átfejlesztené, amely esetben a muraszobatiak 
bizonyára a gimnázium mellett foglalnának állást.

Mert azzal, hogy a polgári iskola négy osz
tályra redukálódik vissza, de alkalmat és módot 
nyújt a középiskolába való fellépésre, egyáltalán 
nem szolgálja eredeti czélját. Sokkal célirányosabb 
volna, ha a mai hat osztályú elemi népiskola nyolc 
osztályúvá fejlesztetnék és peddig akként, hogy a 
felső négy osztály a mai polgári iskola tantervébe 
illeszkednék és a helyi viszonyokhoz alkalmazot- 
tan a népiskola oly felsőbb tagozatát képezné, 
amelynek elvégzésére minden iskolaköteles törvé
nyileg köteleztetnék.

felöl kellett hagynunk, nehogy homokzátonyra ke
rüljünk. A periszkópon áttekintve, láttam a bóját 
is és igy megállapíthattam, hogy helyes irányba 
fut az U. 202. Biztosság kedvéért a mélység be
tartását rendeltem el és hajónk fürgén, most már 
a nyugodtság biztos érzésével siklott a vizek mé
lyén. Hirtelen különös zaj terelte magára a figyel
met. Valami súrolta a hajót, de ezúttal nem fe
lülről, hanem a tenger feneken. Mitörténhetett ? 
Rémülten tekintettem a periszkópba, de a követ
kező percben már állt a hajó, a gép működött, 
de nem haladtunk előre, semmi kétség, zátonyra 
jutottunk.

Ha a torpedóromboló most észrevesz 
benőnket, nincs menekvés. Lassanként visszanyer
tem higgadtságomat. Megállapítottam, hogy a bó
ját a hullámverés elsodorta helyéről és ez okozta 
az iránytévesztést. Hosszú félórák múlva beállott 
az apály s miközben izgatottan lestük az angol 
torpedó manőverezését, lassanként kiszabadított 
bennünket veszedelmes helyzetünkből az emelkedő 
víz. Buvárhajónk újból nekiiramodott s kijutva a 
veszedelmes zónából leszáltuuk a mélységbe, hogy 
most már teljes biztonságban élvezzük háromszo
ros megmenekülésünk örömeit.

Ez utóbbi esetben a mai ismétlő iskolai 
oktatás, mint már régen csődöt mondott intéz
mény, a népoktatás keretéből kiküszöböltetnék, 
hogy helyet adjon egy életrevalóbb, célirányosabb 
állampolgári oktatásnak és nevelésnek, amel 
iránt oly nagy nemzeti vágy nyilatkozik meg.

Mondanom sem kell, hogy nagy érdeklődés
sel kell a dolgok menetét kisérni, figyelni és 
amennyiben lehetséges volna, nem ártana moz
galmat indítani arra nézve, hogy a mai polgári 
iskola, ha csak lehet, gimnáziummá, vagy reál
iskolává fejlesztessék át, mindkét rendbeli iskola 
egyike vagy másika is jobban megfelel azoknak a 
céloknak, amiért a polgári iskola középiskolává 
akart fejlődni.

Ami pedig a polgári leányiskolát illeti, az is 
jobban megfelelne az előtérbe lépett rendeltetésé
nek, ha akár lánygimnáziummá, akár lányreál
iskolává fejlesztetik át.

Minden esetben azonban hive vagyok a 
polgári iskolának is elnevezésre nézve, ha az 
mint fentebb említettem volt, minden községre 
kiterjedőleg négy osztályával felsőbb tagozatává 
válik az elemi népiskolának, amely esetben sem 
gazdasági ismétlő, sem a ma divó tanonciskolára 
nincs szükség s ha volna is, azok fölé megfelelő 
szakiskola vagy tanfolyam volna beállítandó.

Lehet, ha ezúttal felszólalásommal célt nem 
is értem, az események azonban a jövőben nekem 
fognak igazat adni.

Az idei termés zár alá vétele.
A hivatalos lap szerdai száma közölte a 

kormány rendeletét az 1916. évi búza-, rozs-, 
kétszeres-, köles-, árpa- és zabtermésnek zár alá 
vételéről.

A rendelet nagyjában meghagyja a tavalyi 
rendszer intézkedéseit.

Fővásárló lesz az idén is a Haditermény 
Részvénytársaság, azonban mint tavaly, 1916. év 
október 15-ig, az idén is vásárolhatnak magáno
sok és törvényhatóságok. Az idén is megismétlő
dik tehát a készletösszehalmozás és a maixmális 
árak felhajtása.

A rendelkezések legfontosabb újítása, hogy a 
havonként és fejenkénti gabonaadag mennyiségét 
felemelték nyolez kilogrammról tiz kilogrammra.

A mezőgazdasági népesség fejenként és 
havonkénti gabonamennyiségét tizennyolc kilo
grammban állapították meg.

A tengeriről még nem történt intézkedés.
A termelő a zár alá vett termésének azt a 

részét, amelyet saját házi és gazdasági szükség
lete céljaira 1917. augusztus 15-ikéig igényelhet, 
erre a célra szabadon felhasználhatja.

Gazdasági szükséglet címén csak a termé
szetben kiszolgáltatandó terménybeli járandóságok 
(alkalmazottak, cselédek, munkások munkabére, 
arató- és cséplőrésze, konvenciója), a vetőmag és 
az állatállomány szükséglete vehető számításba.

Tilos a zár alá vett termést a törvényható- 
ség területéről elszállítani.

Aki nem maga termelő, vagy akinek saját 
házi és gazdasági szükségletét saját termése nem 
fedezi, az október 15-ig napjáig a községi elöl
járóság által kiállított vásárlási igazolvány alap
ján a saját házi szükségletére a községe területén 
a járási főszolgabíró által részére kiállított igazol
vány alapján pedig jogosítva van bármely törvény
hatóság területén a saját gazdasági szükségletére 
ugyancsak október 15-éig bevásárolni

Az állatállomány (ló, szarvasmarha, sertés, 
baromfi stb) eltartására szükséges termény bizto
sítása céljából az illetékes miniszterek törvény
hatóságoknak, közintézeteknek, továbbá húsznál 
nagyobb állatlétszámmal dolgozó ipari telepeknek 
és vállalatoknak megengedhetik, hogy október 
15-ig a H. T. R. T. utján annyi árpát és zabot
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vásárolhassanak, mint a mennyi az ottani állat
állomány takarmányozására 1917. augusztus 15-ig 
szükséges lesz.

Kereskedők (szövetkezetek), ha gabona adás
idővel eddig is foglalkoztak, a H. T. által a 
kereskeeelmi miniszter utasításainak megfelelően 
illitott vásárlási igazolvány alapján üzleti tele- 

I ik törvényhatóságának területén a termelőktől 
zát, rozsot, kétszerest, kölest, árpát és zabot 
tárolhatnak, de csak oly termelőktől, akinek 
dásra szánt termése e terményekből együtt- 
e legfeljebb száz métermázsát tesz ki. Az igy 

\ -árolt termésmennyiséget azonban a vevő csak 
a H. T.-nek adhatja el.

Bármely malomvállalat csak vámőrlést vé- i 
gezhet. Az őrlési vámszázalékát a törvény hatóság 
állapítja meg 10 százalékig mehető maximumig.

A rendelet junius hó 1-én lépett életbe.

", skereszt egylet Péter-Pál 
napi gyűjtése.

A Magyar Vöröskereszt Egylet, amely a leg
nagyobb kiegészítő szervezete a hadseregnek, be
számolóval és kérő szóval fordul a közönséghez. 
Beszámolóval, mert érzi, hogy számot kell adnia 
majdnem 2 éves háborús működéséről azoknak, 
akik oly bőségesen támogatták, de egyúttal kérő 
szóval is, mert a hosszú háború határtalan fela
datok elé állította és hacsak működését korlátozni 
nem akarja, kénytelen a közönség újabb áldzat- 
készséghez fordulni.

A Magyar Vöröskereszt Egylet mintegy 2000 
kórházban 100.000 beteget ápol egyszerre és eddig 
több mint 1.000000 katonát részesített ápolásban.

A jövő programmjai még nagyobbak, hiszen 
a háború csapásai nem szűntek meg, sőt ellen
kezőleg a hosszú háború fokozta annak a társa
it inra gyakorolt hatását. Hogy a Vöröskereszt 
Egylet hivatásának a jövőben is megfelelhessen 
kéri a közönség áldozatkészségét, Péter és Pál 
napja, junius 29-e a Magyar Vöröskereszté. Gyűj
teni fognak ezen a napon az ország minden részé
ben, az Alföld rónáin, a hegyek bércein a dombok 
vidékein, gyűjteni fognak e napon a templomokban, 
a hivatalokban, a város tereken és utcákon, gyűj
teni fognak, mindenütt ahol a magyar szent haza 
érzése és, ahol ezért áldozni adó becsületes 
emberek vannak, és reméljük, hogy nem fog kitérni 
a gyűjtés elől senki, mert lehetetlen, hogy egy 
ember is legyen, aki megtagadja filléreit a sebesült 
katonák, a háború borzalmai által sújtott érdek
lődőktől. Már pedig a Péter-Pál napi gyűjtés 
minden egyes fillérje a sebesülteknek, a nyomor
góknak jut, mint egy ember fog Magyarország 
egész népe ezen a napon áldozni és azt amit az 
ad ' lajdonképen nem a Vöröskeresztnek adja, a 

'kereszt Egylet csak az ut, amelyen az ado- 
má ,k a legszentebb célhoz jutnak.

■\ Vöröskereszt Egylet ez utón is kéri a jó 
I- emberbarát és a nagy idők nagy köteles
ség lől kitérni nem akaró embereket, tegyék 
ünm pé a Péter-Pál napot, hogy késő unokák is 
meg iékezve e napról, azt olyannak lássák, ami 
dicsó get és becsületet szerez a mai kornak.

Községi hírek.
A központi körjegyzői hivatal értesítése.

elhívom figyelmét a fogyasztó közönségnek, 
>sen a vendéglős és kávéház tulajdonosok

nak. iiogy a fogyasztásra bejelentett bor és hús 
u,< ■ a fogyasztási adót az eddigi szokástól el- 

víi, a bejelentés alkalmával azonnal tartoznak 
' ‘izetni. Az eddigi gyakorlat a községi háztartás 
kezelését megnehezítette, az ellenőrzést majdnem 
lehetetlenné telte.

A mezőrendőri törvény végrehajtása tár
gyában kiadott utasítás alapján felhivatnak az 
összes birtokosok, hogy lucerna és lóher föld
jeikből az arankát 8 napon belül irtsák ki, m rt 
ellenesetben költségükre hatóságilag fog kiirtatni. 
Az irtás elmulasztása a költségeken kívül 100 
koronáig terjedhető pénzbüntetést von maga után.

HÍREK.
— Giay Frigyes — belgrádi biró. 

A szombathelyi kir. törvényszék kiváló 
vizsgálóbiráját, dr. Giay Frigyest, a jeles 
műkedvelő irót és festőművészt az igazság
ügyminiszter Belgrádba rendelte ki a ma
gyar katonai hatóság mellé beosztott bírói 
karba, ahol a katonai rangfokozatnak meg
felelően alezresi rangban, mint tanácselnök 
fog működni. Oiay Frigyes a kitüntető ki
nevezést táviratilag kapta és igy a meg
szállt szerb fővárosban már a legközelebbi 
napokban át fogja venni uj hivatala 
vezetését.

— Előléptetés. A vallás- és köz
oktatásügyi miniszter Dezső Lipót kir. 
segédtanfelügyelőt a vasvármegyei tan
kerület vezetőjét kir. tanfelügyelővé ne
vezte ki.

— Szabadságon. Horváth Pál fő
szolgabíró*  3 heti szabadságra távozott. 
Távollétében a szolgabiróság vezetői teen
dőit Döbrentey Antal tb. főszolgabíró látja el.

— Hivatalban. Dr. Oeiger Vilmos 
megyei főorvos a Budapesten megtartott 
venereologiai tanfolyamot elvégezvén haza 
érkezett és orvosi gyakorlatát megkezdte.

A muraszombati biró választás. Lapunk 
múlt számában közöltük a muraszombati község- 
birói állásra jelőlendők hiteles helyről szerzett 
hivatalos névsorát. E hírünkre vonatkozólag vet
tük az alábbi nyilatkozatot, melyet ezennel közlünk.

Nyilatkozat.
A „Muraszombat és Vidéke" czimü lap 

múlt számában én a muraszombati községbirói 
állásra hivatalos jelöltként vagyok bemutatva, 
miután a bírói tisztségre az 1886. XXII. t. ez- 
77. §. szerint első sorban a jelentkezők jelő
lendők, én pedig ezen állásra nem jelentkeztem 
azt körülményeim miatt el sem fogadhatom, 
jelöltségemnek teljesen figyelmen kívül való 
hagyását kérem.

Pósfay Pongrác?. 
ny. főszolgabíró.

— Halálozás. Mély részvéttel adunk 
hirt róla, hogy Persaits Józsefné, Persaits 
Laura muraszombati polgári iskolai tanárnő 
édesanyja 70 éves korában elhalálozott.

— Az első magyar keresztapa Montenegró
ban. Érdekes levelet irt haza Botyánszky Mihály 
őrmester, a smrijecsnöi különítmény parancsnoka. 
A montenegrói faluban egyetlen csöpp petróleum 
sem volt s egy szegény asszony az őrmestert 
kérte meg, hogy adjon neki, mert nagy szüksége 
van rá. Az őrmesternek megesett a szive rajta s 
és adott. Másnap nagy meglepetéssel értesült 
arról, hogy az asszonynak gyermeke született. 
A petróleum azért kellett, mert éjszaka egyébként 
egyedül maradt volna a koromsötétségben s Mon
tenegróban nem ismerik a bába intézményt, Az 
őrmester a beteg asszonynak állandóan küldött 
élelmet, úgy hogy hálából őt hívták meg — 
keresztapának. Az újszülöttet a magyar őrmester 
tartotta a keresztvíz alá s Mariskának neveztette 
el a kis montegrói lánykát. A keresztelő után, a 
pap a magyarok szívességét és jóságát éltette, 
majd — montenegrói szokás szerint — az egész 
család kezet csókolt a magyar keresztapának.

— Községbiró választás. A község
birói állás betöltése tárgyában Muraszom
bat község polgársága vasárnap délelőtt 
fél 12 órakor a községházán értekezle
tet tart.

Gróf Matzenauer Károly a vádlottak pad
ján. Több mint 10 éve Pártosfalván lakik gróf 
Matzenauer Károly oroszországi alattvaló, volt 
dragonyos kapitány, aki élénk levelezésben állott 
oroszországi egyénekkel és gyakran kapott pénz
küldeményeket is külföldről. Emiatt figyelmessé 
lett rá a katonai hatóság és 1914. augusztusban 
megkeresésére a szombathelyi kir. törvényszék 
vizsgálóbírója és a kir. ügyész a községi elöljáró
sággal és csendőrséggel házkutatás céljából meg
jelent Pártosfalván a nevett lakásán. Gróf Matze
nauer az aktust nem akarta tűrni s az elsőnek 
behatoló csendőrőrmestert megragadta. Hatóság 
elleni erőszak miatt került gróf Matzenauer a 
vádlottak padjára. A tegnapi főtárgyaláson vádlott 
azt adta elő, hogy Libéria köztársaságnak a szent 
pétervári császári udvarnál akkreditált követe és 
a követek kerületenkivüliségi jogára hivatkozással 
kérte az eljárás megszüntetését. A vádlott azon 
állításának igazolására, hogy ö tényleg nagykövet, 
becsatolt egy spanyol nyelvű okiratot, mellyel öt 
a nevezett köztársaság a madridi nemzetközi 
postakongreszszuson való képviseletére hatalmazta 
fel; bemutatott továbbá egy, a szentpétervári kö
vetség által kikállitott menetlevelet és arra, hogy 
ő pápai gróf, bemutatott okiratot, melyet Merry 
dél Vaal bíboros állított ki. A bíróság a tár
gyalást elnapolta s elrendelte az iratoknak az 
igazságügyiminiszteriumhoz leendő fel terjesztését 
annak megállapítása végett, hogy vádlottal meg
illeti-e a területenkívüliség joga.

— Hősök emléke. A muraszombati 
járás elesett hőseinek emlékére Antauer 
Jenő csendlaki tanító gyűjtő ivén a követ
kezők adakoztak: Szeredy Pál 25 K. özv. 
Szeredy Lajosné 40 K, Rosenberger Zsig- 
mond 5 K, Sauer Pál 5 K, Rosenberger 
Albert 20 K. Vük József 1 K, Sárkány 
Ádámné 5 K.

Hadikölcsönjegyzés a felsölendvai jogyzo- 
ségben. Felsölendvai Hitelszövetkezet 40.000 K, 
előbbi jegyzései 105.000 K. Postatakarékpénztár
nál 39.800 K, előbbi jegyzések 92.000 K. Ádám J. 
gyűjtése 11.000 K.Saruga Frigyes gyűjtése 13.600 K. 
előbbi jegyzés 27.000 K, Felsölendvai Takarék
pénztár 16 000 K, előbbi jegyzés 4 K, összesen 
349.400 K. Ily nagy összeggel rótta le a felső- 
lendvai körjegyzőség derék lakossága hazafias 
kötelességét.

Adomány a hősök árvái javára. Gross 
Samu urdombi kereskedő Kisfalu községben ser
téseket vásárolt, az eladók azonban utóbb meg
gondolván a dolgot, vagy pedig a vétel körül 
leheteti közöttük valami tévedés, szóval bármilyen 
okból is, de az eladott sertéseket nem akarták a 
kereskedőnek átadni, akinek ebből természetesen 
kára származott, mert ö is eladta már a sertések 
húsát. Az ügyből per lett és a bíróság előtt meg
tartott tárgyaláson a perbe vont gazdák Malacsics 
János, Kolossá István és Oszvatics Péter kisfalui 
lakosok erősen tagadták a kereskedő állításait, 
védekezésük azonban alaptalannak látszott, mert 
bebizonyosodott, hogy őket a sertések nem szállí
tása körül hiba terheli, mert ők utóbb a serté
seket másnak drágábban eladták. Gross Samu 
erre látván, hogy a perét megnyeri, azt az aján
latot tette, hogy ő elengedi az egész követelését, 
csak az ellenfelek adjanak 10 10 koronát
jótékony célra és a költségeket fizessék meg. 
Ezt az emberek elfogadták és 30 koronát a 
hősök árvái javára a bíróság gyűjtő perse
lyébe befizettek. Nem újság ugyan, de meg
írhatjuk, hogy a három fizető ember közül kettő 
1000 koronással akart fizetni, amit természete
sen a közelben lévők, igy e sorok szerény 
írója is felváltani nem tudtak.

— Köszönet Balkányi Ernő cég a mura
szombati Vörös Kereszt javára 5 koronát volt 
szives ismét adományozni, amit az egyesület ve- 
vezetősége köszön.

A szerkesztésért felelős : Dr. Vályi Sándor.
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— A világháború. Minden mozzanatáról a 
leggyorsabban, a legpontosabban, a legkiineritöb- 
ben térkép magyarázatokkal Az Újság politikai na
pilap értesti az olvasóit. Előfizetési árak: I hó
napra K. 2 80 negyed évre K. 8 fél évre K. 16 
egész évre K- 32. Megrendelő czim : AZ ÚJSÁG 
kiadóhivatala. Budapest, Rákóczi-ut 54.

Az eltűnt katonák felkutatása. Gróf Bat- 
thány Lajos, a Magyar Vöröskereszt Egylet köz
ponti választmányának előterjesztést tett, hogy a 
Deutsche Zuchliste mintájára uj időszaki folyóirat 
inditassék, amelyben kutatni lehet azok után a 
hadba vonult katonák után, akik magukról hosz- 
szu idő óta életjelt nem adtak és akikről a hiva
talos tudakozódó intézmények semmiféle felvilágo
sítással sem tudnak szolgálni. Az egylet központi 
választmávya a legutóbbi ülésén tárgyalta a ja
vaslatot és hozzájárul ahhoz, hogy az egylet Bu
dapesti Tudósító Irodája Eltűntek lapja címen 
folyóiratot indítson. A lapban az eltűnteknek sze- 
mélyleirását és arcképét is lehet majd hirdetni és 
a hirdetések magyar, német és szláv nyelven je
lennek meg.

HIRDETÉSEK.

MURASZENTMÁRTON
községben egy jóforgalmu 

vendéglő 
és 

mészárszék 
elköltözés miatt azonnal 

eladó vagy bérbedó. 
özv. Filó Vincéné.

Önkéntes árverés.
A szentbibori 543. sz. telekkönyvben

2. sorszámú 2 hold 1400 négyszögöl,
3. sorszámú 3 hold 854 négyszögöl,
4. sorszámú 4 hold 400 négyszögöl,
6. sorszámú 1073 és */a  öl,

valamint az alsómaráci 74. tkvben 2. és 3. 
sorszám alatt felvett Hima-féle ingatlanok, 
amelyek túlnyomó részben erdőből állanak, 
a szentbibori község házán 1916. junius 
hó 10-én megtartott önkéntes árverésen 
Vasvármegye árvaszékének kiküldöttje jelen
létében a legtöbbet Ígérőnek eladatnak.

Értesítem mindazokat, akik ezen in
gatlanokat megvenni akarják, hogy

1916. junius hó 25-ig
a beígért vételárakra irodámban újabb 
ajánlat tehető és az ingatlanok

a legtöbbet ígérőnek 
fognak eladatni. Az eladásra vonatkozó 
részletes feltélelek irodámban bármikor 
megtekinthetők.

Dr. Vályi Sándor, ügyvéd. 

= VASVÁRMEGYE = 
= LEÍRÁSA = 
népszerű füzetecske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola III. osztályába 
bevezetett tantárgya. Ara 20 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir- 

kereskedésében, Muraszombatban.

VIGYÁZZON
----- egészségére I = 
Megbízható és jóminöségü nikotinmentes » 

c igaretta-hüvely eket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

Használjunk hadi postabélyegetI

A t. Vendéglős uraknak
figyelmükbe ajánlom, hogy a 
legjobb minőségű s legszebb 

papir-szalvétát 
akármily mennyiségben cim- 
nyomással vagy anélkül, a 
legolcsóbb árban szállítom.

Balkányi Ernő Muraszombat.

Pergamentpapir
befőtt bekötéséhez, igen erős, elsőrendű 

minőségű, kapható 

Kapható: Balkányi Ernő könyv- 
és papirkereskedésében Muraszombat.

ADAKOZZUNK
a „VÖRÖS KERESZT“-nek!

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

pár és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

HELYBELIEK:

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén üveg- 
és porcellánkereskedése. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

KALCHBRENNER és NÁDAI 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry-utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

KOHN LIPÓT füszerkereskedö, deszka, mész, 
czement és eternit pala árusítás.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

GROSZ SAMU vendéglős Urdomb.

ANTAfJER JÓZSEF bábsütö és mézeskalácsos HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd.

BENKÓ JÓZSEF Száilódája az „Elefánt*-hoz. HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy.

BITIERMANN TIVADAR borbély és fodrász. HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Kőhidán.

BOROS BENŐ kávéháza. NEMECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép , kerékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

PÉTERKA FERENCZ vendéglős.

PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza.

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész, KOUSZ ANTAL vendéglős Bpest VII. Sip-u. 5.

DICK SÁNDOR sajtgyáros. KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezövár.

FÜRST A. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, : 
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén üveg 

és porcellánkereskedése.

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd. 

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán.

FLISZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 
Motoreröre berendezett műhely.

KR. H1RSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fő utcza.

RATKOL TIVADAR göztéglagvára.

RITUPER ALAJOS épület- és mülakalos, 
kerékpár-, mérleg és fegyverjavitó műhely. 

Kerékpár raktár.

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy. 

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

STIVÁN FERENCZ vendéglős Kőhida. 

SIFTÁR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOM MER JÓZSEF vendéglős Felsölendva.
HE1MER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-utca. SIFTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

HALBARTH HENRIK vendéglős. TURK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza, TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg

KEMÉNY MÓR „Korona*  kávéháza. URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász. VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.


