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Nyilttér

A többtermelés.
Középeurópában — mivel mezőgazdi- 

sági terményekben többet fogyaszt mi it 
amennyi termel - okvetlenül meg fog i 1- 
dulni a többtermelés. Hogy nálunk-e avaiy 
a szomszéd országokban, az tisztán attól 
függ, hogy mennyire vagyunk képesek nady, 
egységes elhatározásra és ennek nagy
vonalú — külön érdektől mentes - met- 
valósitására. A dolog velejét meglátva szili* 
kíinynyebbnek látszik a megvalósítás miit 
az elhatározás. T. i. nem könnyű minda; 
amit eddig fölülről lefelé néztünk, ezentúl 
alulról fölfelé nézni; hogy mindennek íz 
eredete a föld: keresetnek, egészségnek, 
gazdagodásnak, művelődésnek, jognak és 
igazságnak. Hogy minden erőfeszítésünket, 
tehervállalásunkat, célkitűzésűnket ebbőF 

te

:t,

a 
legalsó szögpontból kell nézni és irányitai i: 
egységesen, görbeségek nélkül, nyilegyen
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sen. Ha erre az elhatározásra képtelen 
vagyunk, akár meg se kezdjük: idő 
munkapocsékolás lesz belőle, illuziókerget 
és cél nélküli kapkodás.

Ennek az alulnéző szempontnak egyik 
meglátása az iskolabirtok. Iskolabirtok (vaiy 
ha úgy tetszik tanitóbirtok) alatt azt a 10 - 
hold termőföldet és a hozzávaló felszerelt 
értein, amely a falusi iskola fennhatóság 
nak tulajdonát képezi, s melynek hozadé :a 
a tanító javadalmazásának egy részét tenri' 
s melynek hivatása volna, hogy azon, 

é, 
a 

tanító tudományra emelt intenzív gazdál
kodást folytasson felnőttek és félig felnőttek 
okulására és példaadására. Akárhány falu- 

tanitó évi javadalmazását kevés 
és kisebb-nagyobb szántóföld
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helyen a 
készpénz 
haszonélvezete teszi, melynek megrnu 
kálása, szántása, trágyázása stb. a község 
terheli.

Ez tehát nem az, amire én gondolc 
Szegény község és szegény tanító í 
egyeznek meg egymással. Ott sincs me 
ihol gazdagabb község 15—20 holdnál 
nagyobb föld haszonélvezetét biztosi ja 
tanítójának, aki legtöbbször — hogy bit e- 
lődés ne legyen - e földet bérbe ad 
l átszólag nem is kevés az a föld, a ni 
tanitókézen van. Összesen 120 ezer kit. 
hold, amiből 73 ezer szántóföld. De enn :k 
túlnyomó része a kántori teendők ellátásá
nak dotálására szolgál, tehát nem annyira 
iskolabirtok, mint inkább egyházi birtc k, 

■agy annak egy válfaja. Hogy ez Így leh :t, 
írnak bizonysága, hogy a 120 ezer hol i- 

>1 csak 12 ezer tartozik- községi- és cs ik 
ezer állami iskolákhoz, a többi pecig 
iekezetiekhez. A különböző jellegű iskol jk 

rámát is figyelembe véve 1 1 közsí
iskolára átlag 10 hold. I 1 í-lcl.czct: "V 

g>
1 felekezeti isko

lára átlag 8—9 hold, I -1 állami iskolá ra

átlag 1 hold esik. Ebből látnivaló, hogy az 
iskolabirtok — úgy, ahogy én értelmezem, 
és még kifejteni fogom — nincs meg, de 
a meglevő alakulatok megkönnyíthetik 
annak megteremtését.

Az én eszményem a kisgazda tanító, 
még pedig hozzáértésre nézve a falu 
pélea-gazdája, akit általános és mezőgazda
sági tudása miatt respektálnak, akit az | 
iskolabirtok gazdagabb és szebb termelései í 
miatt nem irigyelnek, mert — bár ezek őt 
előbb anyagilag, azután erkölcsileg függet- ; 
lenitik — ugyanezek elérésére, tehát a 
többet és jobban termelés mesterségére 
tanítja a falu népét. Anyagilag és erköl
csileg független, elméleti és gyakorlati , 
tudásánál fogva nagy becsületben álló 
tanító egész más tényezője a kultúrának, 
mint a szűkös kenyéren élő, magát száz
féle függőségben érző tanító.

Iskolabirtokon tanító népnevelő nem 
jöhel a mostanihoz hasonló nyomasztó 
helyzetbe; bár a fizetése szerény (mint 
pénznek alig van vásárló ereje), kenyérnek, 
tejnek, főzeléknek, tojásnak a rettenetes 
drágasága nem sújthatják, mert a maga és 
családja szükségletét a birtokból kitermeli 
s mikor ellenkezőleg a pénzdrága, az éle
lem olcsó: kicsiny, de biztos fizetése jelen
tékeny vásárló erőt képvisel. Fizetés és 
földhaszon igy kiegyenlítő, egyensúlyozó 
hatással segítik át a tanitócsaládot a gazda
sági élet változó konjunktúráin. Miután 
pedig tisztán rajta áll, hogy mennyi szor
galmat és mennyi tudást visz a munkába, 
tisztán rajta áll, hogy a földből mekkora 
értéket lúd kitermelni, vagyonnak alapot 
vetni és vagyonnagyobbodást biztosítani.

A falusi tanító állás pedig nem lesz 
az élelmesség nélkül, iniciativa nélkül való 
másodrendű tanitóerők telephelye, hanem 
olyan állás, melyért a jobbak és a leg
jobbak fognak versenyezni, ami azok sze
mében, akik a faluban látják a nemzeti 
erők tartalékát, sok kimerült nemzeti ener
gia regenerálási talaját, nem lehet eléggé 
nagy jelentőségű, eléggé nagyra értékel
hető fordulat. Az iskolabirtok jelentőségé
nek ez a részlete tulajdonkép már peda
gógiai jellegű, mely parallel jelentőségű az 
előbb vázolt szociális jelentőséggel.

A többterinelésre irányított akciónak 
kétségtelenül egyik legfontosabb része a 
földmives nép kioktatása az intenzív, a 
tudományos eredményeket felhasználó gaz
dálkodásra. Anélkül, hogy a kioktatási 
munka szükséges arányait, célszerű szer
vezetét és sokféle formáit, amint azokat a 
külföld mutatja, csak érinteném is, bizo
nyos, hogy annak talán leghatásosabb és 
mégis legolcsóbb szerve az iskolabirtok 
lehetne.

Összegezve és következtetve: az is
kolabirtok. illetőleg annak élvezetében levő 
tanító van hivatva falun a nagyokat és 
kicsinyeket, a gazdaságnak állandóan nö
vekvő többhozamára ösztökélni és a több
hozam kitermelésére oktatni.

1902-ben állapították meg nálunk az 
úgynevezett gazdasági ismétlő iskolák szer
vezetét és tanítási tervét. Sok helyütt az 
általános ismétlő iskoláknak ezt az átalakí
tását meg is csinálták, míg több helyütt 
nem csinálták. Az összes falusi elemi is
kolák mintegy ötödrészének van - leg
alább papíron — ez a betetőzése; látoga
tásuk gyér és rendetlen. Az állam 100 
korona tisztelctdijat, a legtöbb iskolafentartó 
(tehát község vagy felekezet) 300 400 
koronát fizet arravaló tanítójának e gazda
sági irányú ismétlő-iskolák ellátásáért. Ha 
az iskolafentartó ezt a 300 400 K-át és 
a felnőtteknek tartandó bemutató előadások
ért is kiutalható 1OO—200 K-t nem kész
pénzben, hanem földhaszonban adna, úgy 
ez összegekért bérelhetne 10 15 hold föl
det, az iskolabirtok földjét.

Akit ilyen iskolabirtok élvezetébe iktat
nak. annak a kötelessége — mindaddig, 
mig a tanitóintézetekben nem történik 
gondoskodás a tanítójelöltek teljes elméleti 
és gyakorlati mezőgazdasági kiképzéséről, 
előzőleg alapos kiképző tanfolyamokon és 
több évi intervallumokban továbbképző 
kurzusokon résztvenni; köteles volna a 
gazdasági iskola keretében az ifjúságot az 
intenzív és inteligens gazdálkodás módjaira 
és feltételeire elméleti és gyakorlati módon 
ráoktatni; köteles volna vasárnapi, demonst
ráló megbeszélésekben a gazdákat a talaj
művelés, kerti és gazdasági növények ter
melésének továbbá az állattartás legjobb 
módjai felől, a mezőgazdasági iparok, az 
anyagbeszerzés és termés értékesítés üzleti 
része felől felvilágosítani, szövetkezeteket 
iniciálni stb.

Mindezek fejében a tanítónak módjá
ban állana szorgalma és tudása szerint, 
üzleti szellemének fokához képest évi 2000 
koronát vagy még többet is - rablógazda
ság nélkül a birtokból kitermelni, ami
ben öt nemcsak megakadályozni nem volna 
szabad, amire elenkezőleg -a gyermeki 
munkával való visszaélés kizárása mellett 

buzdítani, sőt rásegíteni kellene Mert 
az ő sikerei kellenek ahhoz, hogy a köz
ségnek is legyenek többtermelési sikerei, 
az ő vagyoni erősödése kiindulási pontja 
a falu vagyonosodási lehetőségeinek.

Megjelent a Milliók Könyve 31-ik száma, 
Mikszáth Kálmán „Az eladó birtok** Ára 

30 fillér. Kapható Balkányi Ernő üzletében.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását,
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Gróf Szápáry Pál temetese.

A muraszombati rom. kath. len ploi't 
szomszédságában a gróf Szápáry jsalad 
kápolnájában alussza örök almai g ultözd 
náry Pál. A nagy varosok mozgalmas ja
jának ideális barálja élte delén a cspnt.es 
Muraszombatba téri pihenőre Az elhunyt 
gróf hamvai tszombaton Becsben az Ágos
ton udvari plébánia templomában nagy 
papi segédlettel Binder kationok szenté te 
be a Szápáry grófi család összes tai'.mmm 
jelenlétében. Az oratóriumban meg |e ént 
számos előkelőség között Izabella t-h -[; 
cegnő és leánya Gabbriella fóherc.giio.

a szolgabiróság tagjai a község

Béla körjegyző jelentek meg a 
koszorút helyeztek a ravatalra és

tény 
zoló

Az elhunyt gróf hamvait a besze -teles 
után hitvese ‘ gyermekei és gyászol'/ csa
lád kíséretében Muraszombatba száHr ollak 
hol vasárnap reggel díszes ravatalra he
lyezték A nagy gyászból Mnrasz.om ?ai?a 
közönsége is méltóan vette ki részét és a 
járás intézői és vezető egyenkint és estii- 
letileg fejezték ki részvétüket a m .'ivén 
sújtott gyászoló családnál. A főszolgr bíró
ság részéről Horváth Pál fószolgabir > és 
« tagjai a község részéről
pedig Antauer József község bíró és Sztmdy 
— ....................... ..... ’ ■ — - várban,
..... ........  „................... fejezték 
ki Muraszombat közönségének mélységes 
részvétét. Olajos Sándorné a keres: 
nőegylet küldöttségét vezette a gya; 
családhoz.

A temetési szertartás szerdán de átáll 
3 órakor vette a vár kápolnájában kezde
tét, hol Muraszombat község és a kör lyék 
lakossága teljes számban megjelent. A 
inetési szertartást Szlepecz János esjeres 
végezte, Bagári József szentszéki tiszt 
beli tanácsos, Kühár István, belatinci, 
csics József cserföldi, Vadovics Rr 
c>endlaki, Horváth József mártonhelyi 
bánosok és Deli István káplán 
mellett.

A temetési szertartáson Csetverki; 
Helén hercegnő,
Pál sógornője.. Luchesi Károly gróf. Luc 
Péter gróf, O felsége a király sóg 
Platov Sieberg gróf. Stiirkli Henrich 
és Fünfkrichen Rudolf gróf is

Impozáns menet kísérte utolsó ut 
az élte delén sírba szált gróf Szápáry ’ 
Az elhunyt grófról családja az a 
gyászjelentést adta ki:
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Szápáry Széchy-Szigeti. Muraszoinb.-i 
Letenyei gróf Szápáry Pálné szül. Przezdzk 
Mária Louisa grófnő, cs. és k. palotahölg’! 
csillagkeresztes hölgy, szomorodott szi. vell 
lenti, ugv a maga, mint gyermekei Száj < 
Széchy-Szigeti, Muraszombati és letenyei Száj. 
Géza gróf, Szápárv Erzsébet grófnő és S/á| ; 
Antal gróf, valamint sógora Szápáiv La . 
gróf, őfelsége v. b. t. t. és cs. és k kaira 
és Szápáry László grófné szül. Ungnad Wess i 
wolff Irén grófnő, cs. cs k. palolahölgv 
csillagkeresztes hölgy, és az egész rokor - 
nevében, hogy Szápáry Széchy-Szigeti, Mi i 
szombati és Letenyei gróf Szápárv Pál cs. 
k. kamarás, volt fiumei kormányzó slb. ; 
súlyos betegség és a halottas szentségek ái!< I 
felvétele után í. évi január hó 31-én reggel 
órakor csendes jobb leire szenderült.

A boldogult holtteste Becsben az augus- 
tinusok plébánia templomában február hó 3 án 
3 órakor lesz beszentelve és í. hó 7-in a Mu
raszombati családi sírboltba örök nyugalomra 
helyezve Menet 3 órakor várkápolnából.

ra-

nb. 
tos 
I 6

Az engesztelő szent rnisetíldozat í. hó 12-én 
11 órakor lesz úgy Budapesten a Ferenciek 
templomában mint’minden kegyúri templomban 
a Mindenhatónak bemutatva.

Wien, 1917. évi január hó 31-én.

immár 
mely 

a vár

A Muraszombati Takarékpénztár 
igazgatói jelentése.

A Muraszombati Takarékpénztár 
43-ik üzletévéről adja ki jelentését, 
ben a jóhirii intézet, mely egyik 
megye legnagyobb intézeteinek e háborús 
viszonyokhoz képest is kedvező üzleti évé
ről tesz jelentést és a fényes eredmény az 
intézet szakavatott vezetésének méltó ered
ménye. A betéti állománynak majd 6 millió 
koronára való emelkedése jelzi azt a nagy 
pénzbőséget, mellyel a járás gazda közöli- , 
sége rendelkezik. Az intézetne! egyes felek 
I, 693. 800 korona liadikölcsönt jegyeztek, 
inig az intézet saját hadikölcsönjegyzése 
2.735. 3000 koronát tett ki Az intézetnek 
a hadikölcsön körül való ezen fényes ered
ményét a minisztérium is méltányolta, ami
kor az intézet igazgatóját, Kováts Istvánt a 
hadikölcsön jegyzés körül kifejtett tevékeny
ségéért elismerő oklevéllel tüntette ki.

Az Igazgatósági jelentése a következő :
A várva várt, a sivár jelent átalakító, 

az elianvhult közgazdasági életbe eleven
séget hozó, s a mostani reménytelenségbe 
bizalmat fakasztó világbékét az elmúlt év 
sem hozta meg számunkra. Takarékpénz
tárunk 43-ik üzletéve is a háború jegyében 
folyt le, a kihelyezések majdnem teljes 
szünetelésével. Igazgatóságunk és felügyelő
bizottságunk is megfogyatkozott újból, mert 
a múlt évi jelentésünkben kimutatottakon 
kívül az idén Nemecz János, Ratkoi Tivadar 
és Dr. Ritscher Samu urak is bevonultak 
honfiúi kötelességük teljesítésére. Istennek 
legyen hála, még eddig tudomásunk szerint 
sem tisztviselőink, sem igazgatósági és 
felügyelő-bizottsági tagjaink közül sem sze
dett életáldozatot a háború réme, az Ur 
védje őket továbbra is.

Hazafias 
tünk a lefolyt 
fásával is. Á 
is készséggel 
összegben a 
hói úgy, hogy ügyfeleink 
lebonyolított negyedik 
401,150.
K 399,950 
Takarékpénztárunk pedig maga K 2,035.000 
jegyzett a két hadikölcsönre úgy, hogy 
értékpapír állományunk a múlt évben ki
mutatott K 554,121. ról K 2,870.580 ra 
emelkedett, aminek nagy része hadikölcsön. 
Az öt hadikölcsönre összesen intézetünknél 
ügyfeleink jegyeztek K 1,693.800 , intéze
tünk pedig tárcája és alapjai részére K 
2,735 000 t

Hazafias cselekedetünket a magas 
minisztérium is méltányolta, amennyiben 
igazgatónkat a hadikölcsön ügyében kifejtett 
buzgalmáért elismerő oklevéllel tüntette ki.

Értékpapír állományunkon kivül még 
lényeges emelkedést ért el a múlt évben 
betét állományunk, amennyiben K 3,976 753- 
ról K 5,619.993.—ra emelkedett, vagyis K 
1,643.240. val nagyobbodott. Ez az emel, 
kedés mig egyrészről örvendetesen igazolja 
vidékünk vagyonosodását és intézetünkbe 
helyezett bizalmát, addig másrészről átmene
tileg a betét kamatláb mérséklésére kény- 
szeritette igazgatóságunkat is.

kötelességet teljesített intéze- 
év hadikölcsöneinek támoga- 
moratóriimi alá eső betéteket 
kifizettük, betevőinknek teljes 
hadikölcsönre jegyzés céljá- 

a múlt évben 
hadikölcsönre K 

az ötödik hadikölcsönre pedig 
jegyeztek intézetünknél.

levonása 
nyereség

K 15.376.96

22.860

3,811

9,527.50
3,844.
3.000.

106,400.
3,000.
2.472.

6,115.
15.000.

A kihelyezések közűi egyedül csak a 
folyószámla ág mutat emelkedést K 
1,137.730 —ról K 1,234 335.—ra emelke
dett. A jelzálog ág K 465,218. val a vált-, 
ág K 650,836. val csökkent.

A kimutatott K 201,503.50 nyereség 
felosztását az igazgatóság a következőképen 
javasolja :

Elsősorban vonassanak le az alapsza- 
bálszeríi jutalékok, melyek azonban az
1915. évről átthozott K 9,291.17 
után csak K 192,212.39 tiszta 
után számítandók
8" o a tartalék alapra a 39. 
szerint ..... I 

15' 0 az igazgatóság jutalékára
K 28,831.80 ebből a 269 916
M. E rendelet értelmében kifi
zethető .....

2" <> az elnök-igazgatónak l\ 3844. 
kifizethető ienti rend. szrt.

2" „ az igazgatóknak l\ 3844. 
kifizethető fenti rend, szerint .

5" o a tisztviselők jutalékára l\ 9610.70 
kifizethető fenti rend. szrt.

2" u a nyugdíj alapra 
a felügyelő-bizottság tiszteletdijául 
adassék osztalékul minden részvény 

uiii> K 14. - vagyis 7600 rész
vény után . ...

adassék jótékony és cuiturális célokra 
napibiztosoknak 
üzleti költség tartalékra az igazga

tóság rendelkezésére 
adó tartalékra .

Összesen 
ezt levonva a l\ 201,503.56 

nyereményből marad 
amely vitessék át az 1917. év 
teség számlájára.

Az osztalék kifizetését február hó 
19-től pénztárunkon kívül Szombathelyen 
a Szombathelyi Takarékpénztár Részvény
társaság, továbbá az általunk alapított Felső- 
lendvai Takarékpénztár Részvénytársaság, 
Felsőlcndván, a Tótkercszturi Takarékpénz
tár Részvénytársaság, Tótkereszturon, végül 
a Pénzintézeti Központ, Budapesten fogja 
teljesíteni.

A jótékony és cuiturális célokra adott 
l< 3,000. felosztására vonatkozólag az 
igazgatóság azt határozta, hogy ezen összeg
ből elsősorban a vái megyei pénzintézetek 
határozata értelmében háborúból visszatérő 
kisiparosok és kiskereskedők felsegélyezé
sére alakítandó K 100,000 alap céljára 
reánk kivetendő összeget folyósítjuk a még 
fennmaradó összeget pedig később fogjuk 
felosztani.

Ezek után tisztelettel kérjük a köz
gyűlést, hogy az. előterjesztett mérlegünket 
és a nyereség felosztására vonatkozó indít
ványunkat, amelyhez a felügyelő-bizottság 
is hozzájárul, elfogadni s ez által az alap
szabályok értelmében úgy az. igazgatóság 
nak, mint a felügyelő-bizottságnak a fel 
mentvényt megadni méltóztassék.

K 195 223.46 
lis.ta

K 6.280.10 
nyereség és vesz-

HÍREK.
Februári tél.

Honnan rohant ránk ez a februári tel. a 
melynek a kegyetlen hidegétől Európa valamennyi 
fővárosban dermedve bénul meg az élet és amely
től a fronton kiesik a katona kezéből a fegyvei '■ 
A föld vágtat megkötött pályáján, a nap körül és 
a nappal együtt mozog előre a világűrnek vala
mely láthatatlan és ismeretlen pontja felé. Soha

cspnt.es
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a föld ugyanazt a pályát kétszer meg nem fut

; hí és mindig ismeretlen utón száguld elő
\ x - ír hidege egyszerre betör a szegény boly

. lég ruhája alá és az ember dermedő kéz. 
pfobaia takargatni didergő
„.jirik annak a bolygónak az életéről, amely

Migvr* .......................................o
jaieönek a végtelenségében ismeretlen célok fi 
ismeretlen utón vágtat előre vak földünk? Semr 
\ s gür hidege néha betör hozzánk és mi min 
kérde ik. honnan jött és hogvaa jött. A vil; 
amebben élünk, tele van titokkal, l ázunk.

Pideregve állunk es várunk. Rettenetes nap 
jönnek El kellene pusztulni, ha 

nemsokára tavaszodik.
smerc’. en célok felé rohan 
űrben. He a lel mégis 
sokára tavasz lesz.

■ i.
e.
>ó 
el 

meztelenséget. A it
’n 

valamit. Mit tudunk arról a világr >1, 
fi lé 
mit

R.

>k
nem tudnál
...................i 'k

világ-
1-

Boldogtalan földül 
előre a hideg 

vége felé jár. Nei

IS

11

_-l

Aki a királylyal beszélt. Darv 
Alad.ir a muraszombati takarékpénztár tis:t- 
viseőíje, ki mint hadnagy az olasz fronti 
teljesít katonai szolgálatot, boldog öröinm.. 
iga szüleihez intézett levelében, hogy Ö 
Fels-ge a Király a tiroli fronton tett leg
utóbbi látogatása alkalmával megszólítás i- 
vai tüntette ki, majd leereszkedő barátság is 
bangón kérdezte tőle, hogy minő szolgálat p 
kéri kapta az ezüst vitézségi érmet, mely e 
kapott felelet után elismerését fejezte ki a 
vitéz hadnagynak. O Felsége mint a leve I- 
ben Írják nagyon kedves volt és mindé 1- 
kihez volt egy-egy szava.

Kapi Béla lelkészt beiktatása. Kapi Bé 
a dunántúli evangélikus egyházkerület püspölét 
mint szombathelyi lelkészt tegnap iktatták be I 
vataliiba. Délelőtt 10 órakor istentisztelet volt 
templomban, melyen Bachát segédlelkész int. 
után a női énekkar adott elő egy pompás ka 
maié pedig lyund Sámuel esperes imádkozott 
megtart elüt beiktató beszédét. Az istentiszte 
mán az ívvházközség közgyűlést tartott, amelyn 

át

et 
•k 

kereteben Kapi Béla a lelkészt közigazgatási ti; z-
al 
in

let is i;vette. László Kálmán dr. meleg szavak!; 
üdvözölte a gyülekezet uj lelkészét, aki hálás i 
köszönte a bizalmat.

Előadás a vagyon es jövedelemadóról. I 
Káldy Imre h. pénzügyigazgató, 
gazdasági egyesület felkérése folytán 
l'Likén délután 4 
termében a vagyon- és jövedelemadóról 
ói . amelyre az ügv iránt érdeklődőket tisztelet 
meghívja a gazdasági egyesület elnöksége.

Kitüntetés. Darvas Pál 44- 

a vas meg' i 
febru >1 

órakor a vármegyeház 1 i 
előad; í

ik 
gvalogezredbeli zászlós Darvas Mór muri*

ft
a

m

szombati izr. kántor fia az ellenség eh' 
tanúsított vitéz magatartása elismeréséül 
bronz vitézségi érmet kapta.

18-as  honvédek hadifogsát- 
bí.n. A legujabb kimutatások szerint a lp. 
honvéd gyalogezredből orosz hadifogságba 
jut ttak járásunkból: Láng Ferenc Hatáír- 
falv.i, Magyar Ferenc Vasvecsés, Mekiis 
Viktor Vasvecsés, Nemecz János tizedes 
Szentbibor. •

Leánytragédia. Szentsebestyén községi 
megk< indult a lélekharang s a tanító kisasszoi y 

zerü szobájában a fehér ágyon örökre lecs i- 
szemekkel pihen egy fiatal leány: Szentirm; y 

• •/sebet községi helyettes tanítónő. A halála m* 
’upa titok. Pénteken estefelé valami ismerőse 

“bájába nyitott s megdöbbenve vette észre, hogy 
fiatal leánynak nincs szava többé feleletre, hogyja 

kisleány szive örökre elcsendesedett. A titokzatos 
halál a találgatás számtalan lehető?4*"*1 hnz 4 
kombinációba. Szomorú lény, hogy í 
irinay Erzsébet nem oktatja többé a 
lyéni pufókarcu kis csöppségeket.

te

szive örökre elcsendesei
a találgatás számtalan lehetőséget hoz a 

a kis Szent- 
szentsebe <-

IVSzentirm

Erzsébet nincs többé, E tény mögött csak bánat 
lebeg, akármi legyen a fiatal leány halálának oka. 
A muraszombati főszolgabírói hivatal részéről 
Döbrentey Antal th. főszolgabíró és dr. Brandieu 
Sylviusz h. járásorvos szállottak ki a helyszínére, 
hogy a rejtélyes haiál ügyében megejtsék a ható- 
segi vizsgálatot, amely azonban positiv eredményre 
nem vezetett. A falu népe mélységes részvéttel 
fogadta az eseményt s mint a szálló hópehely, 
megindul a találgatás, a mese, hogy a 29 éves 
élte virágjában levő tanítónő szerelmi bánatában 
követte el tettét, mert egy hadbavonult tanító, 
akinek levelet irt, levelét visszaküldte. A halál 
árnyékában ott gubbaszt a háború, a háborús 
szerelem, mely a front mögött is megkívánja véres 
áldozatát. A fiatal tanítónőt szolid, leányos álmok 
egy tanítóhoz fűzték, ki most a harctéren van. 
A fiatalok a távoliét örömtelenségét levelezéssel 
enyhitgették. Nemrégiben a Szerencseden leány a 
a harctérről visszakapta egyik levelét, azzal a 
kegyetlen megjegyzéssel, hogy a címzett nem 
fogadta el. A leány lelkét megrendítette a levél
nek ez a visszaküldése. Napok óla szomorúan 
járt kelt s a szomorúság megérlelte benne az 
öngyilkosság gondolatát. Fedruár 1-én bezárkózott 
kis szobájába s felakasztotta magát. Mire rátalál
tak, már nem lehetett megmenteni.

Még nem törte ki senki a 
nyakat, addig pedig a muraszombati házi
urak nem hajlandók házaik elöl a havat és 
jeget eltisztitani, s addig nem fogják itt 
büntetgelni a háziurakat, amig valaki lábál 
vagy nyakát nem szegi a sikos utakon. 
Háziurak ne gondoljanak a saját jó egész
ségükkel, ne törődjenek az itthon levő békés 
polgár testi épségével, csak arra gondoljanak, 
hogy itt járkál a sikos utón vagy száz 
sebesült katona, aki a hazáért vonszolja 
sebesült tagjait, gondoljanak ezekre a hősökre, 
s ne kiváltják tőlük, hogy még épen maradt 
tagjaikat az önök hanyag embertelensége 
miatt kitörni legyenek kénytelenek. Elvárjuk 
a hatóság erélyes intézkedését, mert külö
nösen a sötét esti órákban életveszélyes 
vállalkozás a muraszombati utcán végig 
menni. Egy pár napi elzárás s pár száz 
korona pénzbüntetés tán altruizmusra fogja 
nevelni a háziurakat is.

Újabb sorozás és összeírás A hivatalos 
lap közli a honvédelmi miniszter rendeletét, amely 
az 1872. évtől 1891. évig terjedő időben szüléiéit, 
a népfelkelési bemutató vagy ulóbemulaló szemlén 
megvizsgált és alkalmatlannak osztályozott, továbbá 
alkalmasnak talált, de tényleges szolgálatból alkal
matlanságuk miatt elbocsátott, vagy a szemlén 
való megjelenés alól felmentett népfölkelésre köte
lezettek újbóli összeírásáról, pótszemléjéről és be
hívásáról intézkedik. A rendelet értelmében az ez 
évfolyamokba tartozó összes népfölkelésre köte
lezetlek, íelhnentettek, idegen állampolgárok, vasu
tasok, nyilván alkalmatlanok, kötelesek jelentkezni 
és a fölmentettek jogcímüket igazolni, a papok 
alkalmaztatásukat, a nyilvánvalóan alkalmatlanok 
pedig állapotukat tartoznak igazolni, a többiek 
pedig tartoznak a pótszemlén megjelenni. A nép
fölkelésre kötelezettek összeírását legkésőbb február 
26-tól március 19-ig meg kell tartani. A szemléken 
való megjelenés alól fel vannak mentve a nyilván
valóan alkalmatlanok, a felmentettek, a lelkészek 
és papi jellegű tanárok, a nyugdíjas és szolgálaton 
kívüli viszonyban lévő katonai és honvéd havidíja
sok, a rokkantak azok, akik a hadsereg köteléké
ből felülvizsgálat utján november 30-ika után 
bocsáítottak el, végül a háború tartamára kineve
zett katonai orvosok. A nyilvánvaló alkalmatlansá
got igazoló iratokat a szemlebizottság elé kell 
terjeszteni s ha az iratokcól a fogyatkozást az 
elnök nem látja beigazoltnak, az illetőt szemle
bizottság elé kell vezetni. A vasutaknál, pénzügyőr

ségnél, postánál, határrendőrségnél alkalmazottak 
igazo'ványi lapiára rá fogják vezetni, hogy felmen
tésük továbbra is érvényes és mindaddig, inig 
“ienlegi alkalmazásukban megmaradnak, bevonulni 
nem tartoznak, A bevonulás alól egyelőre felmen
tendők a katonai vállalatok, a közhatóságok, 
hivatalok és intézetek alkalmazottjai.

Tiiz Zsidaltegyen. Rémes éjszakai tűzijáték 
verte- fel éjjel Zsidahegy község pihenőre tért 
lakosságát. Kercsmár János zsidahegyi lakosnak 
a faluban levő malma felől ejjel fél I óra iáiban 
hatalmas lángoszlopok forték az ég felé. A meg
rémült lakosság sietve futott a tűz színhelyére. A 
malom ekkor már teljesen lángban állott. A hama
rosan kivonult községi tűzoltóság a község lakos
ságával vállvetve fogott munkához, hogy a tűz 
pusztilásait megakadályozza, s megmentse — a 
mi megmenthető. A fáradozásnak azonban csak 
azt sikerült elérnie, hogy a tűz tovaterjedését 
megakadályozhatták, a malom azonban az összes 
mellékhelyiségekkel együtt a tűz martaléka lett. 
Re£tíel ,el*-: már csak az üszkös falak, rombadőlt 
gazdasági épületek, ronccsá forrott gépek meredtek 
a havas mezők felé. A hatóságok másnap megin
dították a nyomozást, hogy a tűz keletkezetkezé- 
sének okát kiderítsék, s megállapítsák, hogy nem 
bűncselekmény forog-e fenn. A vizsgálat során 
sikerűit megállapítani, hogy egyik henger vasten
gelye munkaközben nagyon megtüzesedett, ettől 
fogott tüzet a fagerendázat, melytől azután az éj
szaka folyamán hamarosan átcsapott a tűz a ma
lom nagyobbára fából való berendezésére. A kár 
mintegy 65,800 korona. Az elpusztult malomban 
bennégett a Haditermény Részvénytársaság 3 
métermázsa búzája, 80 kg. árpája és 8 kg. tenge
rije. Minthogy a vizsgálat kétségen kívül megálla
pította, hogy a tűz nem bűncselekmény következ
ménye, a hatóság a további eljárást beszüntette.

Katonaszökevény. Klement Sándor száraz
hegyi lakos ezelőtt 5 hónappal a katonaságtól 
megszökött, e hő első napjaiban portáján az istálló 
ágya alatt elfogta a muraszombati csendőrőrs.

Hogy védjük meg sajat hozzátartozóinkat? 
A nagy döntés, amely most küszöbön van. s 
amely talán meghozza a végső győzelmet szá
munkra, roppant s«-k lőszert igényel. Feltétlen 
szükséges tehát, hogy akik eddig bármely okból 
nem szolgáltatták be fémkészleteiket mielőbb 
ajánlják fel azokat átvételre a közismert féinbe- 
váltőhivatalnál, még mielőbb éleibe lépnek a szi
gorú büntető és elkobozásra vonatkozó intézke
dések. Mindenki, aki fémkészletét beszolgáltatja 
tulajdonképen saját katona hozzátartozóit védi 
meg nemcsak a törvény és a hovédelem, hanem 
saját maga ellen is vét az aki legelemibb köte
lességének a fémbeszolgáltatásnak bármely okból 
eleget nem tesz.

Zongora eladás. Egy jó karban lévő 
zongora olcsó áron eladó. Bővebb felvilágosítást 
ad Czipolt József röfös és divatáru kereskedő.

A szerkesztésért felelős : Dr. Vályi Sándor.

Száraz
cserhasáb és cserdorong

TŰZIFÁT
szállít

a salomvári állomásról a
Salomvári Erdőgazdaság.
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