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Nincsenek vendek csak magyarok.

(Dr. Cz J ) A Vend vidéki Magyar Köz
művelődési Egyesület múlt hó 23-án tartott 
közgyűlésén dr. Sómén Lajos titkár általá
nos helyesléssel fogadott és nagy tetszést 
aratott évi jelentésében tette ezt a nagy
fontosságú kijelentést, melyet cikkünk élére 
irtunk. A lelkesedés, amellyel a közgyűlés 
ezt a hazafias megáilapitást tudomásul 
vette, kétségtelen bizonyítéka annak, hogy 
a titkári jelentés igaz tényt állított. Fokozza 
a jelentőségét az eseménynek az az örven
detes tény, hogy a lelkesedő közgyűlés 
jórészt a járásbeli értelmiség azon tagjai
ból állott, akik maguk is vend anyanyelvűek 
nek születtek.

A három évi háborús tétlenség után 
újra életre keit V. M. K. E., tehát ezzel 
a szerencsés jelszóval indul alapításának 
25-ik esztendejében uj kulturmunkájának 
útjára. Ebből a jelszóból merít erőt a jövő 
feladatainak elvégzésére, amelyben a meg
értés békés eszközeivel akar nemes hiva
tásának magaslatára emelkedni, elkerülve 
minden ellentétet, amely csak a nagy ügy 
ártalmára lehet.

A világháború tanulságai arra tanítot
tak meg bennünket, hogy nekünk számban 
csekély magyaroknak erősen össze kell 
tartanunk, ha nemzeti önállóságunkat, 
nemzeti létünk fennmaradását biztosítani 
akarjuk. Nemzeti létünket ott fenyegeti a 
legimminensebb veszedelem, ahol ellensé
geink a nyelvbeli rokonság révén könnyen 
hozzáférhetőknek tartanak bennünket. A mi 
járásunk derék hazafias népe csak lelkében 
és érzelmében magyar még. De azzá kell 
tennünk nyelvében is, hogy a közeledő 
veszélyt távol tarthassuk. Eddig értelmisé
gének törhetetlen hazafisága és magyarsága 
volt az a bevehetetlen védövár, amelyen 
minden ellenséges - néha alattomosan 
jövő — támadás meghiúsult, ezentúl az 
értelmileg mindinkább fejlődő népet kell 
az ellenállásra megszerveznünk s magunk
hoz kapcsolni a magyar kultúra meg- 
kedveltésével.

Azok a magyar nemzeti szempontból 
destructiv áramlatok, amelyek a háború 
csatazajában uj erőre kaptak, most erőseb
ben támadtak fel, mint valaha. Hihetetle
nül merész és kalandos tervek felbukka
násával találkoztunk a legutóbbi időkben s 
nemzeti egységünk, magyarságunk, ellen 
intézett kíméletlen offenzivájtik védekezésre 
késztet bennünket.

Egészen biztosra vehetjük, hogy a 
délszláv álmodozók, a mi járásunk, a nii 
vendvidékünk becsületes magyar népét sem 
hagyták ki számításaikból, azért ha vala

mikor, úgy most aktuális az az önérzetes 
kijelentés, hogy nincsenek vendek s ha 
valamikor, úgy most van annak parancsoló 
szüksége, hogy e hazafias kijelentés nagy 
tartalmának és igazságának reális meg
valósítására minden erőnkből összefogjunk.

E törekvések szolgálatában keletke
zett és működött a V. M K. E, amely 
immár negyedszázad óta lengeti a magya
rosítás lobogóját. A legutóbbi időben bi
zonyos stagnálás volt észrevehető az egye
sület működésében, aminek oka főleg 
abban volt, hogy anyagi erők hijján tét
lenségre volt kárhoztatva. Régi lelkes tagjai 
lassankint elhaltak, eltávoztak, vagy az ér
deklődés csökkenésével elhanyagolták az 
egyesületet, uj tagok meg néni jöttek. Ezt 
a hiányt kell elsősorban az uj életre kelt 
egyesületnek pótolni.

Járásunk intelligentiájának s ennek az 
értelmes, vagyonos és minden szépért, 
jóért lelkesedő tekintélyes polgárságnak ma 
csak kis része tagja az egyesületnek. 
Szinte bizonyosra véli .‘tő, hogy ha ez a tár
sadalmi réteg megfelelő utón módon tájé
koztatni fog, tömegesen csatlakozik a 
hazafias mozgalomhoz.

Es itt ismét a kulturmunka a járás 
és vendvidék hazafias tanítóságára vár, 
arra a tanítóságra, mely nehéz viszonyok 
között, amidőn saját existenciális kérdései 
foglalják le szinte minden erejüket, mégis 
a haza legbuzgóbb fiainak bizonyultak.

De mellettük minden tényezőnek össze 
kell fogni, mert csak úgy lesz örök igaz
ság a titkári jelentés szép mondása: Nin
csenek vendek csak'magyarok!

Adakozzunk az elesett hősök 
özvegyei és árvái javárai 

Hadsegélyzü Hivatal főpénztára. Képviselőhöz.

A muraszombati járás adóügyei.
Adóügyről lévén szó, elfogulatlanságunk 

igazolására sietünk leszögezni néhány tényt és 
közkeletűvé vált igazságot. Az állam terhei <i 
háború következtében oly nagy mértékben növeked
tek meg, amilyent remélni sóim sem lehetett volna. 
Az egyre fokozó háborús kiadósok e terheket 
természetesen hatványozott mértékben emelni fogják. 
E terhek fedezésére a legjelentékenyebb részben az 
állampolgárok által fizetendő adó fog szolgálni. 
Leszögezendő tény az is, hogy a háborús helyzet 
következtében ;i földbirtokos, a földmives, az iparos 
és kereskedő osztály vagyoni helyzete soha nem 
remélt módon emelkedett, de megállapítandó ezzel 
szemben az is, hogy a hivatalnoki osztály és él 
szabad pályán lévő lateiner osztály a háború 
következtében leszegényedett.

Leszögezendő az is, hogy aki a héiborus 
helyzet következtében keresni és vagyoni szerezni 
tudott, egyúttal még nem gazember, mert egyes 
hivatások körében a legtiszteségesebb módon is 
alkalom nyílott a vagyonok aránytalan gyarapítására, 
míg viszont nein tagadható és nem vitatható el 
az sem, hogy voltak akik a héiborus helyzetet a 
maguk előnyére tisztességtelen vagyonszerzésre 
használták föl.

Ezeket a megfigyeléseket előre kellett bocsa- 
tanom, mert ezek él kérdések az adózással, az 
adózási képesség elbírálásával szorosan öszsze 
függnek.

Az aktualitást ezekhez a sorokhoz a legutóbbi 
napokban Körmenden megtartott jövedelmi, hadi 
nyereség és vagyonadó tárgyalások eredménye 
adj.i meg. Nem foglalkozunk azzal, hogy az adó- 
megállapitás súlyos volt-e, vagy sem, az sem 
érdekel minket, hogy kire esett nagyobb adó, kire 
kisebb, csupán az adómegállapitás körül észlelt 
egyes tapasztalatokra kívánok reá mutatni, amelyek 
bői a járásra vonatkozó következtetéseket, a későbbi 
okulás kedvéért lekivánjuk szögezni.

Elsősorban is feltűnő és értheteiien. hogy az 
adókivetö b.zottságnak él muraszombati járásból 
egyetlen egy tagja sem volt, dacára, hogy úgy éi 
szentgolhárdi, mint a németujvári és egész tenné 
szetszerüleg a körmendi járásokból kellő szánni 
tagok veitek részt az adómegállapitásban. Magéi 
az adóniegállapitó bizottság az egyes adótételek 
megállapításánál többször belátvéi sokszor <i talán 
igazságtalan megterhelést az egyes adózóval szem
ben hangsúlyozta, hogy az éidőkivető bizottság 
tagjai a muraszombati helyi viszonyokkal ismerő
sek nem lé'.én, az adózó képességének elbírálásá
nál mindenféle szempontot figyelmen kívül hagyni 
kénytelenek és csupán él rendelkezésükre bocsátott 
adatok alapján áll módjukban az adót megállapí
tani és igy sajnoséin kell konstatálni, hogy sok
szor igazán méltányos szempontok sem tudlak a 
tárgyaláson érvényesülni, dacáréi annak, hogy a 
bizottság téigjai a legnagyobb megértéssel és jó
indulattal tárgyalták az ügyet, azonban helyi 
ismeretek és többoldalú informatív megvilágítás 
hiányában kénytelen voltak éi szerintük is tuhnaga- 
san kiszabott adót megállapítani. Úgy hogy nem 
akarunk túlozni, de éi vármegyei adatok egybe
vetéséből megállapíthatjuk, hogy figyelemmel a 
forgalmi viszonyokra aránylag isinél a muraszom
bati iárás vezet az éldó magasságéi tekintetében, 
dacára annak, hogy senki sem állíthatja, hogy e 
járásnak van a vármegyében a legfejlettebb ipara, 
kereskedése és vállalkozása, sőt hát minden egyéb 
szemponttól eltekintve, megállapíthatjuk, hogy a 
többi járási székhelyek adózóinak sokkal jobban 
sikerüli a háborús konjunktúrák kihasználása, mint 
e járás területén, hol <i forgalom megközelítőleg 
sem volt oly nagy, mint más járási székhelyeken, 
lm más okból nem, már csak azért is, mert más 
helyeken, például él katonaság mint állandó 
fogyasztó szerepel, e járás területén pedig csak 
rövid ideig volt katonaság.

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását
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Ismételten hangsúlyozzuk, hogy ez az iríís 
nein az egyes adózók érdekében íródik, mert hisz 
talán megeshetett volna az is, hogy ha a bizottság
ban muraszombati tagok lettek volna is, úgy szin
tén hasonló adótételek állapíttattak volna meg. 
azonban tényként állapítható meg, hogy az idegen, 
helyi viszonyokkal nem ismerős adómegállapitó 
bizottság kellőképen iníormáltnak nem tekinthető. 
A körmendi bizottság rendelkezésére más adat nem 
állott, mint amit a hatóság produkált és legfeljebb 
ehhez járulhatott még az illetéktelen és rossz 
indulatu besúgók részéről adott informátió, amit 
kellő értékre leszállítani legfeljebb csak a viszonyok
kal ismerős bizottsági tagok tudtak volna. Helyte
len tehát az, hogy senkinek sem volt gondja arra, 
hogy a körmendi adófelszólamlási bizottsági tagok 
közzé muraszombatiak is felvétessenek, mert az 
adózókra nézve sokkal megnyugtatóbb lehetett volna 
az a tudat, hogy a helyi viszonyokkal ismerős 
ember bírálja el az ő jövedelmüket és azt hisszük, 
a köznek is-csak előnyére lett volna ez a körül
mény, mert amiképen megtörtént, hogy egyesek 
sérelmesnek találták a reájuk kivetett nagy adót 
ép úgy megtörténhetett az is, hogy egyes adózó 
a bizottság nem kellő informáltsága folytán olcsón 
szabadultak meg az adótól. Ami elmúlt, azt termé
szetesen már jóvá tenni nehéz lesz, csupán arról 
van sző, hogy a legközelebbi, igy tehát minden 
esetre még ez évben megtartandó ujabbi adókivetés 
alkalmával az adófelszólamlási bizottság mura
szombati tagokkal is kiegészítve legyen. Sőt a rossz 
vasúti összeköttetés mellett tekintettel a muraszom
bati járás nagy kiterjedésére és adózóinak nagy 
számára, nem indokolatlan azon óhaja a járás 
közönségének, hogy a muraszombati járás adózói 
részére Muraszombatban alakittassék meg a vagyon, 
jövedelem és hadinyereség adók megállapító bizott
ság, mert most például kénytelen a muraszombati 
adózó éjjel 2 órakor utrakelni, hogy adója délután 
2 órakor tárgyalás alá kerüljön Egy részről tehát 
ez a körülmény, másrészről pedig a kellően infor
máltság szükségessége indokolja azt, hogy itt a 
járás székhelyén alakittassék meg az adókivető 
bizottság. Illetéktelen beavatkozás lenne, ha a 
bizottság megalakítása tekintetében bármely irány
ban talán csak nyilatkoznánk is, de a közérdeket 
véljük szolgálni akkor, midőn kifejezési adunk a 
nagy közönség azon óhajának, hogy a megala
kítandó bizottságba részt és helyet kapjon lehetőleg 
minden foglalkozású ágból egy-egy tag ás a 
bizottság tagjai lehetőleg olyanokból alakíttassanak 
meg, akiknek elfogulatlanságukra meg van a kellő 
garantia, mert a háborús tapasztalatok sajnos azt 
igazolják, hogy igen ritka az olyan adóki vetőbizott
ság, amelynek tagjai az adózót és annak adózási 
képességét a kellő elfogulatlansággal tudják el
bírálni. Ennek az elfogultságnak a következménye 
az adókivetések körül tapasztalható nagy arány
talanság, mert az adókivető bizottságok a legtöbb 
helyen nem kezelték az ügyet olyan módon, ahogy 
az a köz érdekében szükséges volt és igy történ
hetett meg az, hogy a legtöbb járási székhelyen 
például a 111. osztályú kereseti adó egy-egy adó- . 
zóra nézve sokkal magasabb összegben állapíttatott 
meg. mint például ugyanolyan foglalkozású, de 
sokkal nagyobb forgalmat lebonyolító szombathelyi 
adózóra nézve. Meg kell tehát állapítani, hogy az 
adókivetés körül hibák történnek, aminek egyetlen 
orvosszere csak az, hogy az adókivető bizottságok 
olyanokból vállogattassanak ki, kiknek a helyi 
viszonyokkal való ismeretük, szakértelmük, elfogulat
lanságuk meg van és szükséges és fontos, hogy 
az adókivető bizottságokban minden fogl.alkozásu 
ág helyet találjon.

Imételten hangsúlyozzuk, hogy minket az 
egyes adózó adója csak annyiban érdekel, ameny- 
nyiben az illető sorsa a közérdekkel összekapcsoló
dik, mert amilyen fontos érdek, hogy egyes nagy 
jövedelmű adózók a jövedelmük arányában járul

janak az állam terheihez, épen olyan fontos, hogy 
egyesek teherbírási képességük figyelmenkivül 
hagyása mellett aránytalan adóval ne sujtassanak.

Ez a kérdés minden járásnak fontos közügye, 
mert ezen kérdések helyes megoldása fontos állam
érdeket is képez. Egész természetes, hogy a mura
szombati járás területén épen e lap hasábjain meg- 
meg jelenő birálgató czikkek következtében örven
detes javulásra van kilátás, mert anélkül, hogy e 
lap bármely irányban is a politikai jelszavakkal 
dobálódzna, nagyon helyesen foglalkozik újabban 
a képviselőnek és a kerületnek egymáshoz való 
viszonyáról és nem tudjuk elképzelni sem, hogy ez 
a birálgatás bármely irányban is személyeskedés
nek legyen minősíthető, mert ennek a kérdésnek a 
felszínen tartása igen fontos közérdeket képez itt 
a muraszombati járásban. Igen-is az ilyen köz
érdekű mozgalmak élén ott kell látni az ország
gyűlési képviselőt, nevezzék az illetőt bárkinek is, 
mert a képviselőség nem állás, az nem hivatal, az 
egy kötelesség és egy megbízatás, amellyel komoly 
feladatok járnak. Sajnosán kell megállapítani, hogy 
épen a közérdekű kérdésekben a járás területén 
mintha elszokott volna a lakosság attól, hogy az 
országgyűlési képviselő tulajdonképen irányitó és 
vezetőszerepet van hivatva betölteni és ezért van 
az, hogy már hosszú idő óta e járás területén a 
közélet mintha megmerevedett volna és nagyobb 
aktiókat igazán nem látunk. Az adózás kérdése is 
egy ilyen közérdekű ügyet képez, és ha már min
denki megfeledkezett itt arról, hogy Körmenden 
egy fontos adőkivetöbizottság alakult, amelyben 
részt vesz az oda beosztott minden járási székhely 
érdekeltsége, akkor legalább is a kerület ország
gyűlési képviselőjének nem szabadott volna meg
feledkezni arról, hogy illetékes helyen eljárjon, 
hogy e járás lakossága is kellő módon képviselve 
legyen. A hiba és a mulasztás megtörtént, azon
ban hisszük és reméljük, hogy e téren a változó 
időkkel az örvendetes Változás be fog állani és 
mind az ami idáig e téren elmulasztva lett, az a 
legközelebbi alkalommal pótolható lesz. A közérdek 
kivárna ezt igy parancsolólag és reméljük, hogy a 
járás közérdeke illetékes helyen meghallgatásra 
fog találni és ha ez irányban a kellő eljárás kellő 
időben megtételik, úgy annak a kívánt eredménye 
meg is lesz.

A V. M. K. E. választmányi ülése.
A háborús viszonyok következtében szünetelő 

és a múlt hó 23-án tartott közgyűléssel újból életre 
kelt V. M. K. E. választmánya csütörtökön d. u. 
tartotta első érdemleges ülését Dr. Czifrák János 
elnöklete alatt, a választmány helybeli tagjainak 
teljes részvételével. Az ülés látogatottságának eme 
örvendetes ténye indokolttá teszi a feltevést, hogy 
a tagok ezentúl és hasonló buzgósággal fognak 
részt venni az egyesület ügyeinek elintézésében.

A választmány mindenekelőtt a közgyűléstől 
nyert felhatalmazás alapján megalakult. Megállapí
totta, hogy & régi tagok újból megválasztanak, uj 
tagul pedig Dr. Sőmen Lajost hívta be. E formali
tás elintézése után tartalmas és mélyenszántó eszme
csere indult tneg az egyesület jövjö programijáról.

Az általános érdekű s mindvégig magas 
nívójú vitában a választmány minden egyes 
tagja részt vett, aminek eredménye képen első 
sorban a polgári iskolának továbbfejlesztését 
tűzte ki célul az egyesület. Az iskola lévén a 
magyarosítás és kultúra legerősebb vára, a vá
lasztmány az egyesület céljainak megfelelően vélt 
határozni, amikor a meglevő középiskolának akár 
szakiskolával, akár pedig leányiskolával való ki
bővítéséi határozta el, kimondván, hogy az agi- 
taciót megkezdi Elhatározta továbbá a választ
mány, hogy amint a körülmények megengedik, 
egy vend és magyar nyelven szerkesz/ejt népies ; 

folyóiratot ad ki, amely magyar tárgyú és magyar 
nemzeti szellemben irt cikkeivel feleslegessé fogja 
tenni azokat a sajtótermékeket, amelyek nem is 
az igazi vend nyelven, hanem a délszláv idiómá
val vannak Írva s amelyeknek kiszorítása nagyon 
kívánatos volna magyar nemzeti szempontból. 
A vendvidék egyes központjain a legközelebbi 
időkben tartandó kulturális előadások is felvétet
tek a munkaprogrammba, valamint a gyermekek 
könyvtárának létesítése. A dal- és önképző körök 
a akitása és fejlesztése s az eddigi ének- és ima
könyv terjesztés egészítik ki még a programmol. 

Ezzel a gazdag s tartalmas munkaprogram
mal fog az egyesület most a nagyközönség elé 
lépni, ennek megvalósításához keresi azt a tábort, 
amely eddig hiányzott. Alig hihető, hogy ennek a 
25 éves egyesületnek Muraszombatban csak 31, 
a járásban pedig csak 19 tagja van, 51 község 
és 21 járáson kívüli tag támogatja. Annak a mun
kának elvégzéséhez, amit a választmány maga elé 
kitűzött, elsősorban az kell, hogy a közönség 
támogassa az egyesületet, mért is a választmány 
nagyszabású taggyüjtési aktiét határozott el.

Dr. Czifrák János elnök a Pósfay Pongrácz 
koszorumegváltási alapról tett jelentést a begyült 
összegről, amelyet gyűjtés utján 1000 koronára 
egészítenek ki, létesítik a Kis- és nagybarkóczi 
Pósfay Pongrácz alapot*,  amelynek kamatait min
den évben a muraszombati áll. polg. iskola, azon 
jó magaviseletü és jó előmenetelü vendanyanyelvü
IV. osztályú növendéke kapja meg, aki mind a 
négy osztályt itt végezte s a magyar nyelvet a 
legjobban elsajátította. A jutalmat minden évben a 
záróünnepélyen kell kiosztani s ez alkalomból kegve- 
letes megemlékezés történik Pósfay Pongráczról.

A megváltozott viszonyokhoz mérten a lag- 
dijjak mérsékelt felemelését határozta el a választ
mány. Az alapitó tagok egyszersmindenkorra 500 
korona a rendes tagok évi 6 korona a pártoló 
tagok évi 3 koronát fizetnek, mig a községek, tan
testületek és intézmények tagdija évi 12 korona lesz.

A könyvtárnok helyettesítésével Krancsics 
János szolgabirósági írnokot bízta meg a választ
mány, melyet ezután nehány kisebb jelentőségű iigv 
letárgyalása után az elnök berekesztett.

HÍREK.
- A közkórház igazgatóválaszt

mányi ülése. A Járási Közkórház igazgató
választmánya folyó hó 7-én d u 5 órákkor 
ülést tartott, melynek főtárgya a néhai 
Pósfay Pongrácz halálával megüresedett 
igazgatói állás betöltése volt. A kórház
igazgatói állás elválaszthatatlan a vezető 
főorvosi állástól és a belügyminisztérium 
annak idején néhai Pósfay Pongrácznak a 
kórház létesítése körül kifejtett rendkívül 
értékes tevékenységét kívánta honorálni 
azzal, hogy a külön választott igazgatói 
állás az ö személyével lett betöltve Mivel 
azonban a jelenlegi viszonyok között az 
igazgatói allásnak a főorvosi állással való 
egyesítése súlyos nehézségekbe ütközik, az 
igazgatóválasztmány úgy határozott, hogy 
az igazgatói teendők ellátására ideiglenesen 
Schneíl János adótárnokot kéri fel. Szeren
csésebb megoldást az adott viszonyok 
között el sem képzelhettünk volna. Úgy 
értesülünk, hogy Schnell hajlandó a tisztséget 
vállalni, végleges válaszát azonban felettes 
hatóságának beleegyezésétől tette függővé.

— Tanfelügyelő látogatás. Druis- 
ner György, a szombathelyi kerület kir. 
tanfelügyelője, folyó hó 6. és 7-én váro
sunkban időzött. Meglátogatta úgy a pol
gári, valamint az elemi iskolákat s a tan
testületnek nehéz időkben végzett eredmé
nyes munkájáért elismerését fejezte ki.
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A gabonaátvevő bizottságok megalakítása. 

A folyó évi termésrendelet értelmében a gabona 
már a cséplőgépnél lesz lefoglalva s az e célból 
alakítandó bizottságokban úgy a hatóság, mint a 
gazdák és a II. 'I'. megbízottai vesznek részt. 
A .Muraszombat Központi körjegyzőség területére 
hatósági biztosukul a következők lettek kiktildve: 
.Muraszombatba Titán Iván és Lanscsák Ferencz, 
Kisszombatba Rúzsa Ferencz, Faludra Csiszár 
János, Murahalmosra Fülöp Jenő, Lendva- 
nemesdre Sostarics Elek.

Uj zaróra rendelet. Vasvármegye kormány
biztosának a közelmúlt napokban közhírré tett 
rendelete értelmében a kis és nagy községekben a 
záróra esti 9 órában lett megállapítva. Bár nyáron 
és az előreigazitott óra mellett kissé túl korainak 
találjuk a 9 órai zárórát, azonban mint egyéb 
háború okozta szükségrendeletben, úgy ebben is 
meg kell nyugodnunk. Reméljük azonban, hogy 
amint a rendelet indító okai megszűnnek, úgy 
visszaáll ismét a korábbi állapot, melyre nálunk 
már a vasutközlekedés miatt is nagy szükség van. 
Képzeljük csak el azoknak a helyzetét, kik az 
esti vonattal érkeznek és mindenütt zárt ajtókra 
lalálnak !

Taggyűlés. A magyarországi munkások 
rokkant- és nyugdijegylelének muraszombati fiókja 
folvó hó 9-én d. u. 2 órákkor az állami elemi 
népiskola II. oszt, tantermében rendes évi tag
gyűlését tartja meg. melyre az egyesület tagjait 
tisztelettel meghívja a választmány.

Ismét a ..névtelenek". Kutyairtás volt 
mint előző számánkban jelentettük. Muraszom
batban és Barkóczon. És pedig a in. kir. föld- 
mivelésiigyi minisztérium rendeletére. Azért, mert 
.i veszettség iárványszerüen lépett fel e két köz
ségben. A rendelet végre is hajtatott és igy ma a 
2 község kutya nélkül van. Helyesen. Az emberi 
élet mégis csak drágább, mint az állaté. És a 
Pasteur intézet nemcsak Muraszombatért lett fel
állítva. hanem az ország összes községeiért. Most 
pedig egy kis sereg muraszombati van olt, kik a 
veszetség miatt kénytelenek munkájuk gyümölcseit, 
pénzüket és idejüket ott vesztegelni. Mégis csak 
úgy lavinaszerűen indult meg megint ebből 
kifolyóan egyesek minden tisztességből kivetkezett 
névtelen levelezése, ebben szemérmetlen és nem 
reprudukálható kifejezések áradata. Az illetők 
legyenek nyugodtak, tudva vannak és tudják már 
illetékes helyen azt is, hogy ez a névtelen manő- 
vevirozás, nők és férfiak vegyes munkája, de még 
annyira sem találtattak méltóknak, mint az eb
ugatás. Egyre igen, hogy közeli a menyköcsapás, 
mely lecsap nyelvükre és lelkiismeretűkre, alkal
mas lessz arra, hogy perverz hajlamaikból radikáli
san kigyógyuljanak. Csak mint jelegzetes dolgot 
említjük fel. hogy olyanok ellen iratnak ezek, kik
nek a hatósági intézkedéshez épenséggel közük 
nincsen.

Helyreigazítás. Felkérettük annak közlésére, 
hogy a V’ashidegkuti Hadigondozó jótékonycélu 
műkedvelői előadás alkalmával Pitz János nr nem 
20. , hanem 50. korona felülfizetéssel járult
hozzá a fényesen sikerült estély anyagi sikeréhez.

Záróvizsgák a polgári iskolában. A mura
szombati áll. polg. fiúiskola 1918'19. tanévi vizs
gálatainak sorrendje: a) Rendes tanulók. Junius 
10-en d. e. 8 órakor hilanvizsgálatok. II-én d. e 
8 órakor I osztály vizsgálata, II-én d. u. 4 óra
kor I VI. osztály ének és torna vizsga, 12-én d. 
e. 8 órakor II. osztály vizsgálata, 12-én d. u. 2 

órakor III. osztály vizsgálata, 13-án d. e. 8 órakor 
VI. osztály vizsgálata, 15-én d. e. fél 8 órakor 
le Deum, 16-án d. u. 5 órakor évzáró ünnepély, 
b) Magántanulók. Junius 17-én d. e. 8 órakor 
valamenyi tanuló írásbeli vizsgálata. Szóbeli 
vizsgálatok: 17-én d. u. 2 órakor Antalics Vince, 
Kücsán János I. osztály, Weis Ödön, Pojbits Mar
git, Tegyey Ilona II. osztály és Grah Anna IV. 
osztály, 18-án d. e. 8 órakor Benkó Margit, Dani 
Irma, Gonda Margit, Hartman Irén, Jónás Jolán, 
Schnell Erzsébet I. osztály. 18-án d. u. 2 órakor 
Trautmann Margit I. osztály, Csenár Erzsébet, 
Csenár Mária I—II. osztály. Csiszár Piroska, Külics 
Irén II. osztály. 19 én d. e. 8 órakor Hoyer Mária, 
Dittrich Margit, Faschinger Erzsébet, Kováts Anna, 
Obál Anna, Seruga Teréz II. osztály. 19-én d. u. 
2 órakor Girtl Erzsébet, Győrfy Margit, Hartmann 
Ilona, Hegyi Mária III. osztály és Czipott Gabriella 
IV. osztály. A magántanulók közül azok, akik a 
tan-, illetve vizsgadijat még nem fizették be, lehe
tőleg azonnal küldjék be. (55*50).

Záróvizsgák az áll. el. népiskolában.
A muraszombati áll. elemi népiskola f. tanévi , 
zárvizsgálatai az alábbi sorrendben lesznek meg
tartva : llitlani vizsgálatok junius hó 12-én dél
előtt 8 órakor. Elnökök : Szlepecz János, Kováts 
István és Árvái Henrik. I. oszt, vizsgája junius
13- án d. e. 8 10-ig, elnök dr. Czifrák János.
II. oszt, vizsgája junius 13-án d. e. IO-től 12-ig, 
elnök dr Pintér Miklós. III. oszt, vizsgája junius
14- én d. e. 8-tól 10-ig, elnök dr. Schőmen Lajos. 
IV. dszt. vizsgája junius 14-én d. e. 10-től 12-ig, 
eluök Olajos Sándor. Junius hó 15-én délelőtt

2 9-kor Te Deum.

Helyreigazítás. Felkérettünk az alábbiak 
közzétételére :

Tekintetes Szerkesztőség! A Muraszombat 
és Vidéke, czimii lap május hő 5-én megjelent ' 
18-ik számában : a porul járt névtelen hős czimii 
hírre vonatkozó alábbi helyreigazító soraimnak a 1 
sajtó törvény vonatkozó rendelkezése alapján való 
közzétételét kérem. A névtelen levél írása miatt 
meg tett feljelentés folytán az eljárás nem Kocsár 
Miklós, hanem ifjú Kocsár Miklós murahalmosi 
lakos ellen tétetett folyamatba. Való a hir azon 
része, hogy a muraszombati járásbíróság nevezett 
ifjú Kocsár Miklós ügyfelemet a névtelen levél 
utján elkövetett rágalmazás miatt 3 havi fogházra, 
400 korona pénzbüntetésre és az összes költségek 
viselésére ítélte. Ezen ügyben 1918. május 25-én 
megtartott felebbezési tárgyaláson azonban a 
szombathelyi kir. törvényszék ifjú Kocsár Miklós 
ügyfelemet az ellene rágalmazás miatt emelt vád 
alól a muraszombati járásbíróság ítéletének meg
változtatásával felmentette, mert nem látta beigazolt 
nak. hogy a névtelen levelet ügyfelem irta. Kiváló 
tisztelettel Dr. Vályi Sándor.

Az Est újítása a könyvterjesztés terén. Az 
Est kiadóhivatala a magyar könyvkiadás szolgá
latába állította hatalmas szertvezetét. Az Est 
hétről-hétre közli mindázokat a könyveket, ame
lyeket Magyarországon adnak ki és ezek mind
egyikéből Budapesten Az Est központi kiadóhiva
talában (Budapest, VII.. Erzsébet-körut 18 20>
és vidéken Az Est minden bizományosánál raktárt 
tart. A könyv igy gyorsan és olcsón jut a 
közönséghez.

KÖZGAZDASÁG.
Rendelet a termésátvevu bizottságokról.
A kormány rendeletét adott ki, hogy 

az uj gabonatermésből a fölösleget már a 
cséplőgépnél kell átvenni. Minden város 
és község s minden körjegyzőség terüle
tére egy átvevő bizottságot kell alakítani, 
amely az elnökből, a közélelmezési hivatal 
kiküldöttjéből, a Haditermény megbízott
jából, továbbá hatósági kiküldöttből és a 
termelő érdekeltség képviselőjéből áll.

A bizottság elnökét, a hatóság kül
döttjét és a termelő érdekeltség képviselő
jét a törvényhatóság első tisztviselője ne
vezi ki. Annyi albizottságot keli a bizott
ságnak alakítania, hogy a cséplés ideje 
alatt az átvevő bizottság a termelőkkel az 
elszámolást hátralék nélkül elvégezhesse. 
A bizottság megalakításáról junius 15-ig 
kell a közélelmezési hivatalnak és az ille
tékes élelmezési kormánybiztosnak jelentést 
tenni. A miniszterelnök ezen rendelete 
alapján a hivatalos lap keddi száma kö
zölte Windischgratz Lajos herceg közélel
mezési miniszternek a terményátvevő bizott
ságok szervezéséről kiadott rendelet végre
hajtására vonatkozó intézkedéseit.

A rendelet alapelvül kimondja, hogy 
minden nagyközség, illetve körjegyzőség 
területén meg kell alakítani az átvevő bi
zottságot A termelési viszonyok azonban 
valószínűleg indokolttá teszik, hogy egy-cgy 
átvevő bizottság hatáskörébe nagyobb ke
rületet kell utalni. A végrehajtási rendelet 
értelmében oly módon kell megszervezni 
a bizottságokat, hogy a termelőkkel való 
elszámolás állandóan minden hátralék nél
kül történjék. A bizottságok elnökeit a 
törvényhatóság első tisztviselője nevezi ki 
és a bizottság tagjai sorába az alispán, 
illetőleg a polgármester rendelik ki a ható
sági küldötteket, akik, ha a tisztviselő
karból elegendő számmal nem kerülnének 
ki. lehetnek magánegyének is, olyanok, 
akik az eddigi rekvirálások során arra való 
képességüket bebizonyították.

A termelő-érdekeltség képviselőit is 
ugyancsak az alispán jelöli ki. A hatósági 
kiküldötteket, amennyiben azok nem tiszt
viselők, valamint a termelő-érdekeltség 
képviselői, elsősorban a katonai szolgálat 
alól felmentett egyének sorából kell venni. 
A bizottság harmadik tagjáról a, H. T. 
átvevő közegéről központilag fog gondos
kodás történni.

Az átvevő bizottság elnökei és tagjai, 
amennyiben nem köztisztviselők és nem 
szolgálatban álló katonák, esküt vagy foga
dalmat tesznek. Csak a H. T. meghatal
mazottja nem tesz esküt, mert működé
séért a H. T.-vel kötött szerződés alapján 
viseli a felelősséget. A közélelmezési mi
niszter gondoskodik az átvevő bizottság 
tagjainak díjazásáról is és felhívja az alispánt, 
illetve a polgármestert, hogy az átvevő 
bizottságok megalapítására vonatkozó mun
kát haladéktalanul kezdjék meg. az előirt 
időre fejezzék be és a jegyzéket junius
15-éig  adják be.

Előzetes tánctanitási jelentés!
PÁNCZÉL ÁRPÁD Budapesti oki. tánctanitó a Benkó- 
féle „Elefánt" szálló külön termében junius hó 
15-én, szombaton pont 5 órakor kezdi meg 

egy hónapra terjedő
tánc kurzust

Úgy a felnőttek, mint a gyermekek részére. A gyermekek 5 órától fi' = ó?áig, a felnőttek 
pedig este 7’ = óráig részesülnek tanításban. A beiratások már junius 13.-án, csütörtökön 
d. u. kezdődnek. A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradok kiváló tisztelettel

PÁNCÉL ÁRPÁD,
budapesti oki. tánctanitó.
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Aranka irtás. Az 1894. évi XII. t. c. s az 
annak végrehajtása tárgyában kiadott 48000 94. 
sz. F. M. rendelet 51. $-a alapián {elhivatnak az 
összes birtokosok, hogy lucerna- és lóhere földjeik
ből az arankát 8 napon belül irtsák ki, mert 
ellenesetben az költségükre hatóságilag fog kiir
tatni. Az irtás elmulasztása a költségeken kívül 
100 koronáig terjedő pénzbüntetést von maga után.

Nem emelik a szén árát A legközelebbi év
negyedben a német kőszénnek és barnaszénnek 
ára változatlan marad. A barna szén árának fel
emelése iránt a bányák tárgyalásokat folytattak a 
kormánnyal, de ez kérésüket elutasította.

Pamuttermelés Magyarországon. A földmivelés- 
iigyi miniszter ebben az évben már a legnagyobb 
arányokban kezdi meg a pamuttermelést a Bácská
ban. A pamut maximális ára nálunk 10 korona 
kilónként, igy egy katasztrális hold pamuttal be
vetett föld 3—4000 korona jövedelmet ad. A magyar
országi pamutfogyasztás békeidőben körülbelül egy
millió métermázsa, tehát 40,000 katasztrális hold 
termelésre volna szükség. Magyarországon a 
bácskai és szeréinségi Odescalchi-birtokon kívül 
nem sikerült a pamuttermelés.

Drágább lesz a petróleum. A galíciai nyers 
olajmezők kitermelői azzal a kéréssel fordultak az 
osztrák közmunkaügyi miniszterhez, hogy a nyers
olaj maximális árát 24.10 koronáról 45 koronára 
emelje fel. Az áremelés 90 százalékos, az indok 
erre az, hogy az üzemköltségek megdrágultak. Ha 
megállapítható lesz, hogy a kitermelők állítása 
igaz, úgy a petróleumot 90 százalékkal megdrágítják.

A szerkesztésért felelős: Scheibner Aladár.

Előfizetések a kiadóhivatal czimére küldendők
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fty*  Magyar felírással ellátott képek.
---------- 35 dekás ---------- 1
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MOZGÓ SZÍNHÁZ tábori dobozok

MURASZOMBAT. kaphatók

Vasárnapi műsor : Balkányi Ernőnél
1. Hiúság vására. Dráma. 4 felvonásban. Muraszombat.

Szünet

2. Granada. Természet utáni felvétel.
3. Pista féltékeny. Bohózat.
4. Búnké lovagol. Bohózat.
5. Rossz szomszédok. Bohózat.

Az előadást egy kitűnő hangú óriási nagy 
gramofon kiséri.

Felsopáholy 2.50 K Alsópáholy 2 K
HELYARAK : Zártszék 150 K. I. hely I korona.

II. hely 60 fill. Ili hely 40 fillér.

Kezdete délután 3 órakor és este 1 j9 órakor.

Június 16-iki műsor szenzációja: A néma hős. 
Izgalmas dráma 4 felvonásban.

Tisztelettel
DITTRICH GUSZTÁV

tulajdonos.

Rendelje meg lapunkat a harctéren 
levő férje, fia, testvére, 

rokona stb. részére. Nagy örömöt szerez nekik. 
Lapunkat a tábori posta rendesen kézbesíti!

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

papír-szalvétát
legolcsóbb árban szállítom.

Balkányi Ernő Muraszombat.

VIGYÁZZON
----- egészségére I -----  
Megbízható és jóminőségii nikotinmentes 

c ig’aretta-liüvelyeket 
csakis BALKANYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

Ipar és kereskedelem.
VIDÉKIEK:HELYBELIEK:

ASCHER B. és FIA fűszer-, festék . csemege., 
liszt-, veteinény-magvak. úgyszintén üveg
ás porcellánkereskedése. Férfi és női ezipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.
ANTAUER JÓZSEF bábsülő és rnézeskalácsos

RENKÓ JÓZSEF Szállódája az „Elefánt--hoz.

D0BRA1 JÁNOS nagy vendéglője

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- é» női czipész.

DICK SÁNDOR sajlgyáros.

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

és porcellánkereskedése.

HEKL1CS ISTVÁN vas- és füszerkereskedése 
Muraszombat. Lendva utca.

KR. 11IRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fő ulcza.

HF.IMER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
ezenient- és vegyeskereskedése Lcndva-utca.

HALRARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR .Korona- kávéháza.

HIRSCHL ANNA fűszer kereskedése és kész férfi 
ruharaktára a vasút állonj/fa mellett.

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

NÁDA1 JÓZSEF 
bornagykereskedése. Gróf Szápáry-utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

FLISZÁR JÓZSEF vendéglős.

KÜHN L1PÓT füszerkereskedö. deszka, mész, 
czement és elemit pala árusítás.

KOFJÁCS FERENCZ épület- és inülakatos 
kerékpár javító.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép-, kerékpár és gazdasági gépekben.
POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

FLISZÁR JÓZSEF épület- ég bútorasztalos. 
Motoreröre berendezett műhely.
PÉTERKA Fr.RENCZ vendéglős

PÁLF1 ISTVÁN kovácsinestvr Lendva-ulcza. 

RATKOL TIVADAR gőztéglagyára.

R1TUPER ALAJOó épület- és mülakatos, 
kerékpár-, mérleg és fvgyyerjavitó műhely.

S1FTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos.
TURK JÓZSEF vendéglős Temploin-ulcza. 

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász.

BRANDSTEIN ISTVÁN kéinényseprö-iiKster 
Szombathely.

GBOSZ S\MU vendéglős, Urdomb.

SIFTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa.

HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvaneim sd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 

IIIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán. 

KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyáml. 

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpest VII Sip-u. 5.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezövár.

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyáml.

KÜHÁR ISTVÁN vcipjéglős Márkjjsházán. 

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy. 

SÁV EL JÁNOS vendéglős Kisszoinbat. 

ST1VÁN FERENCZ vendéglős Köhida. 

SlFTAll MIHÁLY vendéglős Siirühaz.

SOMMEtí JÓZSEF vendéglős Felsőlendv.t. 

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhelv.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban




