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T
.»szefüggésben vannak az ország művelődési vi- 
tonyaival, mit épen az iparoktatás teszi meg- 
Jzelithetövé.

Az utolsó évtizedben az iparoktatás utat tört 
'tagénak s a legtöbb, illetve el lehet mondani, 
1-------legelőrehaladottabb államokban szinte tűn

hosszú időre megoldaná úgy a köz, mint 
a magánvilágitás ügyét.

Jelenleg arról volna szó, hogy egy 
érdekeltség egy számottevő iparvállalatot 
létesítene Muraszombatban az esetben, ha 
jutányos? bb árban biztosíthatna a vállalatOfifv A icffC iorenaiauouaDD a u a u iu *v a u  a*™«** , n i f x , 7

btőleg ápolják és dédelgetik a nemzet életének részére hajtóerőt, mely egyúttal az - 
t *fon, J  tényezőiét. helybeli világítás áramfejlesztő telepe is

' De ne nézzünk a nagy távolba, mert a kö- lehetne. T ud ju k  azt, hogy a különbözőDe ne nézzünk a nagy -----  -  -----------  j • - . ...
!ös térbe benyúló kontúrok nézésétől elhomályo- fogolytáborok cs egyeb felesegesse vált 
;odik a látásunk s nem vesszük ésszre, mi a háborús intézmények leszerelés e o a.ia

nak s hogy az Így felszabadult anyagokközelben van.
I Nálunk kétszeresen fontos az iparoktatás 
^lédelgetése, mert minél fiatalabb valame v intéz
mény, annál több ápolást kíván, s érdemes a vele 
/aló törődés, hisz az újjá született Magyarország 
övője ezekre az alapokra lesz lerakva. Hogy céh 
érhessünk, fontos az iparosnemzedék tervszerű 
Nevelése és oktatása, mi csak akkor érhető el, hn 
'.anonciskoláinkra nagyobb gondot forditufu és 
már csirájában ápoljuk, neveljük annak zsenge- 
hajtásait, a tanuló ifjúságot.

Nézzük, csak, mit látunk Muraszombaton
A muraszombati községi iparostanonc isko

lában az utolsó 10 évet véve alapul, e ven ke: t 
80—86 tanuló iratkozott be. kiknek oktatása eddig 
óraadókra volt bizva, lévén ez csak mellékfoglal
kozásuk, akarattal sem voltak képesek oly meg 
felelő működést kifejteni, mely a tani ló iiju-.ágo 
nemcsak az oktatásban, hanem a nekik nagyor. 
is szükséges nevelésben is előbbre \itte volna 
Az a 80—86 leendő iparos, kiknek a száma í. 
békés idők helyreálltával csak szaporodhat, na
gyon is megkívánja, hogy egy önállósított tanonc
iskola keretében egy arra hivatott külön tanerőre 
bízatnék, kinek kizárólagos kötelessége a tanonc
iskola nívójának emelése volna, hogy úgy az egyes 
iparágaknak, mint a társadalomnak oly iparos 
generációt neveljen, mely a mai haladott korban 
is méltán megállhatja a helyét.

A külön tanerő rendszer lehetővé teszi az 
egyes tanulók jellemet, tehetségét, haladását m g- 
ismerni és az ipari élet számára ily módón ha>z- 
navehető munkásokat nevelni.

A tanonc-iskola a háború előtt évi 1250 K 
államseg lyt kapott, melyet azonban örök szegye
nére az akkori idők gazdálkodásának, a háború 
alatt megvontak tőle, miáltal az iskola összes ki
adásait a község kénytelen viselni. Amennyiben a 
tanonc-iskola egy külön tanerő vezetése alatt ön- 
állősittatnék, a község ezen bizonytalan megter
helése is megnyugvást keltő végleges megoldód 
nyerne. Úgy képzeljük ugyanis a megoldást, hogy 
a község a ma is érnényben levő két százalékos 
iparos-iskolai adóval járulna hozzá csupán az 
iskola fenntartásához, mig a tanerő fizetésénél: 
kiegészítését az államtól kérné. Hinni nem akar 
juk, hogy ezen megoldás elöl a mai kormányzat 
elzárkózzék, s igy csupán a község éberségen, a 
nagyhorderejű kérdés kellő mérlegelésén múlik, 
hogy egy nagy lépéssel haladjunk az iparoktatás 
terén.

H I  R  £ K

elsősorbí n 3 közszükségletnek állanak inajel 
rendelkezésre. A megoldást kereső érde
keltség egy olyan értelmű ajánlattal keresi 
meg községünk elöljáróságát, hogy tegyen 
lépéseket az iránt, heg) a község szerezze 
meg egy k fogolytábor alkalmasnak lá’.szó 
villanybe rendezését A/. érdekeltség Köte
lezettséget vállalna az iránt, hogy a község 
részére igy megszerzett anyagot átveszi s 
minden felmerülő tényleges kiadást, költsé
get viseli. A felállítandó áramfejlesztő telep 
a közvilágítást jutányos Annii szolgáltatja 
s e/cnkiv'iii ellátná a magánfogyasztást, 
valamint az ipari célra szükséges hajtóerőt 
megállapodás szerinti álban lenne köteles 
átengedni.

Azt h is sz ti:. hogy még alig kínálkozott 
arra alka om, hogy <■ község és a kö'sog 
közönségé ilyen mindenkit egyformán ki
elégítő n.odon oldhatta volna meg a reg 
óta v dim ló világítás ügyét, ha csnz nem 
nem akadnak ismét olyanok, kik a messze 
távolba nvinó s talán megvalósitasia soita

övéért elejtik a kony
át ”

sem kerülő tervek ki
nyen megvaiósithatot. Sajnos, így volt a 
múltban. Ezért bukdácsolunk vaksötétség
ben s égetünk méregdrága mécseket ma is 
Miirn: szeretnénk, hogy ezúttal a jobb bc- 
, -las győzedelmeskedik s nem engedjük 
meg, hogy ismét előd izódjék 13 2»* évre
egy annyira fontos közügy megoldása.

V il la n y  v i lá g i  tás.
Már több Ízben történt kísérlet arra 

vonatkozólag, hogy városunk megfelelőbb 
világításhoz jusson. A felmerült tervek hol 
egyik, hol másik ok miatt megfeneklettek 
S maradt minden a régiben. Évtizedek óta 
tervezgettünk, de sajnos, ennél többre soha
sem vittük. Közvilágításunk mizériái termé
szetszerűleg sohasem öltöttek olyan mérvet, 
mint a háború alatt s épp ezért most talán 
két kézzel kellene nyúlnunk minden olyan 
életrevalónak látszó kísérlet után, mely

Lapunk mai szám a technikai 
fennakadás miatt csak két oldal terjedelem
ben jelenik meg, ez alkalommal kérjük
olvasóink szives elnézését.

Előléptetés. Junkuncz Sándor 
muraszombati föailatorvos állategészségügyi 
felügyelővé lépett elő. Jól kiérdemelt kitün
tetésé ez egy minta tisztviselőnek.

L'jegyzes Csenár János köztiszteletben 
álló helybeli szabó mester szeretetreméltó leányát, 
1'öz.Mt, eijegvczlc Hoíer Ferenc békáról.

A „Poitjari Kor" megnyitása A háború 
előtt; boldog időkben egyik legtevéker.yebb és ta
lán leghasznosabb társadalmi intézményünk, a
helybeli Polgári Kör ü lt. Sajnos, a tömeges be
vonulások miatt keuvtclen volt működését beszün
tetni. Tekintettel arra, hogy u tagoknak túlnyomó 
része ismét itthon van és egybehangzó \o!l az 
óhai, hogy a Kér helviségei ismét megnyíljanak, 
a Kör vezetőség;- a i. hu 15-én d. u. 0 órákkor 
tartott értekezletén elhatározta, hogy a Dobrai 
szállodában bírt helyiséget a tagoknak ismét ren
delkezésére hocsájtia. Elhatározta még a Kör 
vezetősége, hogy a korábbi idők hagyományaihoz 
képest az ismeretterjesztő előadások sorozatát 
újból programúiba veszi, valamint, hogy a könyv
tár kiegészítéséie rtagv gondot fordít. Kétségtelen, 
hogy a Polgári Kor, mint hézagpótló intézmény a 
múltban jelentős sikereket ért el s ig\ működésének 
ujrafelvételéhez a legszebb siker reményei fűződnek

Megalakult a Járási Arvizsgalo Bizottság. ‘ 
Horváth Pál főszolgabíró a í. hó 11-én d u. 5 
órára az iparosok, kereskedők, termelők és fogyasz
tók bevonásával értekezletre hívta egybe a hely
beli érdekeltséget, hogy ismertesse a felsőbb ható
ságok intenlióinak megfelelően a legtöbb helyen 
már régóta működő árvizsgáló bizottságok meg 
alakításának szükségszerűségét. K’ámuiatotl arra, 
arra, hogy bár az árvizsgáló bizottságoknak első

sorban a fogyasztók érdekeit kell szer.ielőtt tar- 
taniok, azonban működésük korántsem irányul a 
tisztes polgári haszonra dolgozó iparosok és keres- ü 
kedők ellen azonban a nem ritkán jelen kező áru- ,
uzsora visszaélései vannzk hivatva korlátozni. £*•
pedig ípp úgy érdeke i ogyasztónak. mint a 
tisztes ipar es kereskedelemnek. Az értekezlet 
magáévá tette Horváth Pál főbíró álláspontját és 
kimondotta a „Járási Árvizsgáló Bizottság11 meg
alakulását. Énükké választotta Scheibner Aladá-t, 
jegyző lett Laczkovich István, tagjai pedig ?. 
fogyasztók részéről Antauer József, Csiszár János, 
dr. Pin ér Miklós, dr. Radu Romurus. Az iparosok 
részéről Benkó Jórsef, Kolossá János és Németh 
Ferenca.. A kereskedők részéről Eürst Ödön, Hirschl 
Lajos ts  Nemecz János és végül a termelőt részé
ről Lainscsák Eerencz és Osterer Károly. A hizot- 
ság ügyrendjének megállapítása végett a f. hó 15-én 
d. u. 5 órákkor tartotta első éitekezletét. A bizott
ság a panaszok felvételére a községháza tanács
termében minden szerdán d. u. 3—5 órí. között 
a közönség rendelkezésére áll. Vidékiek Írásbeli 
panaszaikat a bi/.o.tság elnökéhez czimezzék.

> Haiálozas- Részvéttel értesülünk, hogy 
Sotnmer József köztisztelelben álló felsolendvai 
jonevü vendéglős ,t í. hó ’.-án 57 éves korában 
váratlanul elhunyt. Az elbu tytban Berdon Károly 
feisölendvai tanitó apósát gyászolja.

H elyre igaz ítás  Tiszteit Szerkesztő 
Ur ! Szíveskedjék b. lapjában a következő 
sorokat közzétenni: A „Muraszombat és 
Vidéke11 f. hó 9 iki számát még csak ma 
vettem másodkézből. Az abban közölt slo
veli autonómia tervezetei ott közöit alak
jában és terjedelmében mosi latiam először,/ 
tehát alá néni iram és helyesnek sohasem 
•alattam. Bagonya, 1919 február hó i4-én. 
Teljes tisztelettel: Bnsta  Iván ,  plébános.

Lapzártakor vettük Bassa Iván plébá
nos ur levelét, mellyel helyszűke miatt csak 
jövő hóién foglalkozunk, de már most örönr 
mel leszögezzük a plébános ur nyilatkozatát.

Elkeseredés Klek József merénylete ellen. 
Érthető a felháborodás és elkeseredés, melyet 
Kiekl József hírhedt slovén autonómia tervezete a 
vet d vidék egész lakosságában keltett. Megdöb
bentő elkeseredéssel tárgyalják uton-utfélen Kiekl 
József vérlázitó javaslatát és az. elkeseredett nép 
a végsőkig van elhatározva, hogy e javaslat rossz
hiszemű szerzője ellen a legnagyobb eréllyel fel
lépjen. A muraszombati járás derék vend lakos
sága várva-várja az. alkalmat, hogy e példátlan 
inzultusra méltó módon megfeleljen, mert mindenki 
tisztában van vele, hogy Kiekl József nem auto
nómiát akar. hanem a magyar állam pénzén egy 
slovén alakulást akar létesíteni, mely azután a 
jugoszláv állam ölébe hulljon. Ehhez a merény
lethez a muraszombati iáiashan segédkezet nyúj
tani senki sem fog és ha Kiekl József az eddig 
megnyilatkozott hangos tiltakozásból még nem tud 
olvasni és elleni, majd lesz rá mód és alkalom, 
hogy rosszindulatú szándékától maga a nép térítse 
el. jellemző és érthető az Aisóiendvai Híradó köz
lése, melyben kifejezést ad a lelkes lakosság annak, 
hogy akad olyan ember, aki ezt a Klekl-féle autp* 
notni;-' követelni merész lesz, annak -a száját 8 
közönség fogja betömni. Az autonómia ügyében 
Aisólendva község képviselő testületé pénteken az 
összes képviselő tagok jelenlétében tartott gyűlést,

! ahol Bíró Lajos ismertette a kérdést és a képviselő 
testület egyhangúlag elhatározta, hogy a kormány
biztosnál es a kormánvnál táviratilag tiltakozik • 
slovén aspiráliök ellen és megbízta Biró Lajos és 
Strauss Elórián kanonok képviselő testületi tago
kat, hogy a megyei közgyűlésen is tiltakozzanak 
e hazatiatlan merénylet ellen. Járásunk lakosság* 
is tiltakozó iratot küldött úgy a kormánybiztoshoz, 
mint a miniszterelnökhöz és hisszük, hogy a tilt*- 
kozásoknak meg lesz az az eredménye, hogy ró
lunk nélkülünk, sőt ellenünk nem fog a kormány 
határozni.
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és aláhúzott szavak kétszeresen számíttatnak A korlátozás
hoz való jogunkat fenntartjuk.

Nytlttér so ra  4 korona.

A rend törvény —
a törvény rend.

Bizony a forradalom kitörésének az 
első napjaiban megesett, hogy az enyém 
és a tied fogalma összecserélőűött i  nagy 
zűrzavarban. Nemcsak az isten-háta-mögötti, 
de niég a főváros lábjában eső falvakban 
is megtörtént, hogy egyik megfogta, a má
sik vitte, a harmadik meg segiteit nekik. 
Nem kérdezték, hogy kié vagy ? Csak 
azt mondták, hogy gyere velem! Ez az 
állapot szörnyen tetszett azoknak, akiknek 
hasznot, gyarapodást, ötön-vett portékákat 
jelenteit és torkuk szakadtából éljenezték a 
köztársaságot

Az isaszegi tót atyafi a nagy buzga
lomban rekedtté ordította magát, miközben 
egy egy zsák holmit cipelt a lakosába :

— Te, anyjuk, nizd csak mikké meg- 
gyittem. Iljen a köztársaság !

Hanem alrend iidyrcá.litasára kiküldött 
karhatalmi csapatok másképpen gondolkoz
tak A piacod dobszóval közhírré tették, 
hogy minden lopott rabolt holm’ egykettőre 
vivődjék oda, ahonnan elcipeiteteti, külön
ben baj tesz Az atyafi is meghallotta és 
ttagyszomoruan újságolta a feleségének:

Te, anyjuk, inár vige vagyon a 
köztársaságnak. Gyütt katonaság, oszt vissza 
annyi muszáj szip zongurát.

Nem kell szépíthetni a dolgot, igy vo t 
ez sok helyett. A tudatlanság a rerdszet 
változást összetévesztette a rendde Azt 
hitte, hogy a rendszerre! megbukott a rend 
is es most már fenekeitől fölfordulhat 
minden: ki-ki úgy csinál, azt csitul, ami 
jól es k, mert a törvényt megette a kutya.

Ez a szándékos félreismeres vagy ön
tudatlan megtévedés nem ezeknek az em
bereknek a bűne hanem az. iskolázatlanságé, 
s nevelés hiányáé, szóval a mu t bitne. Az 
embert a szenvedélyein v í i Ió utaikoc ás. az 
ósztöi cinek legyőzni tudása, a z  erkélcsi és 
társadalmi törvényekhez való alkah lazkc- 
tlása tesszi emberré. Az arra hivatottat 
évszázadokon át elmulasztották a né ) taní
tását és nevelését, éppen az uralkodó 
osztályok érdekében, mert úgy tartották, 
hogy minél tudatlanabb a nép, annál köny- 
nyebben lehet arra terelni, amerre az ural
kodó osztályok érdeke kívánja. Ez a bűnös 
politika boszulta meg magát egyes helye 
ken, ahol a kipallérozatlan lelkű embere« 
szenvedélye szabadon garázdálkodhatott 
egy darabig.

Ez a tudatlanság születte azt, hogy 
néhol a köztársaság nem jelentett mass 
mint r, szabadon való lopást és rablást, a

bosszuszomjuak félelem nélküli lecsillapítá
sát akár embervérrei is. A tudatlan:,ág 
szemüvegén keresztül láthatták az emberek 
a köztársasági eszmét a meglevő törvények 
szabad felrúgásának, a szabottságot szaba
dosságnak és igy teremíódzött meg több 
helyen az a viiágíölfordulás, az az anarchia, 
amit aztán a tévesen Ítélő emberek a köz
társaság számlájára írtak, ahelyett, hogy a 
regi rendszer bűnéül ismerték volna el 

Az egy kél napos köztársaság nem 
gyúrhatta át egyszerre az emberek lelkét, 
nem olthatta beléjük egyikét óra alatt, hogy 
a szabadság nem a zsjványság és rablás 
szabadosságát jelenti, hanem mindenki jogá
nak az elismerését és tiszteletben tartásai. 
Az a nép, amely a szabadságával uetn tud 
élni, az visszaél vele, annak a kézében a 
szabadság olyan éles kés, amellyel először 
is önmagát sebzi meg. De mondom ez 
azok bűne marad, akik évszázadokon át 
politikai vakságban tartották a népet, akik 
folyton a nép alacsonyabb szenvedélyeire 
spekuláltak ahelyett, it5gy a nép politikai 
iskolázottságára törekedtek volna.

c A népnek tudnia kellett volna már azt 
még a legutolsó fainban is. nogv a köz
társaság nem csupán uj rendszert, Inneni 
megerösödött rendet, megizmosodott igaz
ságokat, egyenlőséget, szabadságot és békét 
jelent, hogy ahol fölrúgják a rendet, meg
fojtják az igazságot, sárba tapossák a tör
vényeket, mielőtt újakról, jobbaktól gondos
kodnának, ahol szabadon rabolnak és lop
nak, ott nem az uj köztársaság van, hanem 
a régi bürök melegágyából kikelt anarchia 
garázdálkodik. A köztársaság nem a tör
vények fölrngását, hanem a törvények meg
javításai jelenti

Azt n ár mindenki tudhatja, hogy ör
vények nélkül nem lehet meglenni. Ami 
törvényeink eddig voltak, azok ina is meg
vannak. A népkormánynak és az ujország- 
gyülésnek a kötelessége lesz az, hogy a 
meglevő törvények közül a jókat megtartva, 
a rosszakat eldobja és jobbakkal cserélje 
föl. Ez nett megy máról-holnapra. A köz- 
igazgatásnak, a polgári és büntető bírásko
dásnak, az adózásnak, az örökösödésnek, 
a polgári jogoknak, az iparnak, a keres
kedelemnek a törvényei — hogy a többie
ket ne is említsük, mert nem győzzük — 
mindaddig érvényben lesznek, amig a nép- 
köztársaság törvényhozása ujabbakkai, job
bakkal ki nem cseréli azokat. Ehhez pedig 
idő kell.

Meg kell a néppel értetni, hogy a 
régi rendszer tnegbukása nem jelenti egy
úttal az eddig érvényben volt törvények 
halálát is és, hogy nincs igaza annak az 
atyafinak, aki a rendcsinálásban a köztár

saság végét látta, mert a köztársaság a
rendnél kezdődik, a törvények tiszteletében, 
folytatódik és mert a köztársaság nemcsak 
jogokat ad a polgárainak, de kötelessége
ket is követei a maga számára.

Polgári leányiskola.
Amily megkapóan, életerősen bizonyította 

IV’3-ban a pólóin fiúiskola megnyitásakor az 
első osztálynak 96 növendéke, hogy Itt nagy szük
ség volt és van a magasabb fokú iskolára, ép oly 
fényesen igazolja mindazokat, akik a polgári leány
iskola sürgős felállítását kérték a kormánytól: a 
megnyílt leányiskola első osztályának 34 növen
déke. hogy e kívánság nem volt alaptalan.

E lénnyel még inkább kidomborodik az a 
nagy és kiváló érdem, mely Dr. Übdl Béla kor- 
mánvbiztos-föispán urat illeti, kinek erelyes, hat
hatós közbenjárására ez az isko'a tüneményes 
gyorsasággal megnyílt. Gondoljunk csak arra az 
évtizedes küzdelemre, könyörgésre, minisztérium- 
járásra, újság-propagandákra, melyek után végre 
nagynehezen sikerült a polgári fiúiskolát meg
teremteni

Almaink legmerészebbje volt, hogy roajd 
néhány éven belül leányiskolánk is lesz s ime 
csak 1918. november utolsó napjaiban fejeztük ki 
először Dr. Obdl Béla utján a polgári leányiskolára 
való óhajunkat s deczember 28-án már alá volt 
Írva az engedély.

Január 25-én érkezett le a nevezetes rende
let a vend kormánybiztosságboz s agilis tanfel
ügyelőnk Dr. Török József csakhamar személyesen 
letölt, hogy a/, iskola felállítását, elhelyezését,
szervezését megbeszélje a polgári iskola igazgató
jával s a községgel.

Természetesen mindaddig mig a szilárdabb 
viszonyok be netn állanak az ipar, kereskedelem, 
munkáskérdés terén, addig az iskola végleges el
helyezéséről szó sem lehet. De ez nem is oly 
sürgős! Úgy a jelen, mint a jövő tanévben, ha 
nem is ideáilisan, de helyet talál az iskola a pol
gári fiúiskolában s csak 1920—21 tanévre kell 
maid az iskola végleges elhelyezéséről gondoskodni.

Csak féló körülmény az, hogy netn kell-e 
majd már jövőre mindkét iskola első osztályát 
párhuzamositani?

M csak 34 növendéke van a leányosztály
nak, de ez a szám, ha figyelembe vesszük a rend
kívüli körülményeket, amelyek között az iskola 
megnyílt: oly szám, oly jelenség, mely feltétlen 
egy nagyon is életerős iskola kialakulására enged 
következtetni.

Minthogy az iskola év közben nyílt meg s 
kevesebb tanulmányi idővel rendelkezik, mint más
különben, ezért uj tanulmányi rendre és tanmenetre 
volt szükség, amelyet a minisztérium már meg is 
küldött;



I. A* első félév folyó évi március hó 15-ig 
* tart, a félévi értesítőket ekkor osztjuk ki.
I 2. A húsvéti szünidőt csak április hó 18-21
i napjaiban, a pünkösdi szünidőt pedig junius Jió 

8—9 napjaiban fogjuk megtartani.
3. A tanítást junius hó 15-én fejeztük be és 

i az évzáró vizsgálatok helyett junius hó 16 25-ig
I bezáróan rendes tanórákon nyilvános ósszefoglalá- 
! sokat fogunk tartani. K
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A Novine körül.
A Novine részéről ellenünk irányzott barát- 

• ságos és barátságtalan cikkek és privát levelek
I özöne kényszerit minket arra, hogy e lappal unos-

untalan foglalkozzunk, pedig túl nőttünk már azon 
a bizonyos vidéki nivón, amelynek íökcnyere a 
marakodás volt az újságírói berkekben. Mi tisztán 

i és kizárólag a slovén törekvések Jugoszlávia felé 
i való irányítása ellen emeltük fel é« emeljük tel 

tiltakozó szavunkat és ebben a xótelessegs/eru 
működésűnkben nem fogunk ismerni kíméletet sen
kivel szemben. Minket a Novine sorsa es e/, esz 
szerkesztői gárdája •gy.1ltal.1n nen -idekel, mert 
mi tárgyilagos alapon állunk, álláspontunk me .ett 
és sohsem juttattunk kifejezésre .r.á. . mm. .mm a 
járás népe akar. Eddig is igyekeztünk bevilági.ani 
azokba a bizonyos sötét berkekbe, hol Kiesi József 
és társai dudorásszák hamis nótáikat es c mun
kánkat esután is folytatni kívánjuk.

A Novine legutolsó postájából e járás népet 
érdeklő-közleményeket kívánjuk leszögezni. A Ne
vine legutóbbi számában, melyben kérdést tettunk 
az iránt, hogy azt a bizonyos Muraszombatban 
elhajigált rossz indulatu hazaáruló röpiratol ki 
szerkesztette, ismét foglalkozik a kérdéssel, de 
még mindig nem kaptunk választ arra, hogy a 
röpiratot a tisztes társaságból ki irta? így tehat 
az összinteség hiányát a másik oldalon látjuk és 
azért nem fogadunk el vitézség és bátorság dől 
gában kitanitásokat olyan uraktól, akik idáig a 
lagnagyobb alattomossággal űzték nemzetroitó 
játékaikat. Az urak nzt állítják, hogy ők a wilsoni 
alvek alapján állanak. A wilsoni elvek alapján az 
áll, aki a népakaratra hivatkozik, nem pedig az, 
aki agy pár megtévedt pap akaratát akarja 
a  népre rád kényszeríteni. Azt írja a Novine, 
hogy ők szeretik a népet. Igazuk van. a Novinéék 
szeretik a népet, de kötelesek is szeretni, mert ez 
a  jámbor nép ezt u szeretetet sok ezerre int nő 
könyöradománnyal fizeti meg nekik. Mi nem pénzért
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szeretjük a népet és néni pénzért szolgáljuk esz
méinket, hanem önzetlenül és ingyen.

Azt is irta e nyájas lap. hogy nem régiben 
a cserföldi biró Muraszombatba jött trafikért, azon
ban a kormánybiztos nem lévén otthon, helyettese 
kijelentette neki, hogy nem ad neki trafikot, adja
nak neki a jugoszlávok. A Novinének ezen állí
tása szemen-szedelt valótlanság. A vend kormány
zóság területére érkezeti összes árukból eddig az 
egész vend vidék lakossága kapott, mindig, melyet 
ez a lakosság egész természetesen el is fogadott, 
dacára annak, hogy a Novine azt mondta, hogy 
a zalanuegyei népnek nem trafik kell, hanem jugo- j 
szláv ia. A tények ebben a kérdésben az ellenke
zőt bizonyították, és Így bizonyítást nyert az, 
hogy a Novine hangja nem mindig a nép hangja 
és éppen ezér' a kormánybizlosság sohsem telt 
külombieget zalaincgyei, vagy vasmegyei ember 
között.

A No. ine kiadója. Klek! József cserföldi ple- j 
bános a következő lat tahim levelezőlapot intézte 
!: -z'áck : .Becses lapui február '/ iki számában J
,i/i állnia, hng\ alulöoit haiagszik az urJombi 
nen zetciökre, hogy én voi.iél: a Novine szerkesz
tőié. hogy fái nekem u halai megvédése, hogy a 
íiigos -I; \ katonákat enyhébb elbánásban részesi- j 
iciiem. slb. állításai teljesen valóJanók, ér. nekem I 
ezen közleményekhez semmi ke zom, A Novine 
szei kes/lője a nagydclánvi plébános, ő a telelő , 
ó tudja, k. a közieméinek szerzője, öt kérdezzék, 
ártatlan ne l.ur.oljaniiK meg. Kirein ezen soiokat 
mint kiigazítást leközölni, a megfelelő lapot nekem 
inegktiKeni. A slovén autonómiához csatlakoztak 
a felsölendvai, alsó- és íelsöszölr.öki ts  marokréli 
rk. papok is Írásban. A többiekhez még nem ment 
felszólítás, a többség Hadakozni fog. Szeretettel 
dolgozzunk, ne támadjuk egymást, üdvözlettel 
Kiéld József, cserföldi nv. plébános«.

Azt, hogy a Novine cimu lapot ki szerkeszti, 
azt intézze el az egyik Klek! József a másik Klekl 
Józseffel. Amit azonban mi lapunkban megírtunk, 
az elejétől végig a valóságnak megfelel es a valót
lanság bélyegét legfeljebb a levelire) inra sülhetjük 
reá, aki azt állítja még ezen lapiában is, hogy a 
többi papokhoz, akiket soraiban meg nem említ, 
nem ment felszólítás csatlakozás vegeit Utalunk 
arra, hogy Klek! József cserföldi plébános igen is 
megküldötte autonómia tervezetét Szlepecz János 
muraszombati espereshez a végből hogv a mura- 
szomhaljárási papság is ssatlako/zék a mozgalom
hoz Tehát igen is ment felszoliitás a több papok
hoz is. tizek a papok azonban érthető hazafias

magatartásuknál fogva tiltakoztak Kleni józsety 
merénylete eller. és a tervezethez hozzá nem jártk 
lak. Sőt leszögezni ki ánjuk, hogy Klekl 
Muraszombatba megkáliött tervezetéken att j, 
meg'rta, hogy Hasa Ivár bagonyai plébános tzii. 
tén csatlakozol és aláírta a tervezetet. 2 ^  
szemben leszögezzük azt hogy Basa Iván hozzánk 
intézett levelében kijelentette, hogy ti Klekl-féle 
tervezetet nem is látta, azt soha alá rum ir a 
helyesnek sohseni találta.

Ennek a kérdésnek elintézését szintén £*au» 
Iván és Klekl József urakra bízzuk, még csak ntm 
is foglalkozunk a kérdéssel, csak leszögezzük i 
tényt, hogy Basa Iván ur nyilatkozata szerint 
Klekl József jogtalanul használta fel nevét és nem 
mondott és nem irt igazat akkor, mikor azt állí
totta. hogy Basa Iván plébános is csatlakozott ai 
ő tevezetéhez.

Klekl József ny. plébános pénteken ismit 
helyreigazító sorokat küldött lapunkhoz, mely | 
helyszűke miatt csak jövő számunkban kö*r. 
hetünk.

A nyilatkozat részleteivel hely és idő rövid
sége miatt ezúttal foglalkozni n*n kívánunk, csupán 
leszögezni kívánjuk azt. hogy Klekl József ur 
Koroséi! pappá avatásán jelen volt én igy min
den esetre betegségével, indokolt emlékező tehet
segének rovásául vagyunk kénytelenek írni, azt, 
hogy ö most azt ál!i*ia, hogy Koroseczet és 
Kukái icsot egyá talán nem is ismeri. Az a bizonyos 
levelezőlap, amelyben KB ki ur távollétét kimenti 
illetékes helyen hatóság kezében van azt tehát 
módunkban lesz nagyoi könnyen produkálni. A 
zászló affér kérdésében is nagy a tévedés, mert 
egyszerűen nem igaz az, hogy Klekl József édes 
atyja segített volna bárkinek is a zászlót letépni.

Egyáltalán ezek a kis apró személyi ügyek 
minket nem sokat érdekelnek. Tény az, hogy Klekl 
József autonómia tervezete nem a vend nép érde
két szolgálja, hanem célja és rendeltetést kizáró
lag az, hogy egy olyan átalakulást idézzen itt elő, 
mellyel a népet azután jugoszláviábt lehet vinni. 
Ezt a tendentiát a tervezet mirdeii sora el.írtiljjj 
es egyáltalán nem his/iik azt, hogy ilyen terve
zel kidolgozására Klekl József bárkitől is meg
bízás! kapott volna és egyáltalán nem tudjuk el
hinni uzt, hogy egy népre autonómiát lehessen 
erőszakolni akkor, mikor a nép ezt nemcsak nem 
kívánja, hanem az ellen a leghatározottabban és 
legelkeseredettebben tiltakozik. Azt állítja Klekl ur 
nyilatkozata végén, hogy az autonómiát lényegi
leg a zalamegyei papokon kívül a vasmegyei
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Katona nap Felsőlendván.
1919. február 16. emlékezetes marad Eelső- 

lendva hős katonái, de egyúttal az egész közönség 
szivében is. E napon mutatták ki, a vend, de 
magyar érzelmű fiuk lángoló hazaszeretetüket. 
Dicséretet, tiszteletet érdemeltek hős fiuk. kiknek 
csak nyelvük vend, a szivük, lelkűk tiszta magsnr. 
Megérdemlitek, hogy az ünnepség lefolyását meg
ismertessük egész járásunkkal, hadd lássa min
denki, mily büszkék vagyunk Reálok, bedből 
visszatért hős katonák.

. Az előkészületek hetek óta folytak, melyek
ben Guumilár János, Bacsics Eerencz, Szül; les 
József és István, Vidonya Mihály, Cl rali Eerencz, 
Kerpics Perencz, Wágner Róbert, Grált József. 
Szukics Mihály, Krepics István. Bencsics János, 
Rácz Sándor rendezőkön kívül az összes katonák 
ds vend leányaink szépen kivették részüket s leá
nyok serényen készítették a szép papir munkát, 
mellyel esinosan, Ízlésesen diszitetlék fel a tenip- 

, lomot. Nemseti lobogókkal 4 diadalkapu ékesítette

községünk utcáit, természetesen »Isten hozott ben
netek« magyar felírással. Az ünnepség reggel 8 
órakor vette kezdetét, (lurnilár és Bacsics főren
dező vezetése alatt Eelvonult 182 nemzeiiszinii 
szalaggal feldíszített felsölendvai katona kel zászló
vivővel, akiket Jóska-« zigánv bandája tüzes Rákóczy- 
indulóvnl kiseri az I; lentisztelelre. I.elkes tanítónk 
I otnory l.ajos orgona kíséretével katonáinkon 
kívül az összes lóvék ajakáröl felharsant az ének; 
‘ Isten áld meg a magyart.« Délután 4 orakor volt 
a második felvonulás, melyen a lányok által készí
tett igazán kiállításba való csínnal papír munkából 
készített hatalmas s/i\ei vittek »Isten hozott* fel
it ássál.

A katonákat Uralt Annttska üdvözölte 
meglepő ügyességgel. Szépen szónokolt Bacsics 
Eerencz, hálátadva az egek lírának szerencsés 
hazatértükért, nem feledkezve meg elesett baj- 
társaikról sem. Köszönetét mondott a négyévig el
hagyott nőknek, leányoknak szorgalmukért s a 
zúgolódás nélküli küzdés, szenvedéseikért. A szónok
lat után Toniorv l.ajos által katonáink kőiéből 
alakitolt énekkar Bérezés Kárpát ormán* ezimii 
lelkes katonadal eléneklésévcl lepte meg a közön
séget. Éljen a magyar népköztársaság felkiáltások

nem mai adhattak el. Az ünnepséget nemzetünk 
imádsága fejezte be, mit kutonáink levett sppkdvtl 
őszinte lelkesedéssel énekelték. Végül a »Rdkóczy- 
induló«-val vonultak be a Sommer-féle szépen fel
díszített vendéglőbe, hogy kezdetét vegyék a táoci* 
mulatságnak. A rengeteg vendég dacára a rendező
ség igazán dicséretre méltó rendet tartott fenn. 
Teljesítették mindenkinek kívánságát, óhaját, szó
val azon voltak, hogy a közönség jól éreitt 
magát.

A befolyt összegen katonáink egy emlék 
oszlopot szándékoznak felállítani a templom téren, 
Káin. igy tüntették ki magukat a vend nyelt# 
magyar katonáink, kikre büszkék lehetünk mind
nyájan.

Ma láttátok volna ti Jugoszlávok és élükön 
Klekl barátunk, a vend népünknek ezen tisztt 
magyar lelkesedését, csalódottan és vérző szitvnl 
hagynátok fel azonnal célt soha el nem érő 
munkátokkal.

Ismételten dicséret, köszönet nektek katonák 
s főleg Ijuitiilár, Bacsics és Szukics iigyW 
rendezőknek.

t

papság legnagyobb része eddig szinte elfogadta 
Mindezt önkéntes aláírásuk ilzonyitja. Hogy a 
zalamegyei papokkal, hogy áll ez az elfogadás és 
zláirás arra vonatkozó «sattaró bizonyíték Bas:i 
Iván plébános nyilatkozata, vasmegyei papoki t 
i (előleg pedi; kérj ük Klekl Jó;:sef mai sziveskei- 
j$k velünk n iveket is közö'ni. Tudomásunk szerirt 
tgyetlon vasmegyei pap lem akad, ti e hazaárulJ 
autonómia tervezethez tláirását nita vű ni. De 
n eg azután tegyik fel azt, hogy a zalamegyei 
pap»k elfogadták volna Klekl Józstf autonómia 
tjrveze ét. Tisztelettel ktrdezni bátorkodjuu Klekl 
Jó/sel urat. hogy nikeptn értelmezi ö a Wilsoni 
elveket mikor utor ültéljn csak arról ir és a m i 
beszel, hogy a zalnniegy ii papok mi fogadlak d  
és mit nem fogadtak el, pedig szerény n ízelünk j 
szerint nem az a f intos, hogy a papok m:t akar
nak, hanem a kérdésben egyedül döntő az. bog, 
a nép nit akar ? Tiszteljük a plébános urak egy
házi ál ását hivatalos közükben, azonban engedjél 
meg, az igen tisztelt zalamegyei plébános urak, 
hogy az ö akaratukat népakaratnak még ser.i 
fogadhatjuk el. A nép nevében maga nép beszel
het es ha mi azt kérjük, hogy kérdeztessék meg 
a muraszombati járás népe, hegy mit akar akkor 
H túlsó parton sein vagyunk kiváncsiak egvedül a 
plébános urán vé eményeire, haneir olt is tudni 
akarjuk, hogy mit akar zt nép. Végre is, h í Klekl 
urék evek során ál büntetlenül félre is vezették a 
népét, ni a nép józanságában becs ilelességében 
hizm tudunk és nem ismerünk el e téren semmi
féle tekintélyt, legyen az bárki, hanem a tiszta 
Wilsoni elvek alapjára helyezkedve nzt kérük, 
hogy Klekl József autonómia tervezete felől l.ér- 
de/iessék meg a nép. A nép ozos és józar. nincs 
szüksége agitátorokra és már mos. kiie'entjük, 
hogv s/ivesen látjuk Klekl József urat a mura
szombati járás teiületén tessék ide Jönni élő 
szuca/ hirdetni eszm éit és tessék itt u i éppel, 
lm nga' te tszik  nép fiv  ülésen közölni n Inpunk- 
hm közölt nutnnomin tervezetet. Ha a mura
szombati járás népe ezt az autonómia tervezetet 
elfogadja mi leszünk az. elsők, akik Klekl József 
es társai előtt meghajtjuk, lobogónkat. Di ha a 
józan nép más állásponton lesz, mint Klekl ur és 
társai, akkor természetesen ezen álláspont kiivet- 
kezménveit reméljük Klekl József is le fogja vonni. 
Mi nyíltan dolgozunk, nem alaitoinoskodunlr, nem 
izgatunk, nem lázitunk senki ellen csupán azt 
akarjuk és a köztársaság szellemével azt tartjuk 
összeegyeztetlietönek, hogy sorsa felöl mindenki 
maga határozzon, ne pedig Klekl József é.» társai 
döntsenek a népek tömegének sorsa fölült.
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A szociáldemokrata párt 
gyűlése.

A muraszombati szociáldemokrata párt 
folyó hó 16 án a Turk-féle vendéglő 

ilyiségében látogatott gyűlést tartott, mely
ik  tárgysorozatában ismertette az országos 
irtprogrammot, majd táviratilag üdvözölte 
berni konferencián részt vett kiküldőiteket, 
imeritően foglalkozott pártügyekkel^ és 
elválasztotta a tisztikart. Elnök lett Cser- 
ívits Sándor, alelnökök Németh Ferencz 
i Keiner Antal, párttitkár dr. Riischer 
umu, pénztárnok Czipott János és jegyző 
ardos Sándor. A tárgysorozat iegkiemel- 
íüöbb  része kétségtelenül a párt állásfogla- 
sa volt ti hirhedt Klekl-féle autonómia 
rvezetfel szemben. A határozati javaslat
ük erre vonatkozó részét, melyet a kor
ánybiztoshoz intéztek, az alábbiakban 
mertetjük:

/Kijelentjük, hogy mindenféle autonómia ter
het ellen a leghatározottabban tiltakozunk, egy-

séget akarunk alkotni hazánkkal és amint évezreden 
keresztül nem volt e járásban dissonáncia magyar 
és vend között, ezután sem lesz és nem fogjuk 
eltűrni, hogy bárki olyan törekvésekkel lépjen el. 
mely ezen békés egyetértést megbontani akar iá.

Kárhoztatjuk Klekl József és megte velyecett 
társainak azon tervét, mellyel a wilsoni elvek tej- 
tetőre állításával nem is a mi vend nyelvűnk, de 
a nekünk is idegen szlovén nyelv elfogadására 
akar kényszeríteni. *

Volt alkalma Kormánybiztos Urnák már 
népünk kívánságait haliam, mely másra nein irá
nyult, hogy közszükségleti cikkekkel bővebb ellátás
ban részesüljön, a közhivatalokban legyenek leg
alább részben oly tisztviselők is, kikkel anyanyel
vén közvetlenül érintkexhetik. Az alsói ind va 
radkersburgi vasút mielőbb épüljön meg. Ezentuli 
a vidéket az anyaországtól szeparálni akaró kíván
ságokat a nép közhangulatának megfelelően mi 
sem támasztunk és tiltakozunk az oklatás módjá
nak megváltoztatása ellen is, meri ha a tervezet 
szerint az oktatás nyelve szlovén lenne, emek az 
volna a következménye, hogy gyermekeinket — 
mint a régi időben az ország magyar részére 
kellene küldenünk iskoláztatásra, ha pedig a nép 
ezen regi szokását levetkőzne, úgy a tervezők 
tényleg elérnék céljukat és a vidék egykét gene
ráción belül Magyarországra veszve volna.

Kérjük Kormánybiztos Urat, hogy ízen ter
vezetet dobja p«mirkosárba, mert ha annak meg
felelő átalakítást akarna bárki is iit keresztül vinni, 
el lehet készülve, hogy a nép legerélyesebb ellent- 
állásával fog találkozni.

Nem azért verte ki ifjúságunk a magyar föld 
és eszme szeretetélöl feltüzelve a betolakodott 
jugoszlávokat, hogy most egy liazaáruló pap által 
átengedje magát játszani Jugoszláviához.«
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H I  R  B K.
i

Ha Jö n  a ta v a s a .
Szó, ami szó, megérzi falu, város, 

hogy elvesztettük a háborút, hogy a meg
szálló csíipatok úgy körülvettek bennünket, 
mint farkast a verem.

Mintha a mellünkön térdelnének: ne
hezen Iclegzünk.

Télviz ideje van és üres a kamránk, 
hideg a szobánk. A háború fölemésztett 
mindenünket és az összeomlást követő 
megszállás megkötötte a kezünad: nem 
tudunk úgy cselekedni, ahogyan kellene, 
ahogyan szeretnénk.

Erdőink, bányáink idegen, sőt ellen
séges kézen

házunk. A konyhánkba, szobánkba 
nem kerül annyi tüzelőanyag, amennyi 
kellene.

Legtöbb helyen hogyan segített magán 
a falu, a város?

Ugv, hogy a család meleg ételhez jut
hasson, hogy a szobában a niosdóviz be 
ne fagyjon, megengedte a köztereken, utcá
kon levő fák kiirtását.

Nem jószántából, nem fapusztitási 
passzióból, hanem a legnagyobb kényszer 
patancsa folytán

Tudjátok mit jelent ez?
Azt jelent, hogy a ránk következő ta

vasszal Magyarország faluiban, városaiban 
kevesebb lesz a lomb, a virág, nyáron az 
árnyék, a madárdal, az egészséges levegő.

Évszázados fák törzseire hullnak a 
fejszecsapásak, sok őrömet és boldogságot 
látott fák dőlnek ki jajgató ropogással, 
egyike-másika kora pusztulással, hogy se

gítségünkre legyenek ezzel a legszomorubb 
téllel voló megbirkózásunkban.

A tavasszal visszatérő madár hiába 
keresi a fészkét, a méhecske a virágot, a 
fáradt utas a lombot: nem lesz, mert el
pusztítottuk, föltüzeltük.

Szomorúbb, szegényebb, csupaszabb 
lesz falu, város.

Talán az ember is, ha majd látja, érzi, 
hogy mit csinált velünk ez a tél, hogy mi
csoda irtást végzett az a fejsze, amit a 
kényszerűség nyomolt a kezünkbe.

Ültessünk uj csemetéket a kidöntött 
fák helyébe. Hasznosabbakat, értékesebbe
ket, nagyobb lombuakat, gyümölcshozókat, 
ha lehet. Az elpusztítottak javarészét nem 
mi ültettük. Apáink, nagyapáink bajoskod- 
tak velük, hogy kedvessé, lombossá, virá
gossá tegyék a fészkünket. A fiaik, uno
káik kedvéért csinálták.

Hát mi ne dolgozhatnánk a fiaink, uno
káink kedvéért?

A ránk kényszeritett fapusztításokat mi 
is a háború pusztításai közé számíthatjuk, 
aminthogy annak volt is a következménye, 
A tavasz beálltával lássunk a faültetések
hez, mert bűnös könyelmüség az utánunk 
következők ellen való vétkezés tanyázhatik 
ott, ahol ölhetett kezekkel nézik majd a 
kiirtott fák sírját és nem gondolnak a falu, 
a város díszeinek a visszaszerzésére, a 
madárra, a méhecskére, a lombra, az ár
nyékra, az utasra, a játszó gyermekekre.

Egyszerre nem szökken sudárba a fa, 
egyszerre nem nő meg a lomb, az árnyék, 
az igaz, de idővel éppen olyan hatalmas, 
terebélyes lesz, mint aminőt kiirtottunk. 
Legyünk olyan emberek, akik nemcsak 
maguknak dolgoznak, hanem a jövő gene
rációknak is A magyar népköztársaságot 
setn máról holnapra csinálják, ez is olyan 
fa, aminek a lombjára és gyümölcsére várni 
keli. De nem bűnös könnyelműség és le
írhatatlan bűn lett volna-e az, ha csak azért 
nem ültetjük el a köztársaságnak, az uj 
korszaknak a fáját ma, mert még holnap 
nem pihenhetünk az árnyékában és a gyü
mölcse sem pottyan mindjárt az ölünkbe?

Vissza kell adni a falunak, a városnak 
a fákat, amiket kipusztitottunk. Ezt köve
teli a rend, az igazság, ezt követeli a jövő. 
Hadd legyen itt újra lomb, madárdal, mé
hecske zümmögés és gyermekkacagás.

— A polgári kör k özgyű lésé . A 
muraszombati polgári kör a háborús helyzet 
következtében beállott stagnátió után ismét 
megkezdette működését a tagok élénk 
érdeklődése mellett, úgy hogy alapos a 
remény, hogy Muraszombat egész polgár
ságát egyesitő ez a társas kör ismét nem 
csak a régi nívóra fog feiemelkedni. hanem 
a legszebb lehetőségek és kilátások mellett 
indul meg az uj idők szellemétől áthatva a 
fejlődét, íján Dr. Skrilecz Mihály elnök 
meleg szavakkal köszöntötte az ismét 
viszontlátott tagokat és a kör tagjait a kör 
támogatására buzdította lelkes szavakkal. 
Az elnök után Antauer József pénztáros és 
Dr. Vályi Sándor titkár terjesztették elő 
jelentésüket. Ezután a tisztviselők meg
választása következett, elnökké dr. Skrilecz 
Mihály, alelnökké Ratkol Tivadar, Dr. 
Sőmen Lajos, titkárrá Dr. Vályi Sándor, 
jegyzővé Czvetkó Lajos, pénztárossá, An
tauer József, könyvtárosokká Székely István 
és Fülöp Jenő, háznaggyá Scheibner Aladár. 
Választmányi tagokul pedig Berger Béla,
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. .. IA„ a * reie»4p J a ír?  Horváth Pál legértékesebb nevei. Molnár Ferenc, aki már kö*
rTZ PD ^ i h ^ a m n  s t h t a r c Z  Izidor Wol- « 1  tiz év óta nem vállalt napilapnál munkát, iő- 
! Í t K  & ^ áhn Z  F I ^  j S  - * - «  « ‘M a g y a r o d é n a k ,  melynek
Rituper Alajos, póttagokká pedig Rúzsa minden egyes számán megérzik a* ő ke-

n  1 . ■ F 1»/. «iAloC7ÍA*fíll/ IT\fO.,‘Ferencz és Kardos József választottak meg. 
«»#■_• o i_iULAr <HrU4i»Ám;̂ r!) a köz-iDr. Vályi Sándor titkár indítványára a

i gyűlés elhatározta, hogy mint a múltakban
J - >- - z- érdeklődikí Ugy most is a tagok és más í 

i1 részére ismeretterjesztő előadásokat fog 
»rendezni. Az első előadást inárczius i<> 
i l-én Tóth Kálmán tanár fogja tartani. A 
• kör ezúton hivja meg az érdeklődőket az 
i előadásokra, amelyeknek idejét hírlap utján 
[fogja a kör az érdeklődőkkel közóini. A 
(kör gyűlése még egyébb folyó ügyeket, 
tagsági dij megállapítás síb. intézett el, 
mely után dr. Skrilecz Mihály elnök a köz
gyűlést bezárta.

i _  Vasutasok az elesettek hátramaradottjaiért.
1 Ruttkai Ignác állomásfőnók, Nagy János íclvigvázo,
’ Czvetkó István raklárnok 20 20 K. Szívós Jo/seí

felvigyázó, Pécsek Iván kezelő, Lukács Jó/se: ke
zelő 10—10 K, összesen 90 koronát jutiauak 'a 
púnk szerkesztőségéhez a Muraszombat \ e.t ' íré
ben elesett hősök árvái javára. Konya Károly 

■ ugyanezen célra 20 koronát küldött.
— Tejtermelő gazdák figyelmébe Az orszá

gos közélelmezési hivatalt vezető magyar minister 
7833. számú rendeletében a minister ínná«. '.>>! 
nyert felhatalmazás alapján a közfogyasztásra te
henészeteket szolgáló föidterüieleknek a kisajátítás 
alól való mentesítésére nezve a következőket ren
delte el: Mindazok a gazdaságok, a melyek a
tehenészetre már be vannak rendezve vagy nyolc 
héten belül berendezkednek, a tehenészetre szol
gáló földbirtok meghatározott területének kisajátí
tása alól mentesíthetők, ha termelt tejüket trí>s 
tejként közfogyasztásra hozzák forgalomba és e 
célból valamely várossal, községgel, illetve az 
ezek ellátására hivatott magánegyénekkel. tagjait 
ellátó fogyasztási szövetkezetekkel, továbbá köz
intézményekkel, munkásait ellátó ipar teleppel, 
tisztviselői beszerzési csoporttal szerződőst kötnek 
és azt vagy a már meglevő szabályszerű szerző
désüket a fogyasztási helyhatóságához benyújtják, 
a mely azt köteles oly értelmű záradékkal ellátni, 
hogy a lekötött tej mennyiség a hatóság ellenőr
zése és felügyelete mellett bocsájtatik közfogyasz
tásra és annak mennyiségét a hatóság állanJóan 
pontosan nyilván tartja és havonként a közélel 
mezési ministernek bejelenti. A szabályszerű szer
ződéshez melléklendő még egy oly kötelező nyilat
kozat is, a melyben a tehenészet tulajdonosa 
pontosan meghatározza azt a legkisebb tej meny- 
séget, a melyet a szerződés értelmében folyó évi 
április hó 1 -étöl kezdve évenként a közfogyasz
tásnak fog juttatni. Azok a földtulajdonosok, a kik 
a rendelet értelmében tej szállítására magosa, 
kötelezni hajlandók volnának, de földbirtokuk bérbe 
van adva s bérlőjük tej szállításra nem hajlurJó, 
közélelmezési minister előzetes engedélye alafián 
bérletüket folyó évi március hó l-én november 
1-ére felmondhatják. A kisajátítás alól minden 
évenként lekötött és beszolgáltatott 200 liter tej 
után egy katasztrális hold földterület fog mente- 
sittetni és a kisajátítás alól való mentesség ár
tania 3 év, A kisajátítás alól való mentesség iránti 
kérvények a közfogyasztásra lekötött tehenész-le
ket szolgáló földbirtok pontos leírásával együtt 
legkésőbb folyó évi március hó 1-éig azon hely 
elsőfokú hatóságánál nyújtandó be. a melynek 
területén a tej közfogyasztásra bocsáttatik.

— Forradalmian friss, szenzációsan uj tarta
lommal jelenik meg estéröl-estére a főváros leg
nagyobb estilapja a »Magyorország«. Az összes 
budapesti esti lapoknak ezt a legtekintélyesebbjét 
uj redakció vette át, melynek tagjai közt ott van
nak a magyar írói publicisztikai és hírlapírói világ

egyes számán megérzi* az u *<--ze nyoma, j 
Bródy Sándor tárcákat, vezércikkeket és szép- 
müvészcli kritikákat ir a Magyarországba, mely
nek uj ■‘egénye nem kisebb embert vall szerzőjéül, 
mint Htltai Jenőt. Lakatos László vezércikkeket, 
tárcákat és riportokat, Job Dániel színházi kriti
kákat és tudósításokat ir a Magyarországba, ahol 
a Nemzeti Színházi kritikusi tisztet Osváth Jenő 
vallatta. Szenes Béla humoreszkjei, Komáromi 
János tárcái, Vészi Margit tudósításai teszik érde
kessé. megbízhatóvá a Magyarországot. Szomcry 
Dezső, Lengyel Menyhért és Szomaházy István 
állandó tárca és cikkírókként sorakoznak a belső 
munkatársak kiváló gárdájához, amelyhez hasonló- 
v;d egyetion magyar napilap sem dicsekedhetett 
még. Berlinben, Svájcban és Svédországban külön 
tudósító:. Dicsben pedig külön szerkesztősége van 
a Magyaiországnak, ame!\ így olyan híranyaggal

dóiké ’K;

m.nJ.'

«j;\,

eggeli lap olva- 
Lrdekes, ereded, igaz 
ágnak, amely .Magyar 
tik meg és amelynek 
m.sabb és legnépszerűbb 

valóban amerikai mé- 
jvf.ia1 vette, mint test

vei-,

!iy:

lap bál mely 
fölöslegessé teszi 

sora a Magyaror-.
,/erkes/tésében jele 
/'ráLK'áí a legltafad: 
r lat" álL.la.t A. he ' 

pontosságú kiadóit 
«• kezelésbe.

A d o m á n y o k  A Muraszombat 
o védelmében hősi halált halt Bed- 
Vim:o ec társainak árvái részére a 

következő adományok toiytsk be:
(Folytatjuk. I .Muraszombatban adakoztak : 

Ö,v. Heimer Ignácné, özv. Halbartli Henrikné, 
N. N , Czipott József, Traiitmann Sándor, Vértes 
Sándor, K.ováts György. N. István, Malacsics Jó
zsef HirschL Mór, Schöck Sámuel, Turk .Mátyás, 
Horváth Sándor, ifj. Kleinrath József, Kleinrath 
Kálmán, Dómján Mátyás, Sörös János Meolio. 
József, Titán József, Kültár István, Berger Béla, 
Zsáiik Vincze, Zrinszky Antal, Kámán Lajos 
Ligeti Antal, Fiiszár Viktor, Liitki Jiiszti, Vass 
József, Fiiszár József, Pintarics Imre, l ázár János, 
Vukán Lajos, Bodnár, Orach (työigy, N. N , N. 
N., Barbarics rendőr, Erilössy Barnabás, Sándor 
Mátyás, Loncsár N„ üoszlony János, Cscrnovics 
Sándor, Németh Ferenc/, Vályi Zsiginond, Hoffman 
.Manó 10 10 K., lrautmann Bernát, Legenstein
Géza ö í) K-, N. N., Bertalan Leiencz, Balogh 
János, Csiszár István, Fiiszár Jenő, Dankó Jakab, 
Horváth János, Szinicz Ferencz, Kárász István, 
Derein bár., Kacsán Paine, N. N„ Balér István 
5 5 iv, N N.. Zdn ./kv Antal, Fürst Ödön, Rétin
János 4 ! K.. \  ii ágit Dániel. Kardos Sándor
á 3 ! \ . N. N. jarnovich Péter, N. N . Székely 
János, Wachta Józse; 2 2 K . N N. -.70 fül.

A leszer olt Imtonak estélyen felüffizeUck:
Dr. Skrilecz Mihály, dr. Cziírák János, Jr Sötr.en 
Lajos 100 100 K. .\rvai lleniik, Fürst Ödön, dr.
Pintér .Miklós 50 50 K. Junkuncz Sándor 34 1\,
Ratkol Tivadar 27 K, dr. Olajos József 24 K. 
I o'.h Kálmán 23 K. dr. Vályi Sándor 2i K, llek- 
iits István, dr. Bölcs Gyula, Dobrai János, Kolossá 
János, Hauzser József, Dittrich Gusztáv, Sinkovich 
F.lek, Heubeigei Simon, Vezér Géza, Czipott Vik
tor, Netnecz János 20 20 K. Rosenberger László,
Sdinell János, N.ídai József, dr. Czipott Zoltán, 
dr. Geiger Vilmos, Pleszkáts főhadnagy, Adanics 
József, dr. Gyulay László, Horváth Mátyás 17 17
K, íMencigár Isi.,ín 15 K, Boros Benő, Turk Jó 
zsef Jónás János. Vertes Sándor, l iiszár Viktor, 
Fürst Lajos, Scheibncr Aladár, Darvas Pál, Kardos 
József, Döbrentey Antal, Szabó Döme, Kováts 
György, Horváth Pál, Mencigár István, Potocsnyek 
István 14— 14 K. lszák János II K. lrautmann 
Sándor, Legenstein Géza, özv. Pósíay Pongrácné, 
Hoffmann Manó, Ligeti Antal, Ekker József, ifi.

Czipott 2’oitán, dr. Geiger Arthur, dr. Brandieu 
Sylvlus, Nemes Miklós, Terenta N., Czipott József,
Fiiszár József szabó, Fiiszár József vendéglőt 
Barbarics József, Zsizsik Iván, Most Lajos, Legég- 
István, Rosen be rg Rezső, Reiser Bot a Htnrifc, 
Wolfaríh Lajos, , Kocsár Károly Vogler György, 
Pusztai József, Preis Izrael, Habacher alezredes, 
Gyulai Emil, Krauthacker Albert, Rengyév fölidgy, 
Pleszkáts N., Gerencsér N.; Kemény Mór, dr. 
Radu Romulus, Ktihár István, Hirschl Ármin 
10— 10 K, Vámos Mihály, Knéz László, Lehár 
Sándor, N. N., Németh Ferenc, Vass Mári, Milko- 
vics Mariska, Tőzsér Pál, Horváth János, S mon 
Emil, Norsics Béla 8—8 K, Sávéi István, Hirschl 
Mór. Gergcretz N„ Rigó János, Hochstetter József, 
Fiiszár Kálmán, Erdössv Barnabás, Schlessinger 
Annus, Zaunekker József, Vályi Zsigmond, Sieva- 
nécz Ferenc, Mencigár István, Trautmann Bernát, 
Homottár András, Czipott Béla, dr. Krenner N., 
Geiger Ernő, Rtngyéo N., Pleszkáts Imre, Plesz- 
kdts lidgv, Végit József, Stern Hugó, Pákozd" 
József, dr. Ritscher Samu, Eivek István, Kohl 
Lipó* 7 7 K, Hirschl nővérek, Schweinhammtr 
János, Krancsics János 6 —6 K, Flegár Jáncjj 
Dittrich Gusztáv 5—5 K, Vogrincsics József. 
senberg Rezső. Lainscsek Ferenc, Huisz János, 
János, Ken János, özv. Hartmanu Fercncné, Frankó 
Nándor, Z\éi Mártonod, Stevancsecz János, Ste- 
vancsecz Nándor Síevancsecz Antal. Gredár Antal, 
1 rautmann Ferenc, l rautmann Pál, Poréűos József, 
Olázs-ör Kálmán, Prah:cs József, Gumilar Kálmán, 
Fóliák József, Hirschl Lipót, Klein N., Hoyer 
Istvánné, Kámán Lajos, Kühár János, Horváth 
Ferenc, Rituper Lajos, Norsics János, Nagy Kál
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A szerkesztést rt felelős : Schelbner Aladár.

Fiz e s s e n  e l ő  a

MURASZOMBAT é s  V ID É K É -re!

N E  HASZNÁLJON

SZŐLŐKÖTÖZŐNEK mást, mint
a svéd nátron celulozeből készült erős

„Cordelin“ szőlőkötöző Jpfíjáii
A LEGJOBB! A LEGOLCSÓBB!
Saját érdekében kérjen ajánlatot. Viszont
eladóknak nagy engedmény. Megyei kép

viselők jelentkezzenek. 
Ügynököknek utazóknak nagy nifllékkereset!
C o r d e t i n w e i ' k e  eladási irodája, 

B u d a p e s t ,  V„ Zoltán-utca 10.
Nyomatott a Vendvidéki Könvvnvomda evorssaitóián ftulajdonos: Muraszombati TnkaróL-nónztáG Mnracmmhothan

Muraszombat, 1919. 40 fillér___________ HarmlnczOtfldtk évfolyam 7. szám. Vasárnap, március hó 2,

batés Vidéke
T á rsa d a lm i, g a z d a sá g i é s  p o li t ik a i  h e t i la p

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

egyes szám 40 fillér.

KériratoL előfizetési és hirdetési pénzek és reklamácziők : 
u lap szerkesztősége, Illetve kiadóhivatala czitnére 

küldendők.

Lap tulaj donos:*
MURASSZOMBATJÁRÁSI QAZDASZCVETSÉQ

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.
Készül : Vendvidéki Könyvnyomda .Muraszombat, ahol egyes 

szémok kaphatók.

Tanítók és jegyzők részére egész évre 15 korona.
Hirdetési Jij : minden szó éra 80 fillér.

Ennek megfelelően számújuk a terület hirdetést. A v»slagbat#S I 
és aláhúzott szavak kétszeresen számíttatnak A korlátosás- I 

hős való jogunkat fenntartjuk.

Nyilttér to rs  4 korona.

Miért nem fogadhatjuk eí 
a Klekí-féle autonómia 

tervezetet ?
Nem fogadhatjuk el Klekl-féíe terve

zetet, mert vörös fonalként végig húzódik 
rajta az a célzatosság, hogy a vendeklakta 
vidék, ha nem is mindjárt,. de idővel biz
tosan Jugoszláviához kapcsoltassák, más
részt pedig azért, mert ennek a politikai 
alakulatnak nincs meg a keliő előfeltétele: 
a fenntartásához szükséges anyagi ereje. 
Avagy netn Jugoszláviára céloz-e az a kö
vetelése, hogy az eddig használt magyaros 
helyesírás helyett kötelező legyen a Gaj- 
féle horvát helyesírás? „Noviné^-jében ö 
ezt mar régen használatba hozta s kifeje
zéseiben is már több a horvát, mint a 
vend szó. Környezetéhez közel fekvő zala- 
megyei községek lakosságának egy részét 
sikerült is mégtántoritania, mely nyíltan 
hirdeti magát jugoszlávnak. Ami pedig az 
önálló kormányzóság fenntartási költségeit 
illeti, külön minisztérium, kormányzó tanács, 
és nemzetgyűlés oly nagy anyagi terhet 
okozna, melyet nemcsak e 70 —80 ezer 
lelkei számláló vidék nem bírna meg, ha- . 
nem a háború okozta anyagi elgyengülés 
folytán az ország is nagyon megérezné.

A tervezet azt kívánja, hogy a mura
szombati polgári fiúiskola szlovénné alakít
tassák át s melléje polgári leányiskola is 
állittassék fel. Ezenkívül szlovén gimnázium, 
tanítóképző és gazdasági iskola is.

Van-e a tervezőnek megbízható statisz
tikája arról, hogy e vidéknek jelenleg hány 
tanulója van középiskolákban? Ha annak 
a számnak — tekintettel arra, hogy ha itt 
a közelségükben volnának ilyen iskolák, 
többen látogatnák azokat — kétszeresét 
vesszük is, akkor sem lesz a gimnázium
nak 8 osztályban 80-nál, s a tanítóképző
nek 4 tanfolyamban 40-nél több tanulója. 
Középiskolai és tanítóképző intézeti vend 
tankönyveink nincsenek. Tegyük fel, hogy 
akadna vend tankönyv-iró, aki a szükséges 
tankönyveket ákár fordításban, akár erede
tiben megírná, hiszi-e a tervező, hogy 
akadna kiadó, aki azokat a vend tanköny
veket 4 0 - 8 0  tanuló részére kinyomatná? 
Hiszen igy egy-egy tankönyv 80— 100 K-ba 
kerülne s ha osztályonként átlag 8 — 10 
féle tankönyvet kell használni a tanulóknak, 
egy-egy osztályban 800 1000 K-t csak
tankönyvre kellene a tanulóknak költeni. 
Avagy Zágrábból vagy Laibachból akarja a 
tervező a tankönyveket beszerezni sfiainkkal 
a Gaj-féle horvát, vagy illír nyelvet meg- 
taníthatni ? De ha ezek a leküzdhetetlen 
tankönyv-nehézségek nem léteznének is s

fiaink elvégeznék részint a polgári iskolát, 
részint a gimnáziumot, hol és hogyan foly 
tathatják tanulmányaikat szak- vagy föisko 
Iákban, ha a magyart, — mely csak mint 
tantárgy tanítható a vend polgári iskolában 
és gimnáziumban, — nem sajátíthatják el 
teljes mértékben? Zágrábban s Laibachban 
sem folytathatják, mert azokat a nyelveket 
még kevésbé értik, mint a magyart.

Tekintsünk el ettől a nehézségtől is s 
tegyük fel, hogy gimnáziumunk és tanító
képző intézetünk akadálytalanul működnék 
s az előbbiből évenkint, átlagos számítással 
10 érettségizett ifjú, az utóbbiból pedig 
4 okleveles tanító kerülne ki, kérdem: hol 
helyeznek el őket? Avagy szüleik foglal
kozásának munkájától elszokott, állás nél
küli proletárokat akarunk nevelni? Ez ve
szedelmet rejt magában!

Azt a céit, hogy vend népünk számára 
saját fiaiból, a vend nyelvet szóban és 
Írásban teljesen biró tisztviselőket nevel- ! 
hessünk, más uton-ip.ódon is elérhetjük. 
Jelöltessék ki egy gimnázium, például a 
hozzánk legközelebb álló szentgotthárdi 
gimnázium, melyben egy vend tanár alkal
maztatása meliett a vend nyelv mint tan
tárgy az első osztálytól végig minden osz
tályban tanittassék s azon vend növendékek 
szamára, akik lelkészi, tanítói vagy tisztvi
selői pályára készülnek, kötelezőzé tétessék. 
Addig pedig, inig a vend nyelvet biró tiszt
viselőkben hiány lesz, az elemi iskoláknan 
kiváló szellemi tehetséget és szorgalmat 
tanúsító szegény tanulókat államsegéllyel 
keli ösztönözni arra, nogy tisztviselői pá
lyára készüljenek s egyben biztosítani őket, 
hogy tanulmányaik elvégzése után alkal- 
maztatni fognak.

A Muraszombatban már létező polgári 
fiú- és leányiskolán kívül tehát nincs szük
ség gimnáziumra es tanítóképzőre, de szor
gos szükség volna foldmives iskolára és 
ipar iskolára. A közeljövőben a földosztás 
folytán megszűnnek a nagybirtokok, ahova 
vidékünkről évről-évre ezer meg ezer föld- j 
műves munkás és kisgazda járt nyári mezei 
munkára. Ezek attól a keresettől ezután j 
elesnek, törekednünk kell tehát egy részük- ; 
bői ügyes iparosokat nevelni, a másik re- j 
szűkét pedig szakszerű gazdálkodásra tani- ; 
tani, hogy kis gazdaságukban több termést ! 
és nagvobb jövedelmet érhessenek el.

A' középiskoláknál sokkal nagyobb 
! szüksége van ennek a vidéknek az elemi 1 
! iskolák szaporítására és fejlesztésére. Még 
, nagyon számos itt az olyan iskola, mely- 
1 ben egy-egy tanító vezetése alatt 80—100 

tanulónál is több van, s olyan iskola is, 
melyhez 300 -  400 tanköteles tartozik két 
tanító vezetése alatt.

Az autonómia tervezője azt kívánja, j 
hogy az összes állami iskolák a vend 1 
(szlovén) hitközségek tulajdonába menjenek ! 
át. Szőréin- nézetem szerin t éppen az | 
ellenkezőjét kellene csinálni: az összes I 
iskolákat államosítani. Ez utóbbi esetben j 
egyszersmiudenkorra eleje vétetnék annak, j 
hogy a tanköteles gyermekek itt-ott — I 
dacara annak, hogy falujokban iskola van I 
— egy órányi utat tegyenek távolabbi iško- I 
iába, onnét pedig amabba csak azért, mivel 1 
különböző vallásuak. Nem ritka eset az, j 
hogy az iskolából ellenkező irányból haza I 
haladó két gyermekcsoport egészen csata- I 
szerű verekedést rögtönöz az iskolában 
tanult felebaráti szeretet nyilvános érzékel
tetésére! Az iskoláknak egyjellegűvé és j 
egyöntetűvé tétele mellett ilyen esetek nem 
fordulhatnak elő.

Ami pedig úgy az elemi, mint a maga- 
sabb fokú iskolában használandó tanítási 
nyelvet illeti, abból a szempontból, hogy a 
növendékek már az elemi iskolában tanul- 

I hassák meg, gondolataikat nemcsak anya
nyelven, hanem magyarul is élőszóval s 
írásban értelmesen kifejezni, feltétlenül szük
ségesnek tartom, hogy az elemi iskola csak 
első és második osztályában használtassák 
az anyanyelv tanítási nyelvül s a magyar 

j nyelv, mint tantárgy szerepeljen a harmadik 
j osztálytól felfelé s a magasabb fokú iskolák 
! minden osztályában pedig tanítási nyelv a 

magyar legyen, az anyanyelv pedig mint 
j kisegítő nyelv és külön tantárgy szerepeljen. 

Ezt azért kell kívánunk s kívánja is népünk, 
hogy gyermekeink teljes mértékben sajátít
hassák el a magyar nyelvet, annyira, hogy 
a magyar irodalmat megérthessék, mivel 
csak aból meríthetik szellemi táplálékukat, 
mert 70 -8 0  ezer embernek, illetőleg 14—16 
ezer családnak irodalmat teremteni és azt 
fejleszteni anyagi szempontból lehetetlen. 
Szellemi táplálék nélKüi pedig nem lehet 
hagyni a népet, mert elmarad a világtól. 
Viszont teljesen jogos az a kívánság is, 
hogy a nép anyanyelve szintén kultiváltas- 
sék. mire — mivel azt gyakorlatban úgyis 
bírja — elég a külön tantárgyként való 
tanítása, melyben a fősuiy az olvasásra és 
fogalmazásra fordítandó.

Hosszúra nyúlnék szerény nézeteimnek 
a közlése, ha a részletek fejtegetésébe is 
bocsájtkoznám, itt csak annyit jegyzek meg, 
hogy az elletni iskolai tanításnak közép
pontja magyar és vend nyelven jól meg
szerkesztett olvasókönyv legyen, melyet 
mindenféle jellegű iskolában lehet használni.

| Célszerű lenne minélelőbb a tanítói karból 
í egy bizottságot kiküldeni, mely az eddig 
i használatban levő olvasókönyvek közül ki

választaná iskoláink számára a legmegfele-


