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Laptulajdonos a Muraszombatjárási Gazdaszövetség
ELŐFIZETÉSI ÁR:

b kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér, 
■esi és hirdetési pénzek és reklnmácziók : 

fi ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

isvármegye a katona
árvákért.

Vasvármegye törvényhatósági bizott
ság múltkori közgyűlésén Herbst Géza 
ali m előterjesztésére közlelkesedéssel 
elhatározta, hogy először elismerését, cso
dálatai és háláját fejezi ki a vármegye hős 
fiainak, a kik a nemzet nagy és szent 
ügyéért a csatatéren küzdenek, másodszor 
biztosítja hős fiait arról, hogy gyermekeik
ről. családtagjaikról, a küzdő családföntar- 
tnk megsebesülése, rokkantsága, elhalálo
zása esetén gondoskodik.

Ezt a közgyűlési határozatot, — a 
mely országos feltűnést és elismerést kel
tett. a vármegye azzal terjesztette föl 
a belügyi és honvédelmi miniszterekhez, 
hogy annak a harctéren küzdő vasvárme
gyei hősök előtt való kihirdetéséről gon
doskodni méltóztassanak, a mi már 
eddig meg is történt.

Az országos hadsegitö hivatal nevében 
Kirchner generális az alispánhoz intézett 
levelében a legmelegebb köszönetét és 
elismerését nyilvánította Vasvármegye kö
zönségének ezen nemes lélekre és igaz 
liazafiságra valló elhatározásáért.

A vármegye elhatározásának miként 
vali'r keresztülvitele lesz egy későbbi tör
vényhatósági bizottság közgyűlésének fon
tos feladata.

Az alispán már gondolkodott a nagy
szerű idea megvalósításának módozatairól 
és előterjesztését a folyó évi május hó 
17-iki közgyűlés egyhangú lelkesedéssel 
magáévá tette

A vasi katonaárvákról való gondos
ig s alapelve, a mit nem lehet eléggé 
h' eselni az, hogy ne arra törekedjék 
a rniegye, hogy valami alapot teremtsen 

gitségre, a mi sok huzavonával, sok 
/seggel jár, hanem igyekezzék olyan 

; ivedelmi forrásokról gondoskodni, a 
ek felhasználásával a mi hős kato- 

-: árvái 15 ik életévük elértéig a leg- 
losabb neveltetésben, gondozásban

r sitlietök s e mellett az özvegyek és
i' intak is kaphassanak az állami nyug
it' ellátás kiegészítése címén némi évi
st, réget.

Erre a célra a vármegye múltkori köz- 
gvi sén egyik lelkes bizottsági tag egy 
""i korona megajánlását proponálta, a 
mi zdetnek igazán hatalmas összeg volna

azt hisszük, e helyett célravezetőbb 
le-‘ a vármegyének bizonyos időre — 
1 "adjuk 15 20 évre -- évi megajánlást 

11 40,000 koronát megszavaznia, a mi 
nagyon csekély pótadónak felel meg s a 
"agy cél megvalósítását, a katonák árvái
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nak fölneveltetését, milliós tőkénél is job- I 
bán biztosítja.

Csak per tangentem említjük meg, 
hogy Csanád megye erre a célra 5. mondd 
öt percent pótadót ajánlott föl ... A vár
megye rendelkezési alapját, annak várható 
bizonyos évi jövedelmét, a községek cse
kély évi jövedelmét, a községek csekély évi 
hozzájárulását, ami fejenkint 10 fillérrel 
számítva szintén 30 40,000 koronát tesz 
ki, magánosok, pénzintézetek, jótékony egye
sületek évi adományait is számításba véve 
évenkint másfélszázezer, kétszázezer koro
nát lehetne összehozni, vagyis előterem
teni három-negyedfélmilliós alapnak meg
felelő jövedelmet.

Ebből azután a vasi hős katonák ár
váinak tizenötödik életévükig való gondo
zási neveltetési költségei bőségesen kike- i 
rülnek, sőt évenkint bizonyos összeget 
félre lehetne tenni, a rokkant katonák azi
lumának fölállítására is. Körülbelül ezen 
módozatok mellett lesz megvalósítva a vár
megye közgyűlésének már ismertetett és 
méltán magasztalt elhatározása. Hisszük 
azt, hogy a nagy gondolatot hamarosan 
követni fogja a cselekedet, a mi hős kato- ; 
náink árvái ügyét oly önzetlen lelkesedés
sel, oly fenkölt áldozatkészséggel fölkaroló 
vármegye ujabbi elhatározása, a melylyel l 
példát ad Vasvármegye közönsége arra, j 
hogy miként kell tettekre váltani azt a 
csodálatot, azt a hálás elismerést, a mely- 
lyel a vasi hősök gigászi munkája, vitéz
sége, önfeláldozása iránt mi valamennyien | 
érzünk.

Polgári iskolánk ez évi 
működése.

Muraszombat járás lakosságának nagy 
áldozatkészsége az elmúlt évben megterem 
tette a polgári iskolát. S midőn a fejlődő 
intézet első értesítőjét az alábbiakban az 
igazgatói jelentés leközlésével ismertetjük, 
büszke örömmel jegyezzük fel, hogy a ma 
gyár iskola itt az idegen nyelvű, de ma
gyar érzésű nép között híven tölti be 
hivatását, s mint a magyarosítás fontos 
eszköze hervadhatlan érdemeket szerez a 
magyar nemzeti állam kiépítése körül. 
Dicséret és elismerés illeti az intézet tan
testületét: Kovács György, Zágonyi János, 
Tóth Kálmán, Csiszár János, Szlepecz 
János, Krantz József, Kováts István, dr 
Kiss Henrik urakat.

Most már Muraszombat község elöl
járóságán áll a feladat, hogy a munkát 
betetőzze, s az iskola épületét rendelkezé
sének a jövő tanévben átadja.

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

Hirdetési dii : 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 fii1, 
többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.

Nyilttér sora 50 fillér.

Igazgatói jelentés.
Ma, amidőn a népek azon legborzasztóbb 

tusát vívják, amilyenre még a történelem sem em
lékszik vissza; amidőn lelketlen kalmárok, akik 
már felosztották maguk közt az ezer éven keresz
tül vérrel áztatott s verejtékkel megművelt édes 
Haza földjét, belekényszeritettek bennünket a pusz
tító világháborúba ; amidőn apa és fiú együtt küzd 
a hon határain: akkor minden más kérdésnek 
háttérbe kell szorulnia, mert valamennyi közt leg
fontosabb a lét kérdése. Szép hazánkat már fel
osztották, mint emlitém, de csak papíron s bízva 
a Gondviselésban és ügyünk igazságában, bizton 
remélhetjük, hogy kivitelre sohasem kerül a sor. 
Ezen kérdés foglalkoztatja most az egész világot 
és ezért dolgozik oly lelkesedéssel nemcsak a harc
téren küzdő dicső hadseregün c, mely fáradságot, 
nélkülözést nem ismerve oroszlánként harcol im
már közel egy esztendőn keresztül, hanem azok 
is kiki a maga módja szerint akik idehaza
folytatják polgári foglalkozásukat.

Ilyen körülmények között vette kezdetét az 
1914 15. tanév. Természetes, az orkán, amely 
végigszáguldott nemcsak Európán, hanem az egész 
földön, mindenre s az iskolákra különösen rá
nyomta a megakasztás bélyegét. Különösen két 
dologban szenvedtek szükséget az iskolák, t. i. 
helyiségben és tanerőkben ; akik a haza védelmét 
tűzték ki előadó tárgyul a jelen tanévre, bemutat
ván azt a gyakorlatban is. így cselekedte azt isko
lánk ifjú igazgatója. Kovács Oyörgy is, aki júliusban 
vonult be mint tartalékos kadétőrmester hadgyakor
latra és ott is maradt az igazi hadgyakorlatokra. 
Októberben került az északi harctérre, ahol számos 
ütközetben mint igazi hős vett részt. Januárban, mint 
a nagy ezüst vitézségi éremmel kitüntetett zászlós 
sebesült meg s most a szombathelyi vöröskereszt 
kórházban gyógykezelés alatt áll. Kívánjuk, hogy 
az Isten óvja meg továbbra is s minél előbb ve
zérelje vissza.

Iskolánk fennállásának 2-ik, mint állami is
kola pedig 1-ső évét tehát egy tanárral s 2 osz
tállyal kezdte meg. Azonban ily váltakozó tanítás 
sem folyt sokáig, mert egyetlen tanára is itt 
hagyta szept. 26-án, átlépvén a privigyei főgimná
ziumhoz helyettes tanári minőségben. Ilyen elár- 
vált állapotban maradi iskolánk október 10-ig, a 
mikor Zágonyi János tanár, úgyis mint helyettes 
igazgató foglalta el állását, akit a V. K- M. 
129.919. sz. rendeletével a szombathelyi iskolából 
helyezett át ide. Ugyancsak a szombathelyi isko
lából került ide Tóth Kálmán tanár, aki mint 
ideiglenesen kiküldött okt. II-én foglalta el állá
sát s igy okt. 12-én megkezdhettük a rendes ta
nítást. Ezentúl semmi sem zavarta azt egész május 
22-éig, amikor az előadások befejezést nyertek; 
igaz ugyan, hogy épületünk egyáltalában nincs, 
ami a legtöbb iskolánál a másik fontos hiány volt, 
bennünket azonban az nem zavart, mert az állami 
elemi iskolában kaptunk két tantermet 2 osztá
lyunk elhelyezésére, lévén az szabad, minthogy a 
tanítók bevonultak. Hiányt legfeljebb egyben szen
vedtünk még s ez a gyatra felszerelés. Azonban 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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tekintve az állam úgyis rendkívüli megterhelteté- 
sét, erővel, komoly és lelkiismeretes munkával 
igyekeztünk pótolni a hiányokat.

Most pedig, amidőn ha nem is teljesen kész, 
de 3 osztály befogadására már alkalmas saját 
épületünkbe megyünk át, nem mulaszthatom el, 
hogv az állami elemi iskola tantestületének, amely 
szives volt saját épületébe befogadni és támogatni, 
hálás köszönetemet ne fejezzem ki: úgyszintén 
Csiszár János r. k. isk. ig.-tanitőnak, aki a ll-ik 
félévben a tőle megszokott buzgalommal és sze
retettel tanította növendékeinket az énekre heti 3 
órában minden díjazás nélkül.

A beiratások szept. l-töl egész 15-éig foly
tak a délelőtti órákban, amiben lelkes segitő-társa 
volt Ányos Mihály tanárnak Pósfay Pongrác gond, 
elnök, ny. főszolgabíró, aki nemcsak megterem
tette sok fáradsággal és utánjárással ezen iskolát, 
hanem azontúl is lelkes híve és támogatója ma
radt. Fogadja tisztelt Elnök ur az iskola körül 
kifejtett igen sok jóakaratu ténykedéséért hálás 
köszönetünket. A beiratás eredménye: 42 I. 
osztályos és 64 II. osztályos tanuló ('elvétele volt. 
Az év végéig a 106 tanulóból 94 maradt, tehát 
12 kimaradt, ami elég nagy szám, mert az összes 
tanulóknak mintegy 11 százaléka. Azonban tekin
tettel arra, hogy a tanulók jó része 4— 10 km.-nvi 
távolságról jár be naponkint, továbbá, hogv 36 
éves korig minden épkézláb embert már decem
berben besoroztak s igv a 13 16 éves fiukra
nagy szükség lelt, könnyen megérthetjük a nagy
számú kimaradást.

A javító- és tantervkülönbözeti vizsgálatokat 
szeptember 2-án tartottuk meg a következő ered
ménnyel :

Javító vizsgálatra jelentkezett 8 tanuló. Si
kerrel állotta ki 2 tanuló

l'antervkülönbözeli vizsgálat alapján I tanuló 
vétetett fel a II. osztályba.

A tantestület 14 ülést tartott, melyeken leg
inkább az iskola beléletére vonatkozó és vélemény 
végett hozzá áttett ügyekről határozott. Ez ülése
ken megállapítottuk az egyes tárgyaknál követendő 
tanmenetet s megbeszéltük az anyagnak módsze
res feldolgozását. Ugyancsak ezeken az üléseken 
véleményeztük a tandijmentességi és magánvizsgá
lati kérvényeket s megbeszéltük a tanulók maga
viseleté, szorgalma és előmeneteléről tett tapasz
talatainkat, amelyekről 2 esetben a szülőket is 
értesitettük.

A valláserkölcsi érzület fejlesztésére és ébren
tartására sok gondot fordítottunk. A r. kath. tanu
lók minden vasár- és ünnepnap tanári felügyelet 
mellett resztvettek a szt. misén s három esetben 
járultak a szentségekhez. De figyelemmel kisértük 
és rajta voltunk azon is, hogy az evang. és izr. 
vallásu tanulók is megjelenjenek istentiszteleteiken. 
A hazafias nevelésre kínálkozó alkalmat minden 
esetben felhasználtuk, de ünnepélyeket, sajnos 

nem tarthattunk, mivel alkalmas helyiségünk 
egyáltalában nem volt, no de a körülmények sem 
voltak valami kedvezők.

Az iskolai fegyelem mondhatni példás volt. 
Eltekintve egyes apró fegyelmi esetektől, amikor 
az illető tanulót megintettük, komolyabb vétségről 
egyáltalában szó sem volt. Dicséretére válik nö
vendékeinknek. hogy ugv az iskolában, mint az 
utcán mindenkor illedelmesen viselkedtek s a meg
kívánt rend és tisztasághoz rövidesen s könnyen 
szoktak hozzá.

Egészségi állapotaink is nagyon kedvezőknek 
mondhatók, amennyiben betegság címén a testület 
úgyszólván egy órát sem mulasztott; növendékeink 
közül is aiig akadt valaki, aki 2 napnál hosszabb 
ideig mulasztott volna betegség cimén.

Az ujraoltásokat dr. Geiger Vilmos tb. me
gyei főorvos május 21-én végezte el, amikor 32 
tanuló lett beoltva.

^MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE<

Mihalik Sándor, miniszteri szakfelügyelő feb. 
15-én látogatta meg iskolánkat, amidőn megelé
gedésének adott kifejezést a tapasztaltak fölött.
Kuliszéky Ernő kir tanácsos. Vasvármegye kir. 
tanfelügyelője április 9 én időzött Muraszombaton, 
amikor iskolánkat is meglátogatta.

Növendékeink nagy része szegény szülök 
gyermeke s igy rászorul a segélyezésre, amit tő
lünk telhetőleg igyekeztünk is eszközölni. Igy 23 
tanulót láttunk el 84 drb iskolakönyvvel 140 K 
értékben. Vasvármegye kir. tanfelügyelője 15 ta
nulónak engedte el a tandijat 300 K értékben.

Tanulóink közül II-et jutalmaztunk meg a 
jő viselet s különösen a magyar nyelvben tett 
szép előmenetelért. És pedig: Hüllen Kálmán, 
Titán Károly. Marics Ágoston, Farics Ferdinánd, 
Horváth József I. osztályú, Skalics Sándor, Düh 
András, Nika Dániel, Nemecz János és Vohár 
Ignác II. oszt tanulók 10 10 K jutalmat és Vog-
rincsics Kálmán II. oszt, tanuló gróf Széchényi 
István Emlékkönyv, cimü jutaloiukönyvet kapta. 
Hogy mily nehézségekkel jár az ily nemzetiségi 
vidéken a magyar nyelvnek az elsajátítása, azt 
csak az tudja, aki ezzel foglalkozott. Azért nem
csak jótékonyságot gyakoroltak, de hazafias cse
lekedetet vittek véghez azok, akik ajándékukkal 
módot nyújtottak nekünk, hogy a jó tettet és szór 
galmat jutalmazzuk. Ajándékoztak pedig: Mura- 
szon bati Takarékpénztár 50 K-t. Mezőgazdasági 
Bank 40 K-t. Horváth László központi körjegyző 
10 K-t és Szlepecz János esperes plébános egy 
jutalomkönyvet. Fogadják hazafias adományaikért 
ez utón hálás köszönetünket.

A rendes tanításokat május 22-én zártuk le 
az 1915. május 4-én kelt 47160. sz. miniszteri 
rendelet értelmében. Lezárhattuk annál is inkább, 
mert az anyagot elvégeztük s tanulóinkra nagy 
szükség volt a mezei munkálatoknál.

Vizsgálatok sorrendje : május 26-án délelőtt 
9 II a rk. és ev. tanulóki 11—12 az izr. tanu
lók hittan vizsgálata, 27-én d. e. az I. oszt., 18 án 
d. e. a II. oszt, vizsgálata, 30-án >Te Deum s 
junius 6-án a bizonyítványok kiosztása.

Magánvizsgálatok 2 Ízben voltak: 1914. dec. 
23-án és 1915. május 28., 29. és 31-én. Első 
esetben 3, az utóbbi határidőre 19 magántanuló 
jelentkezett.

Az iskolaév elején beiratkozott I. osztálvba 
41. II. osztályba 64 tanuló, évközben 1 tanuló, 
összesen 64 tanuló. Az I. osztályt sikerrel végezte 
29, II. osztályt 33 tanuló. Javító vizsgálatra bo
csáttatott I. osztályban 5, II. osztályban 18 tanuló. 
Osztályismétlésre utasittatott I. osztályban 5., II. 
osztályban 3 tanuló.

Magyar katonák dala.
Lángoló vörösben
Lengyel hegyek orma . . . 
Meglátlak-e még haj. 
Kedves falum tornya, 
Kinyilik-e meg rám 
Egy kis ablak szárnya, 
Meglátom-e magam 
Egy szelíd szempárba?

Vigye a levelem 
Búgó galamb szárnya 
Az én édesemnek 
Szép Magyarországba. 
Mondja el fenszőval: 
Semmi bajom nincsen. 
Mondja el halkabban : 
Megszakad a szivem.

Mondja el fenszőval :
Erdei haraszton
Gyönyörűmnek álmát 
Fegyverben virrasztóm.

Mondja el halkabban : 
Járok piros vérben, 
Esti harangszőkor 
Imádkozzon értem.

Viszi a levelet
Búgó galamb szárnya. 
Meghozza a választ 
Kilenced napjára : 
Esti harangszőkor 
Talpig hófehérben 
Gyönyörű galambom 
Imádkozik értem.

Gázolhat a lábam 
Térdig muszka-vérben. 
Gyönyörű galambom 
Imádkozik értem.
Vissza is imádkoz
- - Az ég meghalgatja 
Ha nem karácsonyra 

Virágvasárnapra.
Gyóni Géza.

.4 nyári járványok ellen lőerőnk 
a tisztaság-. Minden hely, ahol a 
közönség megfordul, tartózkodik, 
tiszta, takarított legyen. A tiszta
ság megöli a betegségek csiráit.

HÍREK.
Szerkesztöváltozás. Tröster Jenő 

a „Vas vármegye" jónevü szerkesztője meg
vált a laptól s helyét Palatínus József ismert 
hírlapíró foglalta el.

— Sorozási elnök. Vasvármegye 
alispánja nagy elfoglaltsága miatt a soro
zásokon való elnöklésben akadályozva lévén, 
a muraszombati és szentgotthárdi járásban 
a sorozóbizottságban való elnökléssel Pós
fay Pongrác ny. főszolgabirót bízta meg.

A regimentet áthelyezték. Háziezredünket 
— mert a háború óta nekünk is volt áthelyez
ték. Kedden kezdődött a szállítás s kedden, szer
dán egész napon át katonavonatok száguldottak 
Muraszombatból olyannyira, hogy szerdán a sze
mélyforgalom be volt egészen állítva. Hét hónapon 
át időzött a katonaság körünkben s amily idegen
kedéssel fogadták kezdetben az idegen nyelvű ka
tonaságot ép oly meleg és barátságos viszony 
fejlődött ki utóbb a katonaság és polgárság között, 
különösen a környéken, hol a katonaság a hadba 
vonult férfi lakosság munkakörét igyekezett tőle 
telhetőleg betölteni. Hét hónap alatt egészen bele 
illeszkedett a katonaság az itteni viszonyokba s 
távozásuk meleg érzéseket váltottak ki a lakosság 
köréből. Persze voltak a katonaság itt időzésének 
idillikus, meleg, bensőséges percei is, de ezek s 
következményeik a privát éleihez való viszonyuk
nál fogva nem hirlapképes epizódok. Tény, hogy 
élénken fonódtak Hymen láncai s meleg rokon- 
szenv kisérte a derék ulánusok itt időzését. Node 
behegednek a szivek s hisszük, hogy a lakossá
gunk a körünkbe majdan érkező katonaságot is 
azzal a barátságos érzéssel fogja fogadni, melyre 
vitéz katonaságunk rászolgál.

— Lemberg elesett. A hadakozó 
szövetségesek mámoros lelkesedéssel ünne
pelték Lemberg visszafoglalását. Különö
sen meleg örömmel vette ki részét a nagy 
nemzeti örömből Magyarország majd minden 
városa, községe. Muraszombat község is 
lobogó díszt öltött a nagy esemény örömére, 
sőt szerdán este a Dobraiban a korábban 
permanenciában volt haditanács tagjai is 
szép számmal jöttek össze s büszke öntudat



MURASZOMBAT, 1915. ^MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE. JUNIUS 27.

tál ürítették poharaikat a hősökre, akik ne
künk ezt a nemzeti dicsőséget megszerezték. 
A muraszombati haditanács, melyet Przemysl 
eleste annak idején erősen orrba vágott 
s kedvét szegte a további összejövetelek
nek, újból életre támadt, s most restelve 
a kishitűséget, ijjedtségét, ismét akcióba 
lép, s szövi tovább világhódító terveit, 
taktikai kérdésekben azonban nem kíván 
többé se Hindenburgnak, se Mackensennek 
tanácsokat adni, mert az események azt 
igazolták, hogy küzdelmes hadseregünk ép 
azon időszakban aratta legfényesebb sike
reit. melyben a muraszombati haditanács 

s bátorságát vesztve passiv resis-
,ra kárhoztatta magát. A szerda esti 

i rai-féle offensiva egyébként fényes ered- 
lénnyel járt és mint halljuk sokan estenek 

el az öregek és ivástudók közül, a fiatalság 
azonban nagy keménységgel állta az ostro
mot kivilágos kivirradtig.

Uj gyámintézeti elnökök A 
vasi közép evang. egyházmegye gyáminté
zete most választotta meg uj elnökségét. 
Megválasztották Kovács István muraszom
bati lelkészt egyházi és Ajkay Elemér 
uraiujfalui nagybirtokost világi elnökké.

Fényes eredmény a péterhegyi 
jegyzöségben. Sárkány Ádám péterhegyi 
derék körjegyző lelkiismeretes fáradozása 
fényes eredménnyel járt s a péterhegyi 
jegyzöség derék lakossága közül az aláb
biak jegyeztek hadikölcsönt:

Varga Endre Péterhegy 200 K, Barbár Teréz, 
Sándorvölgy 1000 K. Preisz Adolf 100 K, Korba 
Miklós 1200 K. Kovács Ádám 600 K. Zsilavecz 
1550 K. Lucu Ferenc 200 K. Sebjanics József 
100 K. Obrán István 400 K, Leposa János 400 
K. Andorháza, Düh Ferencné 900 K. Fickó Antal 
200 K. Császár Vilmosné 200 K. Borháza, Ballek 
Miklós 300 K. Baján Anna 200 K, Darvas Ferenc 
1200 K. Sebjanics József 300 K. Düh István 200 
K. Andréiek József 200 K. Slankovics Ferenczné 
150 K. Oyanafa. Ziskó György Lakháza 850 K. 
Andréjek Tamás 200 K. Ballek József 1100 K. 
Andrejek Lajos 1100 K, Düh Tamás 600 K. Ná
dorfa. Leposa Mári 400 K. I.uczu Ádámné 400 
K. I.uczu Iván és neje 800 K. Laczq János 5000 
K. Flegár József 300 K, Vukanics Teréz 1000 K. 
' 1 Íny István 400 K. Kardos János 500 K. Lucu

i 1200 K, Ballek Krisztina 1100 K, Kühár 
Alajos 100 K, Sárkány Ádám 1500 K, Sárkány 
Sándor 2000 K. Domonzi Sándor 3000 K. Bagár 
ii m 1000 K, Morgestern Jakab 600 K. Péterhegy-

Takarékpénztár 8000 K. Lippai Vendelné 
l ’’O K, Pörs János 1050 K. Péterhegy. Bohár 

1 n 500 K. Barbér József 300 K, Császár Erzse 
; K. Preisz Izrael 300 K. Preisz Adolf 300 K.

rvölgy. Kücsán Sándor 100 K. Lázár János 
K. I.uczu Teréz 200 K, I.uczu Ferenc 200 K,

z Ferenc 200 K. Szmodis András 200 K. 
>lcs Ádám 200 K, Zakolcs Ádám 600 K.
Jis Tamás 1000 K, Kurcz Sándor 400 K. 
r Lajos 500 K. Lázár Ádám 300 K. Szmo- 
inos 800 K. Zakolcs János 300 K. Sinkécz 
c 600 K. Bohár Ferenc 200 K. Bohár János,, 

f - K. Bohár Tamás 1050 K, Kücsán Ferenc 200 
! ! kaszabadhegyi lakosok.

Kinevezés. A pénzügyminiszter 
án Sándor főtisztet a muraszombati 

kir. adóhivatalnál, a m kir. állami 
Ti indához a IX. fizetési osztályba főtisztté 
kinevezte. Terplán Sándorral adóhivatalunk 

érdemes, előzékeny, kötelességtudó 

tisztviselője távozik el, akinek eddigi mun
kássága nemcsak felettes hatósága elisme
rését, kartársai szeretet szerezte meg szá
mára, hanem a nagy közönség is sajnálat
tal látja a derék tisztviselő távozását.

Sikeres vizsga. Hunyadi Valéria, Hunyadi 
Sándor nyug, járásőrmester, közkórházunk gond
nokának leánya, kitűnő sikerrel tette le Sopronban 
a telefon és távírdái kiadó vizsgát.

A hadiadót fizetők. A hadi állapotra való 
tekintettel a magyar kormány ez év eleién elha
tározta, hogy hadi adóval rójja meg mindazon 
boldog halandókat, akiknek évi jövedelme megha
ladja a 20 ezer koronát. Helyes és indokolt volt 
a kormány intézkedése, melyet a nagyjövedehnii 
társadalmi osztály is úgy fogadott, mint termé
szetes következményét a nagy időknek, amikor 
mindenkinek a maga módja és tehetsége szerint 
legszentebb kötelessége áldozatot hozni a haza 
oltárára Nagyon érdekes kép az a statisztika, 
amely visszatükrözted a vasmegyei hadi-jövedelmi 
adót fizetőknek gazdag névsorát, melyet teljes 
egészében egyik legközelebbi lapszámunkban fo
gunk leközölni. A muraszombati járás területére 
vonatkozólag a hadiadó lajstromban eddig szereplő 
érdekesebb adatok a következők: A muraszombati 
járásban a jövedelmi adót fizetők száma .5 Első 
helyen állnak: gróf St. Julién Kelenenné, gróf 
Batthyány Zsigmondné. Foglalkozási ágak szerint : 
kereskedő 1. földbirtokos 4.

— Beszállásolási bizottság. Váro
sunkban korábban eszközölt katonai be
szállásolás ellen úgy a katonaság, mint a 
polgárság köréből sok panasz merült fel. 
A panaszok sokszor alaptalanok voltak, de 
igen gyakori volt az alapos és indokolt 
panasz. Most a 7. ulánus ezred eltávozása 
előtt lapunk szerkesztője, dr. Vályi Sándor 
a beszállásolás körül tapasztalt hibák repa
rálására indítványt terjesztett Muraszombat | 
község képviselőtestülete elé. Muraszombat 
község képviselőtestülete szombaton tartott i 
ülésében többek hozzászólása után az indit
ványt elfogadta és Hartner Géza orsz. 
képviselő, dr. Pintér Miklós és dr Vályi 
Sándor ügyvédekből álló beszállásolási bi
zottságot küldött ki, mely bizottság feladata 
lesz a községi elöljáróság támogatásával a 
beszállásolás ügyét igazságosan s méltá
nyosan elintézni. A bizottság kedden egész 
délután tartott ülésében könnyen áttekint
hető képet alkatot! magának a tényleges 
viszonyokról s létrejött megállapodásai — 
tekintettel azon elvre, hogy az egyenlő 
teherviselés eszméje méltányosan megvaló
sítható legyen, — hihetőleg úgy a polgár
ság, mint a katonaság igényeit teljesen ki 
fogják elégíteni.

Ezredeink vesztesége. A 191. veszteség
lajstrom (megjelent junius 9-én) a következő min
ket érdeklő adatokat közli: A 83-ik gyalogezred
ből : Berkits Lajos Felsőcsalogány, Gombóc József 
Görhegy. A 18. honv. gy. e.-böl: Czdr István 
Pálhegy, Csrnkó József Kismálnás, Felkar András 
Seregháza, Fiiszár Ferenc Zsidahegy, Fiiszár Ist
ván Szécsényfa, Makovec Lipót Alsócsalogány, 
Marűnecz Antal Korong, Ozvatics István Felsö- 
szentbenedek, Schadl János Perestó.

Hirek a polgári iskolából. Ma érkézéit le 
a vallás és közoktatásügyi, miniszter rendelete, 
mellyel a muraszombati polgári iskola harmadik 
osztályának megnyitását engedélyezte s erre a 
célra 2678 K 65 f-t a költségvetésbe beállítani 
rendelt.

— Közgyűlés. A magyar munkások rokkant 
és nyugdíj egyletének muraszombati fiókja vasár
nap délután tartotta meg évi rendes közgyűlését. 
A hadbavonult Sostarich Elek elnök távollétében 
Terplán Sándor alelnök nyitotta meg a közgyűlést, 
mely az elnöki, pénztárosi és ellenőri jelentéseket 
letárgyalta és helyeslöleg tudomásul vette. Tudo
másul vette a közgyűlés a központ jelentését s 
pártolólag járult a központ azon javaslatához, 
hogy törvényhozásilag rendeztessék Magyarorszá
gon is, úgy mint az már külföldön fényesen be
vált, az aggkori kötelező biztosítás, amelynek 
szervezésével a központ bízassák meg. Ezután 
Terplán Sándor Muraszombatból való távozása 
miatt az alelnöki tisztről lemondott s helyére 
egyhangú lelkesedéssel alelnökké az egyesület 
régi, érdemes tagját, Erdőssy Barnabást, lapunk 
kiadóhivalának vezetőjét választották meg.

— Elhalasztott vásár. Járásunk szomszéd
ságában előfordult koleragyanus tünetek folytán 
ifj. Horváth Pál főszolgabíró a csütörtöki mura
szombati vásárt betiltotta. Helyes intézkedésével 
elejét vette annak, hogy a járvány mesterségesen 
ide hurcolható legyen.

Jutalom a szökött hadifoglyok kézrekerí- 
téséért. A belügyminiszter valamennyi törvény
hatóság első tisztviselőjét, valamennyi csendőr
kerületi parancsnokságot és valamennyi határ
széli rendőrkapitányságot a legszélesebb körben 
leendő közhirrététel végett értesítette, hogy mind
azok, a kik szökevény hadifoglyokat közvetlenül 
elfognak, valamint azok, a kik oly adatokat jut
tatnak a közbiztonsági közegnek vagy a katonai 
hatóságok tudomására, a melyek megszökött hadi
foglyok kézrekeritését teszik lehetővé, a hadügy
miniszter részéről 10—25 korona jutalomban ré
szesülnek. A kitűzött jutalomnak az erre igénnyel 
bírók részére legjobb belátás szerint és minden 
további jogorvoslat kizárása mellett leendő kiuta
lására az a katonai parancsnokság illetékes, a 
melynek területén fekszik az a hadifogolyállomás, 
a melyből a szökés történt.

Nevelö-intézeti felvétel. A pápai reformá
tus nönevelö-inlézet (lanitönöképző-intézet és pol
gári leányiskola) internálusába junius hó 25-ig 
lehet felvételért folyamodni. Az internátusi ellátás 
teljes dija 600 K, félkedvezményes díj 500 K. 
egész kedvezményes díj 450 K. Félkedvezményes 
helyre szegénysorsu református növedékek, egész 
kedvezményesre kizárólag dunántúli ref. egyház
kerületbeli lelkész- és tanitó-leányok vétetnek fel. 
Jeles előmenetelő tanulók tandijelengedésben és 
külöböző ösztön-, illetve jutalomdijakban részesül
hetnek. A I. születési, 2. iskolai és (tanitónőkép- 
zöbe jelentkezőnél) 3. »a tanítónői pályára alkal
mas* jelzéssel ellátott hatósági orvosi bizonyít
vánnyal felszerelt kérvények a nt. és tek. főiskolai 
igazgató-tanácshoz intézendők s az intézet igazga
tóságához Pápára küldendők.

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

Hadbavonulóknak. kirándulóknak nélkülözhe
tetlen az összerakható alumínium pohár, igen 
praktikus, a mellényzsebben kényelmesen hordoz
ható. Csekély 50 fillérért kapható Balkányi Ernőnél.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

lelki fegyver Hadbavonult 
itthonmaradt

evang. katonáink és 8en “inos fekete vászon kötésű 
híveik h;iS7n:íl:ih'ir-. kony'’ecske, mely csekély 40 f.-ért mveiK nasznaiatara. kapható balkanyiernö üzletében.
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Marha
(U3T eladás.

Dr. Lamm Antal mura
szombati bérgazdaságában 
hasas tehenek, fiatal tinók 
és ökrök eladók. A marhák 
megtekinthetők az urada
lomban. Járásbeli kisgazdák 
előnyben részesülnek.

Ima a hadbavonultakért!
Ára 20 fillér. A tiszta jövedelem a 
Vörös Kereszt Egyleté. A csinos kis füzet 
huszonnégy imát tartalmaz. Kapható: 
BALKÁNYI ERNŐNÉL Muraszombatban.

BUOAPEST és KIS ÚJSÁG
apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedesében Muraszombat.

OLASZORSZÁG
HÁBORÚS TÉRKÉPE

megjelentés kapható BALKÁNYI ERNŐ nél Muraszombat.

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

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

Balkányi Ernő Muraszombat.

Butorcsomagolásra 
vegyes papír igen jutányos áron kapható 

Balkányi Ernő papirkereskedésében 
MURASZOMBAT.

EURÓPA TÉRKÉPE
kapható BALKANYI ERNŐ üzletében

Horgony-thymol-kenöcs.
KOnnyebb aórüléaaknAi. nyitott é* égóai 

■•beknél. Adag: kor. —.80.F____
Horgony-Liniment. SffS. A

» Horgony - Paln-Expeller pótléka:. FAjd alommentei bed0r»»516» haié—knél, rh.nmtnál .
\ kötvénynél »tb. /

Üvegje: kor. —.80. 1 40. 2.*—.

Horgony-vas-albuminat-festvény.
VórsCegénységnél éa gépkörnél. 

Üvegje: kor. 1.40.

Kapható a legtöbb ^yógyszo-i tárba

Or Blckíir ,.lz arany oreszlánhaz". ciazitl, 
Hgrlirüil, Prága I, Ellnbithlfim 5.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata. Ipar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata.

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

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAUER JÓZSEF bábsütö és mézeskalácsos.

ANTAUER FERENCZ úri és női czipész- 
mesler Közép-utcza.

BENKO JÓZSEF Szállódája az „Elefánt^-lmz.

BITTERMANN TIVADAR borbély és fodrász.

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész,

DITTRICH GUSZTÁV bádgos, vizsgázott 
acetylen gázszerélö.

DICK SÁNDOR sajtgyáros.

ERNST SÁNDOR kalapos-mester.
FÜRST A. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén üveg 

és porcellánkereskedése.
FLIsZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 

Motoreröre berendezett műhely.
KR. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be

vásárlási forrás. Fő ulcza.
IIEIMER IGN'ÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-utca. | 

HALBARTH~HENR1K vendéglős.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedő, szecskavágó 
gépek árusítása

KEMÉNY MÓR „Korona* kávéháza.

KALCHBRENNER és NÁDAI 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry- utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

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

NEMECZ JÁNOS vaskereskedő, nagy raktár 
varrógép-, kerékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

POSZTÉ JÁNOS órás és ékszerész.

PÉTERKA FüRENCZ vendéglős.

PÁLÉI ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza.

RATKOL TIVADAR gőzléglagyára.

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

Kerékpár raktár.

SIFTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-ulcza.

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász.

WOLFARTH LAJOS ép. mérnök Mező utca.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

GOLOUB ISTVÁN kereskedő Alsómarácz. 
GROSZ SAMU vendéglős Urdomb. 

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

GROSZ MÓR vegyeskereskedő Felsölendva. 
GÉNI I! KÁROLY vendéglős Felsölendva. 
HORVÁTH IVÁN' vendéglős Lendvanemesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodőhegy. 
HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán.
Kl’ZMK's MÁTYÁS vendéglős Battyánd.

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpest VII. Sip-u. 5.

KÍ HÁR ISTVÁN vendéglős Mezövár.
KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán. 
KÜHÁR JÓZSEF vas- és füszerkereskedése 

Felsölendva.
MOLNÁR ZSIGMOND „Enike Kávéház. 

Komárom.
OBÁL JENŐ gőzmalom tulajdonos Percsió.

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodőhegy.

PRESZLER VICTOR „Hungária Kávéház“ 
Komárom.

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 

STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida. 

SIFTÁR MIHÁLY vendéglős Sürüház.

SOMMER JÓZSEF vendéglős Felsölendva. 
TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg. 
VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.

VLAJ FERENCZ vendéglős Rónafő.
VOGLER JÓZSEF savanyuviz tulajdonos 

Bad Radein.

ZRINSZKY ISTVÁN gépkovács Alsómorácz.


