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A levegő.
A levegő nálunk, itt Muraszombatban 

csak nem akar megtisztulni. Pedig egyedüli 
vágya mindnyájunknak: tiszta, jó levegő
ben élni és dolgozni. Sok-sokszor kellett 
rámutatni azokra a dögletes bacillusokra, 
melyeket névtelen itthoni „hősök*  mint fel
jelentők undok patkányok módjára terjesz 
tenek. És ezek a bacillusok, nemtelen fe
nyegetések, újra jelentkeznek. A névtelen 
patkányok névtelen feljelentéseikkel újra 
akarják a ■ mérges- illatot a levegőben 
elterjeszteni.

Eltekintve attól, hogy ez a leggyávább, 
legbecstelenebb eljárás, hogy ezt csak 
sötét jellemek alkalmazzák, hogy ily mér
gezett nyilakat csak obscurus egyedek 
eresztenek világgá, — az ily eljárás czél- 
hoz úgy sem vezet. Jellemesnek, tisztessé
gesnek. becsületesnek kell lenni minden
kinek e nagy időkben. Ily módon dolgozni 
is mindnyájunknak. Ha bárkinek bárki 
ellen van panasza, a hatóságok minden
kinek rendelkezésére állanak. De oda nyilt 
arcczal kell menni. Az álarczokkal le.'

Úgy alakult a helyzet, hogy ezek a 
hősök már többé nem ismeretlenek itt. 
Sikerült a ködfátyolt, melybe beburkolódz- 
tak, ketté repeszteni és őket a sötétségben 
is megismerni. Ezek azok a demagógok, 
kiknek már telestele van a bünlajstroma, 
kiknek a lelkiismerete úgy sem tiszta, 
hanem nyugtalan és piszkos, kik ellen 
eljárások vannak folyamatban és kik kifogásol

ható üzelmeik miatt emberek közé menni 
úgy sem mernek; hanem csak bizonyos 
alkalmakkal óhajtják szájhősködésüket be
mutatni.

A neveket, a közbéke érdekében itt 
ezúttal nem bolygatjuk. A társadalmi meg
vetésnek adjuk őket ezennel át. De arra 
intjük ezeket a »jó« embereket: ne adja
nak feles munkát a hatóságoknak, ne pa
zarolják a drága időt ily haszontalan és 
czéltalan munkára, hanem inkább abban 
az időben fejtsenek ki közgazdasági érde
mes tevékenységet és igyekezzenek nemes 
munkával lelkűket és lelkiismeretűket meg- 
nemcsiteni.

Mert jön, jöhet hamar a leszámolás 
munkája és akkor az erkölcsi defectus 
szörnyen meglakolhat, visszapattannak ezek 
a mérgezett nyilak azokról az Írógépekről, 
melyek az. újabb időkben innen kiirányit- 
faltak.

Van elég seperni való a házak előtt 
és akinek vaj van a fején, ne menjen a 
napra. Ma eredményes, nyilt, becsületes 
közgazdasági munkára van itthon szükség, 
ez ne a titkos berkek terén folyjék le, 
hanem a nyilt porondon.

Hisszük-, reméljük, hogy e téren is e 
sorokkal beáll a béke és nem kell többé 
ilyen tettekre gondolnunk, evvel foglal
koznunk. S.

Adakozzunk az elesett hősök 
özvegyei és árvái javárai 

Hadsegélyzö Hivatal főpénztára, Képviselőhöz.

A jótékonyság központosítása.
Meg kell csinálni az egész szervezetet.

Az elaprózott és szerteágozó jótékonyság 
központosítása érdekében figyelemre méltó mozgalom 
indult meg Szombathelyen, melyet az ügy nagy 
jelentőségénél fogva szívesen ajánlunk jótékony
egyesületeink figyelmébe.

A szombathelyi actióról az alábbi értesítést 
adjuk :

Közöltünk tudósítást arról, hogy a város 
összehívta a jótékony egyesületeket, s sikerült is 
megtárgyalni, hogy a jótékonyság gyakorlását 
az egyletek autonómiájának teljes íentartásával 
koncentrálják. A segélyezettek neveit és körülmé
nyeit egy törzskönyvben elkönyvelik úgy, hogy 
minden segély folyósítás előtt meggyőződhetnek 
érdeklődő egyesületek, hogy a hozzájuk forduló 
segély kérő nem kért-e már máshonnan is segélyt, 
nehogy igv egyes szemérmetlenek a különböző 
jótékony intézményeinket jogtalanul túlontúl igénybe 
vegyék.

A szegény-segélyezési programul ezzel az 
üdvös intézkedéssel még nem merülhet ki. A hábo
rús idő a legalkalmasabb a szegénysegélyezés 
reformját, viszont a háború után a legnagyobb 
szükség lesz arra, hogy csak illetékes helyre jusson 
segély, mert örülni kell majd ha igy is juthat.

A háború alatt azért alkalmas megoldani a 
szegénysegélyezés reformját, mert mindazok, akik 
béke idején azzal érveltek segélyekért, hogy nincs 
senki hozzátartozójuk, aki segíthetné őket. Viszont, 
amint kitört a háború és a hadisegélyek folyó
sítását megkezdték, miután a hadisegélyek révén 
nagyobb összegekhez juthattak, mint a közsegélye
zés révén, a legtöbb ágról szakadt szegény el
hagyatottnak rögtön akadt nemcsak hozzátartozójuk, 
de olvan hozzátartozójuk is, akik őket állandóan 
eltartották, s akiknek révén jogosultan megillette 
őket a hadisegély.

TARCA.

Öt perc.
Irta : Peterdí Sándor.

folytatás és vége,

A szoba sarkában álló mesterséges pálma 
leveleinek a zizzenését is meg lehetet hallani, 
oly csend lett.

Még akkor nem voltam özvegy, hanem 
alig három éves, fiatal asszonyka. Szép voltam, 
vagy legalább is annak kellett lennem, mert a 
fiatalság ugyancsak buzgón tolta körülöttem a 
szelet. De hát én szerettem az uramat és igy nem 
sokat törődtem a lángra kapott urak erőlködésé
vel. Kinevettem őket. Úgy bántam velük, mint aki 
egy jól védett, erős várban van és onnan nézi az 
ostromlók kétségbeesett erőlködését. Az én vára-

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását.

mát a tisztességérzetem, a büszkeségem és a fér
jem iránti őszinte mély vonzalmam -védelmezték.

A hölgyek valamennyien helyeslőleg bó- 
longattak.

Csakhogy az elbizakodás, kedves fiaim, 
az igazi háborúban épen olyan esztelenség, mint 
a nők életében. Az ember soha sem tudhatja, 
nem akad-e az ellenség között egy. aki rava
szabb, ügyesebb, mint a többi, akinek a köze
ledtére elfelejtjük a szigorú védelmi intézkedéseket 
megtenni.

Általános mozgolódás követte e szavakat.
.í mi életünkben, kedveseim, annak a 

véletlennek, amely ily embert sodor utunkba, nagy
szerepe van. És az a különös, hogy többé-kevésbé 
mindnyájunkat meg szokott igy tréfálni a sors.

— Oh . . . hangzott a tiltakozás.
- - Édeseim, egymás között vagyunk..........

csak valljuk be, hogy nincs közöttünk egy sem,

aki legalább gondolatban hűtlen ne lett volna 
már egyszer a férjéhez . . . Hogy pedig valóban 
nem leit az, no az sokszor, nagyon sokszor, 
hogv ne mondjam, a legtöbbször, csak a véletlen 
müve volt . . Talán a támadó hagyta öt perccel
hamarább az ostromot, vagy pedig valamely más 
akadály jött közbe öt perccel előbb ... E nélkül 
az öt percecske nélkül minden nőnek volna 
regénye, amelyet azonban persze nem szán a 
nyilvánosság elé. Ez. megmarad a magányos 
órákra, az öregség napjaira, amikor az ilyen em
lék néha-néha íelmelegili a már fárad! testet . . . 
a lustán keringő vért.

Csend volt, mindenki a saját gondolataival 
foglalkozott.

A méltóságos asszony egy kis idő múlva 
folytatta.

Az én gavallérom, az a bizonyos, akr 
ügyesebb, ravaszabb, nekem kedvesebb volt, mini
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Így ma a közsegélyezésre szorulók száma 
aránylag nagyon csekély. A helyzetnek a bekövet
kező béke ideién sem szabad változnia. Mert 
amennyiben elvesztené az ilyen szegény a hozzá
tartozóját, megkapja hivatalos helyről az ellátmá
nyát, amennyiben pedig visszatér, azt a gondos
kodást, amelyre a hadisegély fölvételénél hivatkozás 
történt, fenn kell tartania akkor is. amikor már 
hazatért.

A most összeírandó szegényeket természet
szerűen állandóan kell ellenőrizni, hogy viszonyai
kon nem állott-e be változás. A változás alatt 
nem szabad csupán a viszonyok javulására gon
dolni, mert ha az állapotok rosszabbodtak, akkor 
a városnak, illetőleg jótékony intézményeknek ezt 
is figyelembe kell venni, mert hiszen a cél az, 
hogy ne legyenek nyomorgók.

Az állandó ellenőrzéshez azonban állandó 
szervezet kell. Nem tudjuk, hogy az állandó szer
vezet feladatait eltudják-e látni a jótékony intéz
mények vezetői, szentelhetnek-e annyi időt és 
fáradtságot, amennyit a szegényüggyel való alapos 
foglalkozás tulajdonképpen igényel.

Szombathely városnak is alkalmas volna, ha 
rátérne a sok különösen külföldi városban 
meghonosított körzeti rendszerre, amely szem előtt 
tartja a minden téren kívánatos helyes munka
megosztást, ami nem terhel agyon senkit as ilyen 
önzetlen szolgálatokkal, viszont a szegényügynek 
is a legalaposabban válik a javára.

Az említett rendszer szerint a város utcák 
szerint körzetekre lenne osztandó. Minden körzet 
élén áll egy-egy szegényatya, akit a szegény 
jelentkezéséről a szegényiroda értesít, vagy ő 
értesíti — ha tudomására jut valamely oly eset 
amelyben közsegélyt kell nyújtani - - a szegény
ügyi irodát. A szegényatya körzeti tanulmányt 
végez a szegény viszonyai felöl s ha érdemesnek 
tartja a segélyre, a végből javaslatot tesz a 
szegényatyagyülésnek. A szegényalyagyülésen áiz 
egyes körzeti felügyelők hivatottak megjelenni, s 
ezek döntenek a segélyezés merve, vagy általában 
a segélyezés fölött. Egyszerűsítés céljából a segély
összegeket a körzeti felügyelők kapják kézhez, s 
adják a segélyezettnek, amely alkalom arra is jó, 
hogy újabb környezettanulmányokat végezzenek.

Mig ezzel egy részt biztosítják, hogy csak az 
a szegény kaphasson segélyt, aki arra ténylegesen 
rászorul és arra érdemes, közelebb juttatják az 
egész .szegényügyet a teljes megoldáshoz. Betetőzi 
a szegény ügy gyökeres megoldását a szegényház, 
legfőképpen a dologház létesítése.

Egész sereg oly segélyezendő szegény van, 
akik még könnyebb munkát eltudnának végezni, 
mint aminő a tollfosztás, a papírzacskó készítés 
stb., stb. Viszont az álhumanizmus, amely annyi 
visszahatást szül, a szegényedetteket, elkényelme- 
siti, s tartóztatja olyan munka elöl is, amelyet 
azok még nagyon jól elvégezhetnének. A mennyi
ben ez a munkaképességük megállapítható, s azok 
mégis vonakodnak a munkát teljesíteni, amellyel 
valamelyest segíthetnének a maguk anyagi helyze
tén, úgy a segély megvonható.

Általában a szegényügy kezelésénél figyelem
mel kell lenni arra, hogy a segélyezés kérdése 
nem érzelmi kérdés, hanem a legszigorúbban gazda
sági, amelyen nem a külszin számit, hanem a leg
ridegebb valóság. Számba kell venni a segélyezendő
ket. de számolni kell a rendelkezésre álló segítő 
forrással is. Biztosítani kell azt a minimumot, 
amellyel a segélyezendő életét meg lehet menteni, 
de vigyázni kell, hogy a segélyezésnek idomulnia 
kell a segélyezett korábbi életmódjához is.

Az első lépés a segélyezés rendes mederbe 
szorításához megtörtént, ne késsenek a lehető 
gyökeres megformálással, annál is inkább, mert 
ezek a teendők ennek a szervezetnek megvalósítá
sára nem igényelnek annyagi terhet, s csak meg
takarítást jelenthetnek.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink
ban ápolt sebesült katonákról I

HÍREK.
Postánk.

Lapunk f. hó 7-iki számában megjelent ily 
czimü czikkünkre a soproni postaigazgatóság arról 
értesít bennünket, hogy bár a felsőbb rendelet, 
meiy a hivatalos órákat korlátozza, még érvény
ben van, a régi hivatalos órák visszaállítása iránt 
intézkedett. Értesít topábbá az igazgatóság bennün
ket arról is, hogy a felmerült panaszok meg
vizsgálását elrendelte.

Köszönettel nyugtatjuk a postaigazgatóság 
rendelkezését, mely ismét lehetővé teszi, hogy a 
postát délután 6 óráig igénybe vehessük. Nem 
férhet kétség ahhoz, hogy a hivatkozott felsőbb 
rendelet 4-sypán a fűtés és világítási nehézségekkel 
volt magyarázható $ ha odafönt hihetőleg meg
feledkeztek arról, hogy azt a már megváltozott 
állapotokhoz mérten módosítsák, vagy visszavonják,
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úgy a postaigazgatóság nem is tehetett egyebet 
minthogy a közönség érdekeit figyelembe véve, a 
fentebbi módon intézkedjen.

Hisz rendeletekből van nálunk bőven ! Sajnos 
több is mint kellene ! Kétségtelen azonban, hogy 
azoknak a hivatalos fórumoknak, melyek a végre
hajtássá*  vannak megbízva, első sorban a rende
letek szellemét kell szem előtt tartaniok.

Ami a kilátásba helyezett vizsgálatot illeti, 
hát ezt illetőleg nem vagyunk valami túlságos 
várakozással és reményekkel eltelve. Láttunk mi 
már egy-két ilyen vizsgálatot! A közönség sorai
ból nem szívesen jelentkező panaszos a végén 
még örült, hogy ép bőrrel menekülhetett. Elő
fordult, hogy a vizsgálat megejtésével megbízott 
tisztviselő ügyészi pózban tetszelgelt magának, 
azonban ugv, hogv vádlottnak a közönséget 
tekintette.

Végül még csak annyit, hogv ha az igaz
gatóság csak valamennyire is komolyan veszi az 
eféle vizsgálatot, úgy végeztesse azt diskrétebben, 
ne pedig előzetes csilingelős, beharangozás után. 
Bizonyos, hogy egészen más eredményekre jönne '

rr.

Házasság. Kovács István evang. 
lelkész,takarékpénztári elnök-igazgató Ilonka 
leányát folyó hó 18-án délután 4 órakor 
vezette oltárhoz Pethes László Béla deb- 
reczeni gyógyszerész. A polgári esketést 
Szondy Béla anyakönyvvezető végezte, ki 
meleg szavakkal köszöntötte a boldog ifjú 
párt. Tanuk voltak Rúzsa Ferencz és Weisz 
Frigyes Vilmos. Az egyházi esketés fényes 
közönség jelenlétében folyt le, hol Jónás 
Lajos s. lelkész mondott magasszárnyalásu 
beszédet és kérte Isten áldását a meg
kötött frigyre. A jelenvoltak tömegesen 
fejezték ki szerencsekivánataikat úgy az 
ifjú párnak, mint az örömszülőknek.

Kórházvizsgálat. A helybeli 
katonai kórházakat folyó hó 18-án felül
vizsgálta dr. Löwenthal Lajos fötörzsorvos 
és a tapasztaltak felett legteljesebb meg
elégedését fejezte ki.

— Halálozás. Lanscsák József Mura
szombat községnek 13 éven át volt város- 
birája folyó hó 18-án d c. 10 órakor 
hosszas betegség után 67 éves korában 
elhunyt. Temetése folyó 20-án az egész 
város osztatlan részvéte mellett délután 
3 órakor folyt le fényes papi segédlettel.

a többi, nos, ez ki tudta vívni, hogy meg
hallgassam. És egy nap, mikor férjem elutazott, 

megbeszéltük a találkozót. Délután három 
órára . . Oh, mily szivdobogva vártam lovago
mat ... Ez volt az első kaland . . . gondolata 
annyiszor fürdette ineg lánghullámokban egész 
valómat.

No és mi történt ? Hogy történt ? 
kérdezték türelmetlenül a hölgyek.

Remegve, szivdobogva vártam lovago
mat .... Az idő oly lassan telt . . . Végre már 
esek öt perc hiányzott ... El akartam futni, el 
szerettem volna rejtőzni, de már késő volt . . .

A méltóságos asszony hangja suttogó leit. 
Aztán mintha egészen elfeledkezett volna a jelen 
levőkről, elmerült gondolataiban.

— Aztán, - méltóságos asszonyom . . .
Aztán . . . igen ... a mutató kegyetlen 

közönnyel, könyörtelenül siklott tova a fehér 
mezőn . . . Már három óra elmúlt . . . Ah, ekkor, 
végre ekkor csöngetés hallattszott . . . Szédülve, 
roskadozva mentem ajtót nyitni ... és belépett 
egy — barátnőm. Az ott maradt egész délután . . 
Este a férjein megjött . . . Másnap reggel elutaz
tunk és hónapokig voltunk külföldön. A regény 

tehát nem fejeződött he, az utolsó fejezet előtt 
vége szakadt. Persze . . . örültem ennek . . hiszen 
ebben is egyek vagyunk mi nők: ha a véletlen 
ellenünk van, az édes izgalommal várt légyott el
maradt : öt perc múlva már örülünk, boldogak 
vagyunk, mert már ekkor vérünk lecsillapodott, 
mérlegelünk és józanok vagyunk

Az ősz asszony finom reszkető kezeivel meg- 
simitolta égő arcát.

- Eddig van, édeseim . ..
Az arcokon csalódás látszott, akárhánnyal! 

gúnyosan rántottak egvet a vállukon. Ók mást 
vártak.

Öt perc mull tehát, kedveseim, hogy én 
is le nem tértem az egyenes útról, de gondolat
ban már bűnös, már hűtlen voltain. Nem az én 
érdemem, hogy nem másként következett . . . 
Elmondtam , . . Eddig ezt senki se tudta . . . nem 
is sejtette . . . mert én is okos, ügyes, óvatos vol
tam, a látszatra nagyon vigyáztam . . . soha sem
mit el el nem árultam . Higyjétek el tehát, 
Csengev Nóra azért a kis ügyetlenségért, amit 
elkövetett, nem érdemelné meg azt a nagy bün
tetést . . .

— Ügyetlenségért? — kérdezték.

- Persze . . . Minek viselkedik úgy, mintha 
meg lehetne őt valamivel vádolni, holott az okos
ság megköveteli, hogy a nőt még akkor se lehes
sen meggyanúsítani, amikor pedig csakugyan volna 
reá ok . . . Össze is szidom még ma . . .

A méltóságos asszony felkeresi őt ? . . . 
Hogyne ! Meg akarom hívni magamhoz.... 

szombaton egy kis házi mulatság lesz nálam . . . 
Eljöttök, ügyre ? . ..

A hölgyek egy kicsit gondolkodtak és aztán 
valamennyien siettek elfogadni a meghívást.

A társaság hamar eloszlott.
A méltóságos asszony is kocsiba ült leg

jobb barátnéjával. egv nyugalmazott táblabiró 
feleségével.

— Lám, lám Emma, szólt ez a méltó
ságos asszonyhoz, nem is hitem volna, hogy 
neked is majdnem volt egy csintalan regényed.

Bizony volt. nevetett ez.
És ha a lovagod akkor nem lelt volna 

oly kényelmes ... ha el nem késik öt percet . . .
Tévedsz, kedves Emmám ... az én lova

gom türelmetlen volt - öt perccel előbb jött a 
légyottra . . .
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A községi képviselőtestület teljes számban 
rísztvett és s ravatalra koszorut helyezett. 
A család az alábbi gyászjelentést adta ki: 

Alulírottak szomorodott szívvel jelenijük, 
hogy a legjobb férj, forrón szeretett édes aty<ínk 
es nagyatya, Lanscsák József földbirtokos és 
volt városbiró életének 67-ik, boldog házassá
gának 41-ik évében hosszabb szenvedés után 
folyó hó 18-án a halotti szentségek ájtatos fel
vétele után jobblétre szenderült. A megboldogult 
hült tetemei folyó hó 20-án délután 3 órakor 
fognak a helybeli sirkertben örök nyugalomra 
helyeztetni. Az engesztelő szent miseáldozat 
folyó hó 22-én reggel 8 órakor fog a Minden
hatónak a helybeli rom. kath. templomban 
bemutattatok Muraszombat, 1918. április hó 18. 
Áldás és béke poraira! özv. Lanscsák Józsefné 
szül. Huber Mária neje. Lanscsák Ferencz, 
Lanscsák Viktor gyermekei. Lanscsák Ferenczné 
szül. Gregor Czeczilia menye, Lanscsák Mariska 
unokája.

Kitüntetés. Hivatalos Közlöny 
márczius 10-iki száma szerint O császári 
és apostoli királyi Felsége Novák Alajos 
muraszombati járásbirósági Írnoknak a há
ború alatt különleges alkalmazásban telje
sített különösen kötelességhii szolgálata el
ismeréséül a koronás ezüst érdemkeresztet 
a vitézségi érem szalagját! adományozta.

Mezőgazdasági kamara. Végre valahdra 
a gazdák, földmivelök és birtokosok is kapnak egy 
szervet, mely érdekeik képviseletit és oltalmát el
látja. Alakuló félben vannak és a közel jövőben 
meg is valósittatnak a mezőgazdasági kamarák, 
valószínűen a megyeszékhelyeken, vagy nagyobb 
gazdasági góczpontokon, melyek elsősorban mező
gazdasági érdekeket képviselnek, de azontúl és a 
mezőgazdáknak összes, tehát az ipar és keres
kedelemmel egybeforrt érdekeit is .Hatásköre na?y, 
kiterjedt és felette fontos is lesz. Csak már élvez
hessük jó téteményeit !

Köztisztviselők szervezkedése. A köztiszt
viselők is szervezkednek és nagy érdekeikért az 
egyesülésben keresik a megoldást. A szegediek 
indították meg a mozgalmat és ehhez a vasiak 
április 15-én d. e. 12 órakor Szombathelyen, a 
Kulturházban tartott értekezletükön csatlakozlak. 
Helyzetük javitása csak úgy elérhető, ha a kishitű
ség eltörlésével egy mindannyiért és valamennyi 
egyért dolgozni tud.

Ebzárlat. A kóbor kutyák inegsemisitése 
és a járásban álltalánosságban és majd minden 
vidéken észlelt veszett kutyák kiirthatása, a mind
ezekkel járó betegségek a bajok megelőzése czél- 
jából 3 hónapra ebzárlat van az egész járásra 
kiterjedően elrendelve.

Köszönetnyilvánítás. A Mezőgazdasági Bank 
r.-t. a zsidahegyi állami iskola szegény gyermekei 
részére 25 koronát volt szives adományozni, mely
ért hálás köszönetét mond a tanulók nevében 
l erenczy József áll. isk. tanító.

A magyar nyelvért és oktatásért.
A béke szellője a nagy-nagy távolból suhog 

felénk.
Azt susogja és azt mondja: az abba hagyott 

munkát már a háborús helyzet daczára újra fel
venni lehet. De kell is. Az idők a haladást fel 
nem tartóztatják és viszont az uj eszméktől, az 
uj munkakörtől mi sem maradhatunk el.

A vasmegyei magyar nyelvi bizottság is újra 
akcióba lép.

Vármegyénk alispánjának helyettesítésében 
dr. I<adó főjegyző ép most küldötte meg 6766/18. 
számú és április 16-án kelt leiratát a járási fö- 
szolgabiráknak. amelyben erre vonatkozó javas

lataikat április 30-ig elvárja és pedig avval a kö
vetkezménnyel, hogy későbbi előterjesztések figye
lembe vétetni nem fognak.

A leíratott főbb vonásaiban itt ismertetjük.
Annak, hogy a magyar nyelvi bizottság az 

1915 1917. években nem vizsgálhatta meg a
soron levő kerületekben a kijelölt iskolákat és igy 
a vizsgakörutak elmaradtak, tárgyi és személyi 
okai voltak.

Ma már olyan a helyzet, sőt az kívánatos 
is, hogy a szokásos iskolai vizsgálatok legalább 
részben megtartassanak, hogy a bár nehezebb 
körülmények között elért eredményekről a bizott
ság tájékozódást szerezhessen és a jutalmak 
ügyében is intézkedhessek. Több iskolánál a 
korábban fennállott személyi nehézségek a tanítók 
részben való felmentése folytán megszűntek, a 
tanítás rendszeresen vagy legalább is rendszere
sebben folyhatott, igy eredmény is felmutat
ható volt.

A megvizsgálandó iskolák most mégis javas
latba hozandók és erre hívja fel a főszolgabíró 
ur is tekintettel a rövid időre ez utón a 
tanítókat és az iskolaszékeket,

A helyzetből kifolyóan mégis oly iskolák 
hozandók javaslatba, hol eredmény biztosan fel
mutatható és a 22728'1912. számú vármegyei 
szabályrendelet követelményeinek elég tétetett. A 
bizottság tárgyi okokból a közlekedés nehézségei 
miatt csak könnyebben megközelíthető, esetleg 
vasúton elérhető községekben szállhat ki, viszont 
ez okból nemcsak a soron levő kerületekben, ha
nem több járásban is fogja az iskolákat meg
vizsgálni.

Kérjük a gondnokságokat és az iskolaszéke
ket, kik kívánják, hogy iskoláikat a magyar nyelv 
bizottság meglátogassa, hogy ez iránti előterjesz
téseiket Horváth Pál muraszombati főszolgabírónak 
azonnal megtenni szíveskedjenek.

Nem kételkedünk abban a feltevésünkben, 
hogy a látogatást járásunk minden iskolája kérni 
fogja, hiszen olyan tanítói karral és oly iskolákkal 
vagyunk megáldva, hogy magas és hazafias 
működésről és eredményről tudunk a nehéz hábo
rús helyzetben is számot adni. És evvel documen- 
táljuk azt a tényt is ország-világ előtt, hogy a 
muraszombati járás már nemcsak érzésében hanem 
nyelvében is, egyszóval izig-vérig magyar. 
Vendvidéki Magyarositó Közművelődési Egyesületért: 

dr. Sómén Lajos s. k. titkár.

Apróságok.

Nem az az okosság, amit tudssz, hanem 
amit kitalálsz.

Minden öreg emberről kisül, hogy korán 
született.

Ha egy haragszik, kettő káromkodik.

A buták legelőjét a lusták tanácsa őrzi.

Az ember mindent megemészt, csak nem 
mindent tud lenyelni.

Az idő nem igazodik az órához.

A mesét inkább elhiszik mint az igaz 
történetet.

A fény sohse akkora, mint az árnyéka.

Aki előtt meghajolsz, a fejedre nő.

A létért való harcz küzdelem az uralomért.

A háború után az emberek itthon keresik az 
ellenséget.

Közgazdaság.

Földmivelésünk megújhodása.
Azt a nagy gazdasági pusztulást, mely 

a hosszú háborúban az országot sújtotta, 
nagy megújhodásnak kell követnie, melyet 
csakis földünk egész termőerejének mozgó
sításától várhatunk. Különösen hangzik 
ugyan, ha most, amikor alig van igaerö, 
műtrágya és gép, a termelés fokozásáról 
beszélünk, de elő kell készíteni a jövőt, 
hogy a háború befejeztével mindjárt hozzá
láthassunk a gazdasági megújhodáshoz.

A német hadsereg sem győzött volna 
a négyéves háborúban, ha előre fel nem 
készült volna rá. A békére is föl kell 
készülnünk, hogy idöpazarlás nélkül fog
hassunk hozzá a magyar föld gazdaságo
sabb kihasználásához. A Hangya, két 
milliós alapítványa is erre való. Azért sza
vazott meg népszerű szövetkezeti közpon
tunk két millió koronát a földmivelőgazdák 
termelésének a fokozására, hogy mire eljön 
a beké, már készen álljunk a tervvel, a 
mely a kisgazdák kezén levő föld többet 
teremjen és nagyobb jövedelmet hajtson.

Évek óta nagyon sokszor kiáltják a 
gazdák felé a többtermelés jelszavát, 
többnyire olyanok, akik csak azért beszél 
nek róla, hogy a gazdáknak szemrehányá
sokat tehessenek. A nagybankok és kar
tellek vezérei és uszályhordozói a sajtóban 
és gyűléseiken sok „jó' tanácsot adtak 
nekünk, hogyan kell többet termelni, de 
ugyanekkor épp ők akadályozták meg a 
termelés fokozását, mert megdrágították 
a hitelt, a talajjavító anyagokat s a gazda
sági eszközöket egyaránt. Akadtak jó
hiszemű tanácsadók is, akik ligákat akar
tak szervezni a termelés fejlesztésére. De 
a buzdításnál tovább ezek nem mentek.

A »Hangya« végre a tettek mezejére 
lépett. Sok cifra beszéd és nagyhangú 
fosztok helyett letesz két millió koronát, 
hogy annak kamatait a Magyar Gazda
szövetség s a központ közös bizottsága 
fordítsa a szövetkezeti községekben a kis 
gazdák termelésének a javítására. Ebből a 
pénzből jut majd költség a legjobb vető
magvak meghonosítására, kitűnő gazdasági 
gépek és eszközök terjesztésére. Ha majd 
a gazda saját határában látja, mennyivel 
több terem a jól mütrágyázott táblán és 
mit ér az aratás után közvetlenül történt 
tarlóbuktatás, vagy mennyi haszna van a 
tavasziak alá való őszi szántásnak, sokkal 
hamarább ráadja a fejét, hogy a jó példát 
kövesse. Akik aztán e téren jó példát ad
nak, jutalomra érdemesek, mert ezek kor
szakos munkára vállalkoztak.

A nemzeti birtokpolitika folytán megint 
több föld kell, hogy a kisbirtokosság ke
zére kerüljön. Nemzeti érdek tehát, hogy a 
kisgazdák termelési módszere tökéletesed 
jék, hogy azoknak ne legyen igazuk, akik 
azt mondják, hogy a kisbirtok sokkal 
kevesebbet termel, mint a nagyhirtok.

A Hangya*  félmillió földmivelő csa
lád szövetkezése utján csodát müveit: 
milliókat hozott össze a földmivelőnép 
filléreiből. Most a milliókat visszaadja a 
földinivelőknek s bizton hisszük, hogy a 
termelés terén is nagy sikereket ér el a 
szövetkezés utján.

A szerkesztésért felelős : Scheibner Aludár.
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' Magyar felírással ellátott képek.

Muraszombat. 1918. vasárnap, április hó 21-én

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Vasárnapi műsor:
1. A szivek békéje. Dráma 5 felvonásban.

Szünet.
2. Hét hegység. Természet utáni felvétel.
3. Duczi bácsi hadilábon. Vígjáték 2 felv.
4. A sovánvitó kúra. Bohózat.

Az előadást egy kitűnő hangú óriási nagy 
gramofon kiséri.

Felsopáholy 2.50 K Alsópáholy 2 K.
HELYARAK : Zártszék 1.50 K. I. hely I korona.

II. hely 60 fill. III. hely 40 fillér.
Kezdete délután 3 órakor és este X órakor.

Jövő vasárnap, április 28-án. 
ICsak felnötteknekl 
Legyen világosság. 

Szenzációs szociális probléma 5 felvonásban.

Tisztelettel
DITTRICH GUSZTÁV 

tulajdonos.

VIZSGALAPOK
magyar, egyvonalas és németvonalu 

Kapható: Balkányi Ernő könyv
es papirkereskedésében Muraszombat.
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Minden este kapható 
a vasút állomásnál a 
vonat beérkezésekor

Kis Újság
10 fillér

Pesti Hírlap
20 fillér

Érdekes Újság
70 fillér

Budapest
14 fillér

Déli Hírlap
14 fillér

Legjobb Könyv
70 fillér

Szarvaslakvidéki Takarékpénztár Részvénytársaság 1918. április 28-iki közgyűlés elé terjesztendő 
mérleg-számlája.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

Vagyon Korona iil lér Korona fillér Teher Korona fillér Korona fillér

Pénztár...................................... 7037 98 Részvénytöke 40000

Értékpapír . . . . 206924 33 Tartalék alap 14000

Váltókölcsönök 41330 Szabad rend, álló tart, alap 5000 19000

Jelzálog kölcsön 35890 Takarékbetét 179760 74

Letét . . . . 736 180496 74
Kezeseit kölcsön 54.50 82670

Hitelezők 1551933
Előlegezett költségek 428 04

Átmeneti tételek 805 77
Óvás dij...................................... 125 80 Fel nem vett osztalék 92
Hátralékos kamatok 5015 Egyenleg mint nyereség 9873 49

.302201 15 302201 15

Szarvasiak, 1917. december 31-én.
Biicsek Mihály s. k. gróf Batthyány Zsigmond s. k. Horváth Károly s. k. Kollárs István s. k

pénztáros. elnök. uleluők. könvvvezető.

Bngári N. János s. k. Buchmann András s. k. Férték Ferencz s. k. Weisz Dávid s. k.
ig. tag- •g- ‘ag- ’g- tag- >g- tag.

Weisz Samu s. k. üaber György s. k.
•g- mg ig. tag-

Megvizsgáltuk s a fő- és mellékkönyvekkel összehasonlítva, mindenben egyezőnek találtuk
Szarvasiak, 1918 március 20-án.

Markócs József s. 1 Malacsics József s. k. Sinkó János s k.
i. b. tag. í. b. Inök . b. l«g.

Felülvizsgálta Scheibner Aladár s. k.. a Muraszombati Mezőgazdasági Bank r.-t. főkönyv elöje.




