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A jövő nemzedék.
A háború emberveszteséggel jár. S 

nincsen veszteség, mely érzékenyei:, ren 
sújtaná a nemzetet. Ezt szükségkép jen 
pótolni keli. Mennyiségileg is, minőség lég 
is. Minthogy azonban a mennyiségpó lás
nak a természetes szaporodás határt s ah, 
az inkább bővíthető minőségpótlás :eil, 
hogy főgondunk legyen. Vagyis gom os- 
kodni kell arról, hogy a megmaradó em >er- 
anyagot. melyet főleg az uj, a jövő nem
zedék szolgáltat, a nemzetért kifejte 
nagy munkára kellőképpen előkészít 
neveljük.

Első sorban a testi nevelésre ke! 
gyeimet fordítani. A test rendszeres n; 
lése és edzése épp oly fontos, mint 
ész és a szív nevelése, sőt fontosabb, i 
azoknak alapfeltétele. Testileg erős, edzett 
egészséges férfiakat és nőket kell neveljünk. 
Ne tenyészsziink görbehátu, vékony labik- 
ráju, rövidlátó, életkedv nélküli csorda beli
eket. Nemesített szív, nemesitett ész n :me- 
sitett testben, ez a nevelés eszmény :épe, 
melyet elérni lehet, ha a szülői háaz 
iskola, a társadalom vállvetve közren ükó- 
dik. Csak úgy válhat az uj nemzedék a 
nagy arányban fokozódó kötelességükéi 
járói életre képes, izmos, egészséges, v dám, 
megelégedett, optimista, idealisztikus nem
zedékké, mely a megnehezedett liarczot a 
létért könnyen és játszva végzi.

Különben pedig egész nevelési rend
szerünket a háború után aiapjábai meg 
kell változtatni. Évek óta ócsárolják .i dívó 
oktatási rendszert, atyáról fiúra átszáll a 
gyűlölet, a megvetés annak elavult 
szere iránt, a kulturember kétségl eesve 
látja, tapasztalja annak ferde, haszontalan 
voltát, a felvilágosult pedagógusok h; 
nak ellene, úgyszólván az egész n 
nemzedék elitéli ezt a rendszert és 
teli annak megváltoztatását az uj ke
lemében — és mégis sikertelen ez < harcz 
a ezopfos czéhbeliek ellen.

Vitatkoznak, tanácskoznak és a 
vajúdásnak az eredménye valamely 
séges tapasz, melyet erre a múmiára 
tanak és megmarad az elavult ki 
forma, a túlterheltség, a sziv ó 
lés elhanyagolása, megmarad az 
következmény: az ideges, rövidlátó 
mánygyülölő, életkedv, egyéniség 
ifjúság.

Ami jó és üdvös volt hajdanái an, ma 
már nem az, a népek anyagi és : zellemi 
élete megváltozott; minden mozgástan van, 
minden halad, csak az iskola stagnál mert 
toldással-foldással akarnak egy n ár nem 
életképes intézmény fentartani.
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Az uj nemzedéknek, a háború után 
következő uj kornak uj iskola kell, uj esz
közökkel, uj tananyaggal, uj tanerőkkel, uj 
tanulóanyaggal.

A régi rozogaépidetet le kell rombolni 
és helyébe az uj kor uj iskoláját felépíteni.

Használjunk hadi postabelyegetl

Szabadságolások mezőgazdasági 
munkákra.

A jövő megélhetés biztosítása nem kisebb 
gondját képezi a kormánynak, mint a harctéri 
győzelmek biztosítása. Azokat a rendelkezéseket, 
amelyeket a honvédelmi miniszter a mezőgazda
sági munkák elvégzésére a mull évben kibocsátott, 
teljes egészében fenntartva, az azóta fölmerült 
tapasztalatok alapján kiegészítette s a hivatalos lap 
vasárnapi számában tette közzé.

Az uj rendelet szerint a szükséghez és a 
lehetőséghez képest az önnálló mezőgazdák, azok 
hozzátartozóit (fiú, vő, testvér) szőlőbirtokosokat, 
vincelléreket, kovácsokat, bognárokat, és kádáro
kat szabadságolnak. Minden egyéb legénységet 
munkásosztagba osztanak be.

A mezőgazdasági munkálatokhoz szabadságol 
kihallgatáson kell kérni, szabadság engedélyezés
hez sem kérvényt szerkeszteni, sem községibizo- 
nyúlványt kiállítani a legszigorúbb felelősségre 
vonás terhe alatt a községi elöljáróságnak nem 
szabad.

Munkásosztagokat és lovakat a igénylőknek 
a gazdasági munkabizottságok utján kell kérel 
tnezni. A kivezényelt munkásosztagok élelmezés
pénzét a munkaadónak tiz naponkint küldik el. A 
legénységnek hetenkint egyszer husjár. Az osztag 
tagjainak, s a munkában a kijelölt időig tartozik 
megmaradni. További maradás külön kérelmezendő. 
A munkásosztag parancsnoka szintén köteles a 
munkában résztvenni. A napszámbér a korábbi 
rendeletek értelmében állapítandó meg, leglább 
három koronában.

Az elszerződött aratómunkások munkaadó
jukhoz fognak szabadságoltatni.

A községi mezőgazdasági intéző bizottságok 
a fölmentett és szabadságolt mezőgazdákat, ha 
saját sürgős gazdasági munkájukat, elvégezték, 
bocsássák okvetlenül azoknak rendelkezésére, aki
nek földje megmüveletlenül áll, illetőleg, akiknek 
sürgösgazdasági munkák elvégzése szükségessé 
teszi a hadbavonultak családtagjainak is igénybe
vételét.

Ennélfogva a hadbavonultak segélyezett csa
ládtagjai mezőgazdasági munkáknál foglalkozta- 
tandók. Ezeknek a hadisegély továbbra is kijár. 
Az államsegély csak azoktól vonható meg, akik 
saját egészségi állapotuk és csuklói viszonyuknál 
fogva munkára mehetnének és akikről beigazolást 
nyer, hogy nekik megfelelő gazdasági munkára 
felhivattak és azt visszautasították.

A katonai kincstári lovaknak mezőgazdasági 
munkákhoz való kikölcsönzésére a korábbi rende
let mértékadó. Az uj rendelet kiköti, hogy a lo
vakkal vezényelt legénységnek legalább három 
korona napszámbér fizetendő.

Rendelje meg lap,,nka'a harctéren
___ ___ ___  y. S* levő férje, fia, testvére.
rokonéi stb. részére. Nagy örömöt szerez nekik. 
Lapunkat a tábori posta rendesen kézbesíti!

Ne maradjon föld 
megmüveletlenül. Ne hagyjunk parla
gon talpalatnyi földet sem és ami eszközünk 
fölösleges, vagy nélkülözhető a föld meg
műveléséhez, adjuk kölcsön a másiknak, 
akinek kevesebb a módja, hogy kötelessé
gét teljesíteni tudja Segítsünk magunkon 
és segítsünk másokon, ez a parancsa az 
időknek, amelyek méhében jövőnk, életünk, 
boldog nyugalmunk sorsának fordulása 
rejtőzködik.

A föld ma az erőknek, kitartásnak 
forrása, táplálója az akaratoknak, az elszánt- 
sá nak A föld térin ?sére ma olyan szükség 
van, mint a levegőre, az áldott magyar 
talaj jóságát, mellyel fizet, vérrel pecsételt 
szerelmünkért, háláljuk meg azzal, hogy 
nem bánunk vele mostohán, hogy figyel
műn!-el, munkánkkal adjuk bizonyságát 
iránt;, való kötelességünk megértésének'

A háborút fegyverek ereje és a fron
tok mögött élő polgárság kötelességtudása 
dönti el. A földet meg kell védeni fegyver
rel es meg kell művelni szerszámmal A 
föld adja az életnek és erőnek csodás 
forrását, nem szabad elhanyagolni az isteni 
kegyesség e pazar ajándékát. A német kor
mány egyik tagja mondta: a katonák és a 
gazdák nyerik meg a háborút.

Természetes, hogy a győzelem alapja 
a kötelességtudás. Értünk, az itthoni föld 
védelméért harcol a hatona és méltatlanok 
volnánk önfeláldozásához, ha a kötelesség 
könnyebb részét itthon nem teljesítenénk. 
Szükség van minden munkáskarra itt bent.

Fogadjuk meg a jó szót és akinek 
földet adott a sorsa, vegye a szerszámot 
idején a kezébe és dolgozzék rajta. Ki 
bírná el lelkiismeretével a vádat, hogy nem 
teljesítette kötelességét? Adjuk meg a föld
nek szerény kívánságát, törődjünk vele 
becsületesen. A magunkéval is, a máséval 
is Ha telik a magunk szerszámaiból, juttas
sunk belőlük azoknak, akiknek szűkösen 
van benne részük, bs különösen fogadjuk 
gondoskodásunkba azokat, akiktől az apát, 
a családfentartót elvitte a háború.

A nagy magyar család közös baja a 
nehéz idő. Adjuk egymásnak szeretettel a 
megértő testvér segítő, gyámolitó kezét.

Tisztelet :el kérjük az előfizetés szives megújítását
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Cigányok rablóbandája.
A szombathelyi kir. törvényszék elé 

nyolc cigány asszony és férfi vegyesen 
rült, elfogott tagjai egy rablóbandának,
félévvel ezelőtt inég állandóan rettegésben t irtotta 
és veszélyeztelte Vas megye déli járásait és Zala- 
megvének szomszédos határszélét.

' Annak idején megírtuk, hogy a rablóbanda 
Horváth József (Sudár) és Kokas József I széles) 
vezetésével több, mint negyvenkét betörés e 
lási és számos kisebb lopást követett el. 
lök a kisszombati, borhidai és ivánfalvai 
tanyákon és a közeli erdőkben tanyáztak.

Nagyobb betöréseket követtek el llá 
Bagonya, Lendvarozsvölgy, Murahely Csere 
Újtölgyes, Lukácsfa, Barkócz, Zalaivánc, I i 
Muracsermely községekben, De ellátogattak 
zeli stájer helységekbe is, ahol tizenhét b. 
követtek el. Egy alkalommal a csendőrök iili|ő/őbe 
vették a rabló cigányokat, harc is fejlőd itt ki 
köztük, amelyben csendőrgolyó megölte a banda 
egyik tagját,, Horváth József Vicát, a rablókat 
azonban nem tudták elfogni.

A bandának a kisszombati erdőben 
vermei voltak, amelyekben uagy tömeg éleli ászért 
halmoztak fel. A csendőrségnek a nyomozás 
tett hozzávetőleges megállapítása szerint a 
szombat környékén elterülő mezőkről min 
7000 korona értékű burgonyát, és egyéb 
nyékét loptak össze. Szekereken szállított, 
be Kisszombatba, ahol értékesítették. Loptak 
bán katonai felszereléseket, puskát, oldaliéi yvert, 
látcsövet stb. értékes tárgyakat.

Az üldöző csendőrök kezére került < gypár 
cigány, hármat pedig éjszaka idején a kisszi 
erdőben fogtak el. A banda tejei, Horváth József 
és Kokas József azonban megszöktek s 
máig se sikerült elíogni a csendőröknek.

így a bandának csak a jelentékte 
tagjai kerültek ma a törvényszék elé.

; rab
ra b-

■

sliget. 
1CSÓCS 

óc, és 
a kö- 

e törést

nagy

során 
Mura- 

egy 
ermé- 
k ezt 
azon-

mbati

ezeket

enebh

• MURASZOMBAT ES VIDÉKE.

I ==~ '
A törvényszék miután egész sereg tanul és 

kárvallottat kihagatott, meghozta Ítéletét, amelyet 
2 órakor hirdetett ki az elnök. Két fiatalkorú 
vádlotton kívül Horváth Jánost, Kokas Marit és 
Évét, Baranyai Máriái egy-egy évi börtönre Ítélte 
melyből 4 hónapot a vizsgálati fogsággal kitöl
töttnek vett, azonkívül elitélte Czeller Istvánt 
(Dancsi) 3 havi fogházra, Horváth Annát 3 havi 
s a büntetést a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek 
vette.

Dr. Czipott Zoltán, mint arról 
örömmel hirt adtunk, súlyos betegségéből 
felépült és már nemcsak nemes hivatását 
tölti be, hanem ime lapunkat is felkereste 
mai tárcájával. Örömmel köszöntjük öt is
mét ezen a helyen és lapunk közönsége 
érdekében kívánjuk, hogy lapunk irányá
ban eddig tanúsított jóakarata sokáig meg
maradjon és még sok éven át gyönyörköd
hessék közönségünk az ö disztingvalt és 
avatott írásában.

— Kitüntetés. A hadsereg parancs
nokság Hajdinyák József seregházai lakos 
népfelkelő tiizérőrvezetöt az ellenség előtt 
tanúsított bátor magatartása elismeréséül 
a bronz vitézségi éremmel tüntette ki.

Takáts László utcza Muraszombatban. A 
lapunkban megpendített eszme, melyben felvetettük, 
hogy Muraszombat község hálával és kegyelettel 
kell, hogy adózzon Takáts László emlékének, ki
nek zseniális tehetsége Muraszombat építkezést 
terén örökbecsű alkotásokat hagyott hátra, valóra 
vált. A község közgyűlése egyhangú lelkesedéssel 
határozta el, hogy a Bokor utczát, amelyben l'a- 
káts László egyik legszebb alkotása a községháza 
van, Takáts László nevéről nevezi el. A községnek 
ezen szép és kegyeletes megemlékezése igazán 
példát-adó módon mutatja azt az utat, amelyen 
haladva a hazáért elhalt hősök emlékét tisztelni 
és kegyelettel megőrizni kell.

, MÁRCIUS 18.

Eberl Rudolf révkapitány ha
lála. Lapunk múlt számában adtunk lárt 
a magyar tengerészet egy fáradhatlan, ér
tékes tagjának váratlan elhunytéról. A 
gyászbaborult család iránt nemcsak Mura
szombatban nyilvánult meg a részvét, ha
nem felettes hatóságai és hontársai is 
meleg hangú sorokkal keresték fel az el
hunyt nővéreit.

Gróf Wickenburg István vbtt. fiumei 
királyi kormányzó az alábbi meleghangú 
sorokkal fejezte ki részvétét: Fogadják ké
rem Eberl Rudolf révkapitány elhunyta 
alkalmával őszinte, mély részvétem kifezé- 
sét. Eberl halálának Ilire engem is közelről 
érintett, mert egy kiváló szorgalmú és 
megbízható munkatársat veszítettem benne.

Roediger Ernő miniszteri tanácsos a 
kartársak nevében a következőket irta: 
Fogadja úgy a magam, mint a többi rév
hivatali tisztviselő társaim nevében is fivé
rének, volt Kedves kollegánknak gyászos 
elhunyta alkalmából mélyen érzett részvé
tünk őszinte kifejezését. Emlékét mindenkor 
szeretettel fogjuk megőrizni, minek első 
jeléül valamely hadi jótékony cél javára 
magunk közt a gyűjtést megindítottuk.

A tengerészeti hatóság pedig a követ
kező szavakban ad kifejezést az elhunyt 
iránt való nagyrabecsülésének: Mélyen 
meghatva vettük megboldogult kedves Fi
vére korai elhunytának hírét. A. m. kir. 
tengerészeti igazgatás az elhunytban lelki
ismeretes, hti és buzgó tisztviselőjét, a 
tisztikar pedig nagyrabecsült tisztviselőtár
sát és kedves barátját vesztette el. Nagy
ságtoknak pótolhatlan veszteségük alkal
mából a tengerészeti hatóság tisztviselői 
karának őszintén érzett részvétét nyilvánítom.

— Hadifogságban. A 18 as hon
véd gyalogezredből orosz fogságba járá
sunkból kerültek: Skerlák János Doinon-

TARCA.

De Profundis.
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Irta: Dr. Czipott Zoltán
tb. in. főorvos.

A közelmúlt napokban sötét, örvénylő 
ségek fölött vezetett el az utam.

>Az ember hiába küzdi végig az életet 
col és szenved, végül mégis csak alul mara 1. Mit 
ér a vigasz, mit érnek az összes theoriák, n 
eltörpül az egyénnek az élők sorából való kiv< 
— az egyén borzalmas, kagyetlen elmulá 
megismétlődése mellette 
fanyar elkeseredett ajkáról Hál ez a 
igaz lehet úgy nagyjában, de mégsem Írom alá. 
mert a sors keze másfelé legyintett, és ezúttal 
maradtam felül.
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Valami gonosz fajtájú tüdőgyulladás, i lint a 
igyha 
un is 

a láztól égő testemen, hoj. y igy

villámcsapás úgy ütött rám hirtelenében s az 
döntött. Így hangzott a diagnózis, de mag 
láttam, éreztem 
van és nem máskép.

A jó barátok, ismerősök jöttek látogat 
már mint ilyenkor szokás, nagyérdeklődésst 
részvét meleg hangján tudakozódtak beteg.- 
közelebbi körülményei felöl, hol hűltem meg 
merre mikor szedtem 
Egyesek már az alkalmi okot is megtalálni vélték, 
volt, aki határozattan Dobrai vendéglőst állította 
oda károkozó gyanánt. Nem úgy értendí 
mintha talán a mi derék Bohraink Muraszom >alon 
holmi veszélyes baccillushordozó volna s 

)ba s 
I s a 
égem 

hol 
magamba ezt a nya rálát.
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esetembe a speciális pneumokkusz nevű mikro 
organizmust tenyésztené magában, mert tudvalévőén 
ennek a mikrobának a vérbejutása okozza a tüdő
gyulladást. Nem. De úgy indirekte nem lehessen ! 
tudni nincs-e igaza az én oknyomozó barátom
nak. Megtörténhetett ugyanis, hogy a rosszul fű
tött kaszinóban, a pagát és 21-es izgalmas hajszája 
közben szervezetem lehűlvén, ellenállási képessége 
oly mértékben csökkent, hogy a pneumokkusz 
befogadására, megtelepedésére alkalmassá vált, a 
mi ismét a legkönnyebben következhetett be akkor 
a mikor a szabadra érve, a >grand-canaie<-on 
merész ívben nyujtozkodó -pontede respiro»-n át
haladtam s a nyirkos, hideg téli levegőben laká
somra siettem. Érdekes és megrögzítésre érdemes 
egy távollévő jó emberemnek a vigasztalása, a ki 
azzal báloritott, hogy a tüdőgyulladás rendszerint 
kedvezően végződik, amit a statisztika is kétség- , 
telenül igazol, enélíogva tehát bízzál a statiszti
kában. < Nem rósz ez egy nóvum.

Megállapították, hogy erős viaskodásom volt 
a csontos kaszással, a ki most szárazon, vizen és 
a levegő magasságaiban kéjes érzéssel szemléli 
gazdag aratását Véreim éjt-napot összetevő fárad
hatlan gondozással voltak ápoló őreim. Jó orvos
társaim a tudománynak minden rendelkezésükre 
álló eszközével buzgolkodtak megmentésemen. 
Kámfor, élher, oxygén, champagner voltak ostoro- 
zóim, de úgy látszik hiábavalónak bizonyult minden 
emberi erőfeszítés, végül is csüggedt fejjel elhangzott 
a szercotyp sententia: »nonest medicamen in hor- 
tis, csak a természet segíthet rajta.

No hát igy is történt, a jóságos természet i 
nem hagyott cserben. Itt vagyok, élek, mozgok, | 

szívom az édes éltető levegőt és élvezni fogom 
tovább e szépséges világnak (?) minden báját, 
gyönyörét addig, amig újból megvillan a kasza s 
szemben állok a második utakkal. Ezután, ezután.

Annyi bizonyosnak látszik, hogy ezt az élet 
halálharcot az a kismotor döntötte el, a melyben 
a költők szerint a szerelem misztériuma, a kéi 
mámora, a fájdalom kinja lakik, lankadatlanul 
dolgozott a sorsdöntő pillanatig, mert tudta, hog\ 
ezzel még tartozik nekem. Pedig 57 év leforgása 
alatt ez a kis ököinyi husdarab 20 millió kilogr 
sulvt emelhetett volna 46 méter magasságba, a 
kiváncsi biológusok kiszámították ugyanis, hog\ 
az emberi szív 24 óra alatt oly munkát végez, 
amely megfelel azon erőkifejtésnek, amely I tonna 
(1000 kig. súlyt 46 méterre emel.

Mi tűrés, tagadás, veszedelmesen közeledem 
ama korhatárhoz, a melyről azt mondja a rigmus

->Akitől nincs messze az élet határa.
Nem előre szerel nézni, hanem hátra.«
Igaz, hogy mint afféle »laadator temporis 

acti« szívesen száll vissza képzeletem a múltba 
Ha lezajlott a fárasztó napi munka, vágyódással 
lopódzoin be abba a múzeumba, ahol emléktár
gyaim szanaszét hevernek és a régiség gyűjtők 
ismert szenvedélyével szortírozom, hozomrendbe 
őket. Az egyiket megsimogatom s különös gonddal 
helyezem el az első sorba, a másikat egy kissé 
hátrább tolom, a harmadikat kidobom és igy to
vább. A katalógus megszerkesztését azonban ké
sőbbre hagyom, mert akármint van is, az egyik 
szememet mégis csak előre szegezem és nem 
tartok Humboldtul, a kinek az élet a legnagyobb 
képtelenség.
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kosfa. Skrilecz Sándor Lendvakislak, S: 
dis József Kerkaszabadhegy, “ ‘ 
György Nádorfa,

A battyándi evang. egyház, március !5-én 
délután 3 órakor a templomban vallásos estélyt 
lart a következő műsorral: I. Preludium, orj 
előadja Osváth Sándor tanító, közének. 2. | Ima, 
mondja Odor Lajos segédlelkész. 3. fövéryesy: 
linád-ág. énekli Melicli Andrásné úrnő. 4. Szász 
Béla: A harminc pénz, szavalja Melich András 
rőnafői tanító. 5. A keresztfához megyek, 
a battyándi leánykar. 6. Mire tanit a h< 
leiolvasás, tartja Luthár Ádáin. 
I:n Istenem te nagy bizalmam, énekli a bat 
leánykar. 8. Ima, mondja Odor Lajos segédh 

Közének. A karénekeket Luthár Ádámné 
tolta be és vezeti.

A nikkel huszfilléreseket április j 
váltják be. A közönség körében az a téve 
terjedt el, hogy a nikkel huszfilléreseket, amiknek 
elfogadása január elseje óta nem kötelező, 

lampenztáraknál sem fogadják el. Ezzel sz 
ugv értesülünk, hogy a nikkel huszfillérese i áp- 
rilis 30-ig minden postahivatalnál, adóhivatalnál, 
államvasuti pénztárnál stb. valamint az O: ztrák- 
Magyar Bank pénztárainál is fizetésre felhi 
hatók, illetve beválthatók.

Postai hir. Csoinagtorlódás miatt < sülör- 
löki napon a csomagok és kézi darabok feltételét 
megszüntetem ezentúl csütörtökön csak szükséges 
csomagok élesztő, vetőmag és készpénz kü 
nyék vehetők fel. Postaigazgatóság.

Községi gyűlés. Muraszombat 
község képviselő testiilete márczius 12-én 
d. u. 2 órakor tartott közgyűlést. A köz
gyűlésen a képviselő testületi tagok közül 
számosán jelentek meg. A közgyűlésre 
kitűzött jelentéktelen tárgyakon fe 

az
i mben

sznál-

.demé-

közül

aül 
közgyűlés Szotidy Béla segédjegyzö részére 
drágasági pótlékot állapított meg és iroda
átalányát a háborít tartamára feleme|ne. A 
községi pénzek elhelyezését a MuraSzoin- 

el a 
köz- 

i osnak 
fbmon-

Szle-

Takáts 
i ja le.

51 ne

három 
puszti-

bati Takarékpénztárban határozta 
közgyűlés. A hídmérleg ügyében a 
gyűlés az eddigi hídmérleg tulajdoi 
Kirbisch Ferencznek a szerződést f 
dotta és elhatározta a közgyűlés, htjigy a 
község maga fog hídmérleget felállítani. 
A közgyűlés kiemelkedő pontja volt 
pecz János esperes emelkedett hattj u be
széde kíséretében előterjesztett indítványa, 
hogy a közgyűlés hősi halált halt 
László iránt kegyeletét és háláját ró 
A közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy 
részvétének jegyzőkönyvileg ad kifejezést 
és ezt a gyászba borult családdal I özölni 
fogja, egyben pedig elhatározták, Hogy a 
Bokor utczát Takáts László névért' 
vezik el.

— Szomorú statisztika. A 
év óta dúló háború rettentő entbei| 
tása között nem áll utolsó helyei az a 
pusztulás, amely a hadakozó országok bel
sejében folyik. A háború is pusztít? J- — 
ország belsejében végbemenő puszi 
szomorú és megdöbbentő adatokat szolgál
tat. A statisztikai adatok szerint kévés az 
skűvő, tehát meg kell találni az orvoslását 

annak, hogy az esküvők száma eme kedjék, 
ami természetes csak úgy történhet k meg, 
ha az egyesek szellemi és anyagi helyze
tének javítására szükséges gazdasági intéz
kedések megtéve lesznek. A sok 
halál pedig égbekiáltóan szól amelle 
az ország egészségügye körül hibák tannak, 
hogy a gyermeknevelés körül nagyok a 
bajok, tehál minden eszközt ésmócotmeg 
kell ragadni arra, hogy a nagy pu íztulás- 

de az 
ulás is

ember- 
t, hogy

íztulás-

nak vége szakadjon, és meginduljon az 
aktió az ország egészséges fellendülése 
iránt. A muraszombati szolgahiróságtól be
szereztük a muraszombati járásra vonatkozó
1916. évi adatokat, amelyek összevetéséből 
megállapítható, hogy a járás területén 1029 
halálesettel szemben 777 születés volt és 
összesen csak 69 házasság köttetett Az 
egyes jegyzöségekben az arány a következő: 
a musznyai jegyzőségben 62 születés, 78 
halál, 3 házasság, mártonhelyi jegyzőség
ben 39 születés, 77 halál, 3 házasság, pártos- 
falvai jegyzőségben 10 születés, 30 halál, 
2 házasság, felsőlendvai jegyzőségben 127 
születés, 126 halál, 11 házasság, a csend
laki jegyzőségben 65 születés, 59 halál, 5 
házasság, bodóhcgyi jegyzőségben 40 szüle
tés, 61 halál, 5 házasság, tótkereszturi 
jegyzőségben 45 születés, 62 halál, 6 házas
ság, vashidegkuti jegyzőségben 37 születés, 
47 halál, 7 házasság, péterhegyi jegyzőség
ben 46 születés, 50 halál, 3 házasság, 
szarvaslaki jegyzőségben 64 születés, 91 
halál, 5 házasság, muraszombat-vidéki jegy- 
zőségben 50 születés, 58 halál, 2 házasság, 
muraszombati jegyzőségben 51 születés, 99 
halál, 8 házasság, urdombi jegyzőségben 
22 születés, 64 halál, 4 házaság, battyándi 
jegyzőségben 34 születés, 55 halál, 1 házas
ság, perestói jegyzőségben 76 születés, 72 
halál, 4 házasság.

Polgári iskolai leány magántanulók figyel
mébe. A vall, és közokt. minisztérium 158523 917. 
sz. rendelete alapján leányok csak kivételes és in
dokolt esetben vizsgázhatnak a fiúiskolákban. Akik
nél ily eset fennforog, kérvényeiket a vall, és 
közokt. miniszter úrhoz címezve az illető polg. 
fiúiskola igazgatóságánál nyújtsák be. Akik a mura
szombati polg. fiúiskolában óhajtanak magánviszgá- 
latot tenni, kérvényeiket legkésőbb f. 
hozzák be.

Megjelent az uj bélyeg illeték 
Most került forgalomba az e hő elsején 
pett okmánybélyeg illetékre vonatkozó uj
Tekintettel arra, hogy még az 1917. évi naptárak 
legnagyobb része is a régi bélyeg tarifát tartal
mazza, a nagyközönség sok tévedéstől és bírsá
golástól óvhatja meg magát, ha a szóbanforgó 
táblázatot megszerzi. Kapható Balkányi Ernő pa
pi rkereskedésében Muraszombat és Alsólendva. 
Ára 20 fillér.

hó 26-ig

táblázat 
életbelé- 
táblázat.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink
ban ápolt sebesült katonákról I 

Színház.
Kritikát Írván a sudár fa magasbaoyuló ágán 

hintáid gyerek jut eszembe. A kis fiú egy őrizetlen 
pillanatban egy sudár fa tetejébe mászott, és annak 
vékony, törékeny ágán hinbálódzott. Az aggódó 
szülök gyermeküket keresvén, nagy rémületükben 
megpillantják a fa tetején a gyermeket. Az anya 
már sikoltani akar ijedtében, amikor az apa csendre 
inti őt és kénytelen kelletlen szépen leülnek a fa 
tövében és szótlanul várják, mig a fiú lekuszik a 
fáról, attól tartva, hogy ha rákiáltanak a fiú le
esik. Valahogy ilyen szempontoktól, vezettetve 
kezeltük mi is kritikánkban színészetünket.

Szeretjük a művészetet magáért a művészetért 
és ezért kezdettől fogva, mikor a társulatot még 
nem ismertük, dicséretekkel halmoztuk el, sőt a 
mi nehezebb volt mikor már megismertük a társu
latot, még mindig nent volt más csak dicsérő 
szavunk, mert féltünk tőle, hogy a közönség eset
leg Írásunk folytán nem pártolja kellően a színé
szetet és az őket esetleg igy érhető baj követ
kezményeivel nem akartuk lelkiismeretünket terhelni, i

Most azonban már a színtársulat működését be
fejezvén, úgy véljük igazságos kritikánk nem fog 
ártani, sőt a jövőben talán hazznára lehet a 
társulatnak.

A társulatnak eddigi előadásai sok kívánni 
valót hagytak hátra fegyelem és szereptudás dol
gában, aminek természetes következménye, hogy 
az előadásokban hiányzott az összhang és hiába 
volt egyik másik tagnak jóakaratu ambitiója és 
szorgalma, ha mindig akadt, akiszerepét nem 
tudva, a nem a szereplőkkel, hanem a súgóval 
folytatott kínos párbeszédet. A darabok közül is 
szívesebben láttunk volna régi jódarabokat, inkább 
mint az uj roszdarabokat. Operettet hegedű kísé
rettel játszani nem lehet és jövőre való tekintettel 
hisszük, hogy ilyen irányú kísérletek elő nem 
fordulnak.

Tisztában vagyunk a háborús helyzet bajaival 
és hajlandók is vagyunk az összes bajokat a há
ború rovására is írni, bírálat tárgyává csak azért 
tesszük, mert e bajok megszüntetésére igazán ke
vés törekvést láttunk. Reméljük a legközelebbi 
viszontlátáskor ezek a hibák elsimulnak és egy 
közönségünkhöz méltóan fegyelmezett társulat fog 
gyönyörködtetni minket.

Az elmúlt hét egyébbként a jutalom játékok 
jegyében folyt le. Hétfőn Baranyai a társulat jó- 
hangu tagjának jutalomjátékául a Mágnás Miskát 
játszották. Ez a darab kétszer is ment Muraszom
batban, bizonyságául annak, hogy a társulat kellő 
elhatározás és jóakarat mellett jó előadást is tud 
nyújtani és viszont közönségünk is értékelni tudja 
a jó előadást A közönség meleg szeretettel ünne
pelte Baranyait és gyönyörködött művészi énekében.

Kedden Jenőfy jutalomjátékául Mozi tündért 
adták, amikor a közönség sokat derült Jenőfy 
sikeres alakításában.

Szerdán Tőrei Ilona jutalomjátékául Kabaréit 
előadás volt, melynek lelke a temperametumos 
sok tehetséggel megáldott primadonna volt, ki 
alakításaiban megragadta a közönséget.

Csütörtökön Legény búcsú operettet játszot
ták. A gyönyörű operett fülbemászó zenéje termé
szetes füredi legambitiozusabb hegedű kísérete 
mellett se érvényesülhetett eléggé.

Szombaton Molnár Eerencz világot megjárt 
vigjátéka A farkas került színre. A darab közön
ségünk előtt már ismerős, annak szépségei azon
ban sohasem vesztik el hatásukat és az előadás 
joggal számit a közönség érdeklődésére, mert e 
darabot füredi Jenő és felesége jutalomjátékául 
választották. Közönségünk ezt az igazán ambitiozus 
és művészi alakítást produkáló színész párt idáig is 
bacsülni tanulta, akik akarásukkal szereptudásuk
kal és szorgalmukkal a közönségből a teljes 
szimpátiát váltották ki és igy hihető és remélhető 
is, hogy közönségünk elismerését a jutalomjátékon 
minél nagyobb számban valómegjelenéssel kifeje
zésre is lógja juttatni, fürediné eddigi összes 
szerepeit gondosan és Ízléssel játszotta meg, füredi 
pedig mint művész határozottan szimpatikus alakí
tásokat nyújtott összes szerepeiben, és emellett 
még karmesteri operett kísérői teendőket is ellátott, 
úgy hogy az operettekben nemcsak játszott, hanem 
egyúttal a zenei kíséretet is hegedűvel látta el.

összegezvén tehát mindent a bucsuzás pilla
natában megbocsájtva és elfeledve azt amit el kell 
feledni, általában megállapíthatjuk, hogy a közönség 
a társulat játékai iránt meleg érdeklődést tanúsított 
és háborús viszonyok sem riasztották vissza a 
közönséget a színészet pártolásától és ezért jogos 
és indokolt úgy a színtársulat, mint a közönségre 
nézve a remény, hogy jobb időkben és jobb viszonyok 
között a társulat és a közönség is többet is jobbat 
fognak egymásnak nyújtani. A viszontlátás reményé- 
ben búcsúztatjuk tehát a társulatot.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.



MURASZOMBAT, 1917.
MÁRCIUS 18.

Száraz |
cser- és biikkhasáb 

cserdorong

TŰZIFÁT
szállít

a salomvári állomásról a
Salomvári Erdőgazdaság

Alsólendvai könyvnyoip- 
dámba egy jó magaviseletéi 

13-14 éves tanoric 
és egy tanulóleány felvé

tetik Balkányi Ernő. 
Bútorosom ag olásba 
vegyes papír igen jutányos áron kapható 

Balkányi Ernő papirkereskedésc ben 
MURASZOMBAT.

^MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE.

Í.LST Újdonság! I

Felnőttnek, gyermeknek | 
egyaránt élvezet!

t Mindenki a zsebében hordhat egy kis kine-
’ matograf színházat! Csodálatosan elmés

$ találmány! Szehbnél-szebb képsorozatok!

„Z SEB-MOZ 1“
Egy kis miniatűr mozi, melynek szemlé- g'
lése nagynak és kicsinynek nemcsak 
szórakozás, de élvezet is. Vásároljon T

egyet és minderről meggyőződhet! — 

Ára mesésen olcsói

Kapható Balkányi Ernő üzletében.

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

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

Balkányi Ernő Muraszombat.

== 35 dekás -

tábori dobozok
kaphatók

Balkányi Ernőnél
Muraszombat.

= VASVÁRMEGYE = 
= LEÍRÁSA = 
népszerű füzetecske iskolai és magán célra 
a vármegye több iskola III. osztályába 
bevezetett tantárgya, ára 20 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir- 

kereskedésében, Muraszombatban.

VÍGi y ázzon
----- egészségére I = 
Megbízható és jóminőségü nikotinmentes 
c i garett a-hüvely eket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

A Péterhegy vidéki Takarékpénztár Részvény társaság 1917. március 29-iki közgyűlés elé terjesztendő

mérleg-számlája.

Vagyon

Pénztár .... 
Értékpapír .... 

Váltó kölcsön
Jelzálog > . . ,
Kezeseit > . . .
Lombard ...
Folyószámla kihelyezés 
Intézeteknél folyószámlán 
Ingatlan .... 

Gőzmalom és felszerelése . 
Raktár és üzemanyag készlet 
Hátralékos kamatok

Korona fillér Korona fillér

25425 31
133200 —

96022 52
99354 90
31970 —
51025 —
51178 67 329551 09

149002 —
2000 —

62000 —
5307 20 69307 20

1 6596 85

1l 713082 45

j
Péterhegy, 1916

Teher

Alaptőke . . . .

Tartalék alap

Rendkívüli tartalék alap

Betét ....

Folyószámla betét

Osztalék . . . .

Átmeneti tételek

Áthozott nyereség

1916. évi nyereség

Korona fillér Korona fillér

1
40000 __

12002 —

8000: - 20002 —

588430 37

47122 29 635552 66

353 —

4403 96

1400

11370 83 12770 83

713082 45

december 31-én.

Kercsmár Sándor s. k.
pénztáros.

Gróf Batthyány Zsigmond s. k. 
elnök.

Sárkány Ádám s. k.
alelnök.

Bagár Iván s. k. 
könyvelő.

Darvas Ferenc s. k. 
•g. tag.

Szeredy Viktor s. k.
>g- tag.

ALikola Ferenc s. k.
•g- tag.

Székely János s. k. 
ig. tag.

Pörs János s. k.
'g. tag.

Vértes Sándor s. k.
ig. tag.

Slankovics Ádám s. k. 
ig- tag.

Zsupánek Péter s. k.
ig. tag.

Megvizsgáltuk s a fő- és mellékkönyvekkel összehasonlítva, mindenben egyezőnek találtuk

Vértes Aladár s. k.
f. biz. elnök.

j

Péterhegy, 1917. február hó 14-én.

Preisz Izrael s. k. Sárkány Sándor s. k.
f. biz. tag. f. bjz> tag.

•

Ballek Sándor s. k.
f. biz. póttag.

I Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


