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Bimbóhullás.
Az országos statisztikai hivatal meg- 

adatokat dobott közéletünk po- 
A gránát hatása, mely egy zárt 
izepén robban szét, nem lehet 
Azt mondja, hogy nemzetünk 

pusztul, mely fegyverfogható fiainkat már 
is megtizedelte, hanem pusztul a bölcsőbe 
is. a világra hozott csecsemő elhervad, 
mint éjjeli tavaszi fagyban a gyümölcsfa 
virága.

Bontogassuk, elemezzük, állítsuk előtérbe 
a statisztikai hivatal havi közleményeinek 
rettenetes adatait. Fejtsük ki belőlük a 
legkiáltóbb ellentéteket, ragadjuk meg és 
állítsuk a napvilágának verőfényébe azt a 
sötét munkát, melyet a mi szerencsétlen 
népünkön a balsors végez.

Jászberény városban az 1901 —10. év
ben átlagban meghalt az egy év alatti 
csecsemőknek 28 százaléka, tehát ez a város 
is az életfája terméséből dézsmát fizetet a 
halálnak. Az 1913. évben meghalt az első 
évüket be nem töltött csecsemők 30 száza
léka, tehát meghalt minden harmadik, az
1915. év július, augusztus, szeptember hó
napjaiban a nagy kaszásnak aratása elérte 
a legmagasabb tételt; meghalt a szülöttek 
50 százaléka, tehát meghalt minden második.

Ha az országos csecsmöhalálozásnak 
képét a maga borzalmasságban vizsgáljuk, 

ahhoz a szomorú megdöbbentő eredmény
hez jutunk, hogy a magyar vidékeket sújtja 
leginkább a pusztulásnak veszedelme.
Megrendítő adatokat kapunk, ha egy északi 
hegyvidéki és egy alföldi vármegyének ada
tait hasonlítjuk össze

Válasszuk Heves és Trencsén várme
gyéket; állítsuk egymással szembe' e két 
vármegyének 1915. év augusztus 
adatait.

Vármegye Népessége

havi

Heves
Trencsén

290.366
320.440

Élve szül, 
aug. hóban

625
617

Meghalt
7 éven alul

484
200

A teljesen magyar, anyagi jólétben élő 
Heves vármegyének gyermekhalálozása 
tehát több mint kétszer akkora mint a 
szűkösebb viszonyok között élő Trencsén 
vármegyének gyermekhalandósága. Mig 
Trencsén vármegyében az összes halá
lozások száma az 1915. év augusztus havá
ban 446 volt, ugyanenkor Heves vármegyé
ből összesen 776 lélek evezett el Charon 
hajóján.

A statisztika hangosan kiáltó számtö
megéből azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy 
a csecsemőhalálozás a nagy magyar Alföl
dön a legnagyobb. Ez a halálozás az 
Alfölddel határos hegyhullámos vidéken 
enyhül, de legenyhébb túl a Dunán és 
a hegyvidéken.

Ennek a következtetésnek igazságáról 

meggyőződünk, ha Veszprém vármegyét 
Csongrád vármegyével hasonlítjuk össze. 
Mig Csongrád vármegyében 294 született 
közül 267 halt meg, Veszprém vármegye 
328 szülötte közül csak 158 esik a halálnak 
áldozatul.

A születések számának apadását meg
okolja a 18 hó óta dúló háború. Ez az 
oka, hogy mig Jászberényben az 1914. év 
október 8-ig 955 gyermek született ugyanitt 
az 1915. év október 8-ig csag 692 gyermek 
születhetett. De ha a születések számának 
apadását közvetlenül a háború számlájára 
Írhatjuk is, nem tudjuk közvetlen okát, hogy 
miért kellett az élve szülöttekből többet 
adóznunk Hekaténak mint azelőtt, mert 
eddik azzal ringattuk el az élő lelkiismeretet, 
hogy ainily arányba apad a születések szá
ma, abban az arányba gyarapszik az átlagos 
élettartam.

Maradjunk Jászberénynél. Itt 1914. 
október 8-ig meghalt 560 gyermek, 1915. 
október 8-ig pedig 711 gyermek.

Mig tehát a születések száma 27 szá
zalékkal apadt, a halálozások 21 százalékkal 
növekedett. Az e két népmozgalmi adatban 
megnyilatkozó veszteség tehát 50 százalékra 
tehető.

A gyermekhalandóság az Alföldön a 
nyári hónapokban a legnagyobb.

Mi az oka? A viz-e avagy talán a 
hőség az oka ? Vagy a légy melyről ma

TÁRCA.

Harctéri emlékeim.
Folyt. 

Irta: K. Gy.
1914. nov. 3.

" pnak ígérkezett a mai, hiszen már 
unk s Stary Sambort akartuk el- 

"J-’ilni, an: ellenség jól kiépített fedezékekből
Amilyen nyomasztólag halott reánk az 

'van könnyen múlt el a nap. Csalódtunk! 
vn. S a harctéri hosszú öt hónap alatt 

csak i , csalódás volt az élet, hol kellemesen, 
I kellemetlenül. Feljegyeztem valamennyit! Soha 

rlént meg, hogy reményeink teljesültek 
Ha abban a reményben ringattuk inagun- 

y most jó helyre megyünk, pihenhetünk, 
épp 4 forróbb, a legtüzesebb órákat éltük át,
,n*g  ont, ha felkészültünk a legrosszabbra,
hizon\ ,,a a legrosszabbat kaptuk. S ezáltal las- 
■anként érlelődött bennem a gondolkodásnak az 
<» formája, hogy önmagunkról ne higyjünk többet 
Hiint a tömegnek egy éltető elemét, ahol az egyén 
nem érvényesülhet, mert magasabb helyről igaz
gatják. hanem ha roham van. ott érvényesülhet 
az ember egész egyéniségével. S ezért voltak 
rohamaink mind oly tüzesek s emberfelettiek, mert 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.

a napokon át elfojtott természet megérezte a 
szabadabb mozgás lehetőségét.

A mai napról d. u. 4 órai jelzéssel naplóm
ban a következő feljegyzést találom :

„Ma egész délelőtt erős ágyutüzben voltunk. 
Délben más helyre vittek. Rendkívül kimerült 
voltam, alig bírtam ez utat. Lábaim legyengültek. 
Az éjjel keveset aludtam s álomképeim voltak. 
Most (4 óra) ruhámat hoztam rendbe. Ma éjjel 
tartalékban leszünk a 63-sok mögött. Holnap 
általános roham lesz Stary Sambor ellen. Este 
közölték velünk, hogy Hindenburgot az oroszok 
visszaverték Varsó alól 30 divízióval, ezért nekünk 
is el kell vonulnunk Stary Lambor alól. Zászlóaljunk 
hátvéd lett s 3/< 12 kor éjjel mentünk el. Semmi 
lövés nem volt. Reggel 4 órára száltuk meg a 
Spas fölötti magaslatot. Szakaszommal egész a 
hegytetején kellett állást foglalnom/'

Harctéri napjaim közül ez volt a legfájdal
masabb ! Az a nyolc nap, ami mögöttünk volt, 
csak dicsőséget, babért termett számunkra: Gro- 
deket, Lemberget akartuk felszabadítani s messze 
Moszkván túl űzni az ellenséget s ime most vissza 
kell vonulnunk. Hegy lábánál volt az egész zász
lóalj. Minden századtól egy tiszt már fent volt a 
hegytetőn, hogy megnézze a százada részére ki
jelölt helyet, mit késő este kellett volna elfoglal
nunk. Ezredparancsnokunk is nálunk tartózkodott 
Este 7 óra volt, midőn vágtatva jött egy huszár 

s izgatottan kereste ezredparancsnokunkat. Mind
járt sejtettük, hogy nem jó hirt hozott. A félho
mályban is látni lehetett, hogy alezredesünk a 
jelentés elolvasása alatt megrendült. Majd hossza
san tárgyalt őrnagyunkkal s utána őrnagyunk 
összehivatott minket, zászlóalj tisztjeit s közölte 
velünk a lesújtó hirt. A legénységgel nem közöl
hettük, sőt biztatnunk kellett őket, hogy jobb 
helyre megyünk. Hiába ! finom érzéke volt a ba
káknak is. Bárhogy titkoltuk is arcunkon kiütött 
az aggódás ez fátyolozta be szavainkat is s ebből 
hamar megsejtette a baka is a bajt.

Idegesen járkáltunk mi tisztek fel s alá. 
Senki nem szólt senkihez egy szót sem. Minden 
ami még előbb oly kedves volt, most zord 
idegennek tűnt fel előttem. Titokzatos éjszaka 
volt, mely hirtelen belemeredt életembe s mély 
nyomot hagyott ott. Mindenben ellenséget láttam 
s menekültem rémes képeim elöl. A megzörrenö 
falevél, a felrebbenő madár, a szunyadozó bakák 
mind-mind ellenség, mind rámtör s én magam va
gyok velők szemben messze idegenben. Én küzdők 
állom a harcot, ők pusztulnak. Az egész mester
ség, amit itt csinálok, borzalmasnak látszott előttem 
úgy érzem, rosszabb vagyok, mint a gyilkos, kit 
a hóhér akaszt fel. Sápadt arcú holtak aszott 
karral nyúlnak felém, mélyen tátorgó sebek sötét 
vére fröccsen rám. S otthon . . . vad kozákok tör
nek házamba . . . hurcolják feleségemet . . . szijjal 
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tudjuk, hogy a legveszedelmesebb ba- 
cillusliordozó.

Keressük fel még egyszer az országos 
statisztikai hivatalnak rideg, de mégis sokat 
mondó számoszlopait és lássuk, hogy mily 
magas volt Heves vármegyének csecsemő
halálozása az 1915. évnek első hét hónap
jában? Az eredmény, hogy mig Trencsén 
vármegyében a csecsemőhalálozás a január 
havi 281 i-setröl julius 164-re száll alá, 
Heves vármegyében a csecsemőhalálozás a 
január havi 208 esetről 359-re emelkedik. 
Mivel pedig ezekben a hónapokban sem 
az egyik, sem a másik vármegyében fertőző 
ragyálkórok nem pusztítottak, kétségtelen, 
hogy a bemutatott jelenségeknek okai a 
vidék klimatikus viszonyaiban és a nép 
életmódjában keresendők.

Elmondottak által számszerű adatokai 
mutattuk be — népünknek, — különösen 
pedig magyar fajunknak retenetes romlását. 
Keresni tartozunk ennek a pusztulásának 
okait, mely a születések elmaradása által és 
a halálesetek szaporodása által sokkal na
gyobb veszedelembe sodorja nemzetünket, 
mint a mily kárt okoz — vitéz sorainkban 
— az ellenség golyózáporának pasztitása.

Mely betegség az, mely a nemzet élet
fájának bontakozó rügyeit oly kérlelhe
tetlenül pusztitja? Ez a betegség nem 
epidemikus kó, nem fertőző baj, nem a 
szegénység okozta nyomor, nem a nélkü
lözés. A gyermekpusztitó betegségeknek 
legfalánkabb alakja, bélhurut, mely a csecse
mőnek tévesztett táplálásából ered és mely 
ha fellépett, a legtöbb esetben elragadja 
áldozatát.

A hadisegély kiszabásánál a hatósá
gok bár a legnagyobb buzgósággal jártak 
el és bár minden igyekezetükkel azon 
voltak, hogy a hadisegély élvezete az állam
vagyon károsításával ne járjon és a nép 
munkás rétegeinek megrontására ne legyen, 
mégis nem voltak kellő figyelemmel a 
családtagok számára és nem vették figye
lembe a hadbavonult gyermekeinek számát.

E mellett az élelmicikkek ára is roha
mosan emelkedett és igy a hadisegély 
leszállításával egyidejűleg az élelmicikkek 

árának emelkedése igen sok esetben nehéz 
helyzetbe sodorta a polgári életükben 
mezőgazdasági napszámbérből élő hadba
vonult munkások családjai.

Az élelemnek megdrágulása, saját kis 
termőföldjének megművelése az anyát el
vonja családja köréből és mezei vagy szőlő 
munkára kényszeríti.

Az anya kénytelen otthon hagyni cse
csemőjét, annak gondozását 5-6 éves 
gyermekére bízza, aki ha gyermeke sir, 
cukros vízbe áztatott kenyérbélen tartja, 
vagy hosszuszáru szoptató üvegen, melyet 
a nép találóan pipa csőnek nevez, nyújtja neki 
a sokszor megsavanyodott tejet, vagy kávét.

Igen sok munkásnő és elsősorban a 
gyári munkásnök, különösen pedik a do
hánygyárak munkásnői, mivel az ipar
vállalatoknál csecsemő napközi otthonok 
berendezve nincsenek, sokszor több kilo
méternyi távolságra kénytelenek a déli 
pihenő órát felhasználva, otthonukba ro
hanni, hogy germekiiket ellássa. Sok helyütt 
azt tapasztaltuk, hogy a csecsemőt napon
kint kétszer a gyárba dolgozó munkás 
anyához hurcolják, hogy táplálhassa. Nyári 
hőségben, téli fagyban hány csecsemő fázik 
meg útközben, hogy anya tejéhez eljut
hasson. A legtöbb munkásnö azonban a 
sajá ismeretsége körében egy pár fillérnyi 
gondozási dij fejébe idősebb asszonyoknál 
helyezi el a nappali órákra csecsemőjét és 
annak táplálását arra az asszonyra bízza. 
Ismét előkerült tehát a megsavanyodott 
kávé, vagy cucli, a hosszú szoptató üveg, 
vagy a csócsázásnak nevezett szájból szájba 
etetés, vagyis az angyalcsinálás.

A hadisegély kiosztása sokszor az 
egész napot igénybe veszi és az anya 
kénytelen napját a községháza pitvarában 
ténferegve eltölteni. Divatba jött a katona- 
száiiitó vonatokhoz szaladgálás a pálya
udvarokra, Igen sok hitves hadbavonult 
férje utáni vágyakozásában otthon hagyja 
családját és elindul idegen vidékekre, hogy 
férjét felkereshesse.

Sok családanya a hadisegélyt divat
cikkeknek, selyemruháknak, selyemken
dőknek, ékszereknek beszerzésére pazarolja. 

A hadsegélyből kialakult az úgynevezett 
paraszt luxus, melynek alapgondolata, hogy 
azt nem látják, amit elfogyasztunk, de lát
ják, amiben öltözködünk.

Divatossá váltak a könyelmii falusi 
munkás elemnél a társas összejövetelek, 
teázások, amint azt egynémely községben 
a hatóságok tényleg meg is figyelték.

Közéletünknek egyik éber megfigye
lője azt a tapasztalatot tette, hogy vala
mely község népiskolájában megjelenik, a 
gyermek arcáról nyomban leolvassa, hogy 
van-e a községben tejtermelési szövetkezet. 
Mert ahol tejtermelési szövetkezet nincs, 
ott a gyermekek arca piros, pozsgás, 
életvidor, ahol tejtermelés szövetkezet mű
ködik, ott a gyermek arca sápadt, fakó 
színű. Itt ugyanis a gyermek szájától eleszi 
a nyerészkedés, az üzlet. A tej szükségét, 
ha valaha, úgy napjainkban érezzük, midőn 
szarvasmarha állományunk rohamosan le
apadt, olyannyira, hogy a tej még az előkelő 
házakban is luxus élelmicikké vált. A tejnek 
ez a rohamos elfogyása fölötte sújtja a 
zsenge korukat élő gyermekeinket, akik a 
vegyes táplálék hatása alatt a mai rendkívüli 
gazdasági viszonyoknak áldozataivá lesznek.

Be kell ismernünk, hogy a hitves bá
nata, kinek férje a hadba távozott; hogy 
az anya keserve, aki hadbavonuló fiá 
elveszítette, sok ártatlan csecsemőnek okozta 
halálát. Ezek elemi csapások, a melyek 
ellen védekezni nem tudunk. Sok anyának 
teje apadt el fájdalmában, sok hitves vált 
roskatag, beteges nővé, annak tudatában, 
hogy férje többé visszatérni nem fog.

Fölötte lehangoló az a fatalisztikus 
felfogás, melyben az Isten rendelkezését 
látja. Eszébe se jut arra gondolni, hogy 
ez másként is lehetne, hogy szülői gondos; 
sággal gyermekét megtarthatta volna. Ö 
teljes megnyugvással van, hogy gyermeke 
érdekében megtette mindazokat, a mit meg
cselekedni az ő szülőitől látott, és lelki
ismeretét teljesen érintetlen hagyja a 
gyermek halála. Nem jut eszébe arra gon
dolni, hogy gyermekének elvesztél az ő 
tudatlansága, vagy felfogásbeli korlátoltsága 
idézete elő.

verik véres hátát . . . rágyújtják gyermekemre a 
házat s vad táncot járnak körülötte . . . Húszon- | 
kilenc évemnek egyik legborzaztöbb percei voltak 
ezek.

Fáradt voltam és éhes. Leültem. Kisütött a 
hold s nem volt szabad mozogni. Erősen fagyott. 
Fogvacogva dideregtünk. Katona zene hangjai ütik 
meg fülünket. A városból jön. Vigad az orosz ! 
Körülnéztem A szemek nagyobbak, az arcok 
egészen komolyok és sötétek, «minden tele van 
keserűséggel, vadsággal, minden szemben van egy 
eltitkolt könny.

3/4 12-kor indultunk útnak. Visszafelé! Szó- ' 
moru ut volt ez! Nov. 4.

Félháromhor ériünk Spasba. Itt kaptam a 
parancsot, hngy szakaszommal száljam meg a 
falu fölötti magaslatot. Négy óra volt, mire a 
meredek hegyoldalt megmászva feljutottam a ma
gaslatra. Ködben is jól láthattam kirívó helyzete
met. (Jgy állt itt e magaslat, mint egy előretolt 
védbástya. Mellette nem volt hegy, csak mögötte 
előtte egy nagy völgy, melyben falvak, majorok, 
vasút, folyó, meg országút volt látható. Messze 
előttünk komoran sötétlettek a hegyek, miket mi 
hagytunk el s hová talán már az orosz fészkelte 
be mágát.

A hegytetőn ritkás, kicsi erdő lehetett még 
nem rég. A fák mind kivágva, s a fedezékekhez 

felhasználva. A magaslat szélein körös-körűt lö
vészárkok, fedezékek ; orosz és magyar egyaránt 
jelezve, hogy már mindketten jártak itt.

Kosz előérzetem volt. Sejtettem hogy a ma
gaslat kitűnő célpontul fog szolgálni az orosz 
ágyúnak. Úgy éreztem, mintha halálra lettünk 
volna Ítélve. Katonáimnak is megmagyaráztam 
veszélyes helyzetünket s megparancsoltam, 6 órá
tól kezdve senki meg ne merjen moccanni a 
lövészárokban.

Fél X volt már s teljes csönd vett körül 
bennünket. Most kiabálást és szaladgálást hallok 
körülöttem. Haragosan felütöm fejemet fedezékem
ből s ráorditok egy ott járkáló alakra. Felém 
fordul s akkor látom, hogy egy tüzérzászlós, aki 
itt foglalt állást az alája rendelt két hegyi ágyúval.

Beteljesedett! Alig lőttek a mieink egyet- 
kettőt, az orosz már válaszolt s az ötödik lövésre 
már belőtte magát. Megkezdődött a koncert. 
A tüzérek elillantak s mi ott maradtunk, kitéve a 
legnagyobb ágyutüznek. Hat ágyú ontotta ránk 
szakadatlanul lövegeit, többnyire gránátokat. Mind 
sűrűbben, mind rettenetesebben, villámütéshez ha
sonló csattanással pukkantak a sziklás talajon. 
Hol jobbra, hol balra, néha közelebb, majd távo
labb, de nyilvánvalóan azzal a célzattal, hogy 
megsemmisítsenek minden élő lényt, aki a ma
gaslaton helyet foglalt.

Eleinte kezdtem számolni az ágyú lövéseket 
Hetvenet számoltam s még csak fél 9 óra volt. 
Mi lesz itt estig?

Idegeim felmondták a szolgálatot, nem érez
tem, nem hallottam többé semmit. Eleinte figyel
tem minden lövést s ez idegölő volt. A gránát 
bugásával teszi félelmetessé magát. Fél, vagy egy 
másodperces rövid hang az egész, mely fenn a 
levegőben kinzóan közeleg, melynek ideje van 
minden idegszálat külön felkeresni és megrengetni. 
Egy másodperc vagy csak egy tized másodperc s 
mégis mintha egy szomorú esztendő múlna el. 
S ez őrjöngő koncertben csak a srapnell hangja 
hozott némi könyebbülést, melyet elvétve küldöz
getett át az ellenség, midőn egy-egy sebesültet látott 
lefelé rohanni. Tizenkét órakor tetőpontra hágott 
az ellenséges tüzelés. Agyam nem működött. Mint
egy élettelenül feküdtem a földön. Megint srap
nel jön . . . — magamhoz térek . . . nézem az 
órát: fél egy Megint gránát .... ez ... . ez az 
utolsó . . . Csak a hangját hallom s már be va
gyok temetve. Mintha jeges vízbe estem volna, 
hirtelen magamhoz térek, a halál közelsége ember- 
feletti erőt ad s kidobom magam a föld alól. 
Szolgámat látom kiugrani a fedezékből. Önkénte
lenül utána ugróm, mintha öt üldözném. Roha
nunk lefelé. Srapnel förgeteget zúdítanak utánunk, 
Záporesőként hull a vascső. Egy letört ág az
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De a társadalmi igazgatás nem érheti 
be annyival, hogy megállapítja a bajt, hogy 
e|? ipánkodik, elsiránkozik fölötte. A társa
iig ii igazgatásnak feladata, hogy ne struc- 
lii bújjon el az elébe tornyosuló köve- 
t, nyék elől, hanem hogy minden egyes 

ik megtalálja az ellenszerét, minden 
ségnek megtalálja az orvosságát és 
■éljék még a háború okozta lgnagyobb 
. okát is céltudatos, helyes társadalmi 

issal ellensúlyozni.
Ezek a rendkívüli figyelmet érdemlő 

;ci ... k orvoslása halasztást nem tűrhet.
: Alis izgatásnak ezektől a feladataitól

nlég .. zilizét erkölcsi és anyagi erejének 
•i háború által történt lefoglalása sem zár

éi, mert fajunknak szemünk előtti 
lása sürgős kötelességünkké teszi, 

el, a létünket veszélyeztető csa- 
gelőzéséröl gondolkozzunk.

H I K, E K.
Signum laudis. Ö felsége a 

király megparancsolta, hogy Saáry Elemér 
tart, eröditményi hadnagynak a 68. gyalog
dandárnál az ellenséggel szemben tanúsított 
vitéz magatartása elismeréséül legfelsőbb 
elismerése tudtul adassák. A vitéz Saáry 
fiuk közül immár a harmadik a most ki
tüntetett. Saáry Jenő főhadnagy, ki jelen
leg orosz fogságban van, a hadi diszitmé- 
nyes katonai érdemkeresztet, Saáry Endre 
kadettőrmester pedig a bronzérmet kapta. 
Saáry József ny. táblabiró fiai közül inie 
már a harmadik felé fordul a királyi kegy, 
honorálva azt a vitéz magatartást, melyet 
a derék fiuk a harctéren tanúsítottak.

Halálozás. Még alig, hogy el
csitult id. Horváth Pálné sírja felett a zo
kogás, már ismét mély gyász borult a 
felejthetlen anyát sirató családra, id. Hor
váth Pál ügyvéd és földbirtokos életének 
86-ik évében hosszas szenvedés után f. 
hó 17-ikén elhalálozott, követve megbol
dogult hitvesét, kivel 56 éven át élt bol
dog házas életet. Horváth Pál nevéhez 
kapcsolódik hosszú évtizedek óta a mura

arcomat, egy a kezemet sérti meg s mégis épen 
maradok.

A hegyoldalban, az erdőben találtam nehány 
agyon gázolt, remegő emberemet. Itt megálltam, 

am. Megrémültén a gondolattól, hogy a 
elhagytam s hívtam vissza embereimet. 

. jöttek. Szidtam őket, majd kértem, kö- 
hogy odaíönt bizonyára vannak, akik
i tilnak. Ez hatott I Visszamentünk. Az 

- -nséges tüzérség elhallgatott.
'értünk, földalatti hang ütötte meg fülün

ket. tasan, gyorsan fogtunk a munkához: 
aki menthető. Hat emberemet ástuk ki 
. kik az én fedezékem közelében voltak. 

Azon. kiadtam az utasítást : karlengetéssel 
••'-•szí- ni őket. Négyet sikerült megmenteni kö

kéitől magam hoztam életre. A szakasz
ol másfél óráig élesztgettem, de haszlálan.

-sendesen múlt el a nap többi része. Este 
n parancsot, hogy éjjelre megint itt kell 
foglalnom. Már zúgolódni se tudtam ma- 

‘Dan, fásultan mentem fel embereimmel. De 
kimondhatatlan volt az örömöm, midőn félóra 
múlva parancsot kaptam az elvonulásra. Tovább 
folytattuk a visszavonulást.

Még le sem jöttünk a völgybe, már az 
orosz tüzérség újból lőtte a magaslatot.

szombati járás és különösen Muraszombat 
község sorsa, mert hosszú évtizedes mun
kásságával tevékeny részt kért mindig a 
közügyekből és még előrehaladott öreg 
korában is meleg érdeklődést tanúsított 
a közügyek iránt. Működését a járásban 
mint szolgabiró kezdte meg és alkotmányos 
élet helyreálltával ügyvédi irodát nyitott és 
tevékeny ügyvédi gyakorlatot folytatott 
hosszú évtizedeken keresztül, mig két év
vel ezelőtt betegeskedése miatt az ügyvédi 
gyakorlattal felhagyott, amikor a szombat
helyi ügyvédi kamara meleghangú átiratban 
búcsúzott el a hivatását mindig lelkiisme
retesen betöltő kartárstól. Élte alkonyodó 
napjait családjának szentelte és csendes! 
visszavonultságában érte őt a halál. Mély ! 
részvétel állunk sírjánál, mert benne a 
régi idő egy markáns egyéniségét veszi-

sége a gyászoló család felé, melynek tag
jait rövid időközben érte a második lesújtó 
gyász. Haláláról gyászbaborult családja az 
alábbi gyászjelentést adta ki.

Alulírottak mély fájdalommal jelentik, hogy 
a forrón szeretett apa, após, nagyapa stb. id Hor
váth Pál ügyvéd és földbirtokos életének 86-ik, 
boldog házasságának 56-ik évében hosszas szen
vedés és a halotti szentségek felvétele után f. évi 
március hő 17-én csendesen elhunyt. A boldogult- 
nak földi maradványai f. évi március hó 19-én d.
u. 3 órakor fognak a r. kath. egyház szertartásai | 
szerint a helybeli sirkertben örök nyugalomra té ' 
tetni, az engesztelő szentmise áldozat pedig f. j 
évi március hó 20-án reggel 8 órakor fog az 
Urnák bemuttatni. Muraszombat, 19)6. március 17. 
Áldott legyen emléke !

Horváth Béta, Horváth Jenő, Horváth Berta férj. 
Olajos Sándorné — Horváth Lujza férj. Gerlits Sán
dorné — Horváth Mariska férj. özv. Török Pálné — 
ifj. Horváth Pál — Horváth Géza gyermekei. — Olajos 
Sándor — Gerlits Sándor — Horváth Béláné szül. 
Szeredy Jozefin — Horváth Jenöné szül. Soós Ilona
— ifj. Horváth Pálné szül. Hambeck Elvira vői illetve I 
mennyei. — Horváth Emília, Erzsébet, Pali, Kálmán, 
Jolán és Ilonka — dr. Olajos József — Gerlits Margit, 
Mariska, Ilma és Aranka — Török Pál, Pista és Kál
mán — Horváth Palika, Irma, Elvira és Annus 
Breu Kálmánná szül. Pintér Margit — Jurcsó Rezsöné 
szül. Pintér Erzsébet — dr. Pintér Miklós és Pintér 
Elemér unokái. — Most Rudolf — dr. Pintér Miklósné 
szül. Weidlich Mici — Jurcsó Rezső — Pintér Ele
mérné szül. Fiiszár Gizella és Jónás János unokavői 
illetve unokamennyei. — Most Ilus — Skerlák Géza, 
Magdus és Jóska — Jurcsó Jolán, Oscár és Hedvig
— Pintér Marika — Pintér Mici és Miklós — Jónás 
Erzsiké dédunokái.

— Kitüntetés- Ismét gazdagabb lelt járásunk 
vitézeinek névsora. A hivatalos lap tegnapi száma 
közli, hogy a hadrakelt seregnél az ellenség előtt , 
tanúsított vitéz magatartásuk elismeréséül az első 
osztályú ezüst vitézségi érmet kapták a 18. hon- i 
védgyalogezrednél: Szakáll Sándor, Szukics Jó
zsef, Benkó Kálmán, Bankó Károly honvédek, 
mig a 20. honvédgyalogezredben : Bohár Károly 
szakaszvezető, Ziegler Károly népfelkelő, Matya- 
sec István tizedes, Krányec Mihály és Barbarics 
Károly honvédek.

— Kinevezés. O felsége a király 
dr. Szabó Ignác marosvásárhelyi kir. táblai 
jegyzőt, ki korábban néhai dr. Vratarits 
Iván ügyvéd irodájában mint ügyvédjelölt 
működött a hosszuaszói járásbírósághoz 
albiróvá kinevezte.

— Földrengés Muraszombatban. Vasárnap haj
nalban 4 óra, 24 perc, 30 másodperckor a zágrábi 
földrengésjelző állomás meglehetősen erős, hullá
mos földrengés jelzett délnyugat-északkeleti irányá
ban. A földrengést húsz másodpercig tartott. Sokan 
föl riadtak álmukból de kár sehol sem történt. Az 
eddigi jelentések szerint a földrengés központja 
valószínűleg Senj város környéke. A földrengést 
különösen Senj és Fiume közt, a partvidéken és

Likavában érezték erősen, Senjben némi kár is 
történt, amenyiben több ház falai megrepedtek, 
kémények bedőltek és egy ház fedele bedőlt. 
Cirkvenicában gyors egymásutánban két lökést 
éreztek. A faliórák megálltak és számos fal meg
repedezett. Nagyobb kár azonban itt sem történt. 
A földrengést egész Horvát-Szlavonországban 
érezték. A földrengés Bródon át egészen a bosniai 
határig kiterjedt. Senjen és Cirkvenicán kivül se
honnan sem érkezett jelentés nagyobb kárról s 
emberéletben sem okozott kárt a földrengés* 1 Ezen 
Zágráb és Triestben is konstatált földrengést 
Stájerország déli részeiben Márburgban, Ciliiben 
és Pettauban ts éreszték és vasárnap a hajnali 
órákban Muraszombatban is érezhető volt a 
földrengés néhány másodpercig, mely minden 
esetre összefüggésben van a Zágrábból megindult 
földrengéssel. Kárt egyáltalán nem okozott csupán 
sokan riadtak fel a bútorok kellemetlen és erősen 
érezhető zörgésére.

— Háborusállamsegély óvónőknek. A vallás 
és közoktatásügyi miniszter Barbórcsik Katalin 
battyándi és Eigner Mária csendlaki vármegyei 
óvónők részére 300—300 korona háborús segélyt 
engedélyezett s utasította a muraszombati kir. 
adóhivatalt a segély 10 havi részletekben való 
kifizetésére.

— Vetőmag burgonya kiosztás. A dukán 
levő föszaporitó telepről három waggon Wolth- 
mann burgonya kerül kiosztásra és pedig 20—20 
mmázsa mennyiségben. Egy termelő tehát ennyit 
kaphat abban az esetben, ha arra kötelezi magát, 
hogy a burgonyát arra alkalmas földben elülteti 
és majdan a termésből a kapott 20 mm.-át vissza
adja és amennyiben a földmivelésügyi miniszter 
szakközege — a burgonyatermelési sraktanár — 
kívánja, további 60 mm 6 korona egység árban 
át ad, Felhivatnak mindazok, akik ebből a bur
gonyából (krumpl) kapni akarnak, hogy az előze
tesen aláírandó kötelező nyilatkozat végett a vas
megyei gazdasági egyesület igazgató-titkárához 
Szombathely, forduljanak. Megjegyzendő, hogy egy 
20 mm-nál sem többet, sem kevesebbet nem 
kapnak.

Az Est világháború térképei. Szenzációt kelt 
ez a kiadás. Megjelent quart alakban 39 oldalon 
fűzve 49 változatos térképpel. Az orosz harctér 
16-féle térképpel. A balkáni harctér 9 térképpel. 
Az olasz harctér 6 térképpel. Az ázsiai harctér 
6 térképpel. Az angol-francia harctér 12-féle tér
képpel. Bolti ára 1 korona. Kapható Balkányi E. 
papirkereskedésében Muraszombat.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

HIRDETÉSEK.

Felsőlendván, az Uradalom tu
lajdonát képező jó forgalmú úgy

nevezett
FELSŐKORCSMA

kedvező feltételek mellett azonnal 
bérbe vehető.

Felvilágosítást az uradalmi intézöség 
ad Felsőlendván.

Háborúban is gondoljunk 
szöleinkre!

Kifogástalan, gyönyörű szép, kétéves gyökeres 
szöllőoltoványokat, hiányok pótlásához, vagy ujte- 
lepépitéshez szállít kicsinyben és nagyban, postán 
vagy vasúton az országban elsőnek ismert „Mill- 
telep“ Nagy ősz. — Ugyanitt olcson kaphatók: 
Portális, Montikola, Arramorupestris, Murveder és 

Berlandieri sima és gyökeres alanyok, —
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f\ Szarvaslakvidéki Takarékpénztár Részvénytársaság 1916. április 2-iki közgyűlés elé terjesztendő

mérleg-számlája,
Vagyon Korona fillér Korona fillér

Pénztár ...... 13536 26

Értékpapír ..... 6275 —
Váltó kölcsönök .... 86174 —
Jelzálog > .... 55965 -
Kezeseit * .... 17945 160084 —
Pénzkészlet a Muraszombati Mező-

gazdasági Bank rt.-nál. 10734 09

190629 35

Teher

Részvénytöke .
Tartalékalap . 
Szabad rend, álló tarta.
Takarék betétek
Letétek . . . .
Hitelezők
Fel nem vett osztalék 
Egyenleg mint nyereség .

Korona fillér Korona fillér Korona fillér

40000
8600 —
4200 — 12800 52800

123615 33
876 82 124492 15

4923 27
93 —

8320 93

190629 35

Szarvasiak, 1915. december 31 én.

Buchmann András s. k.
pénztáros.

Gróf Batthyány Zsigmond s. k.
elnök.

Horváth Károly s. k. 
alelnök.

Kollárs István s. k. 
könyvvezető.

Bagári N. János s. k.
ig- tag-

Weisz Dávid s. k. 
ig- tag.

Weisz Samu s. k. 
ig- tag.

Bücsek Mihály s. k.
ig- tag-

Ficzkó Mihály s. k. 
ig- tag.

Megvizsgáltuk ,s a fő- és inellékkönyvekkel összehasonlítva mindenben egyezőnek találtuk.

Malacsics József s. k.
f. b. tag.

Szarvasiak, 1916. március 9-én.

Pataky Géza s. k.
f. b. elnök.

Kampl Ágoston s. k.
f. b. tag.

A Vashidegkutvidéki Takarékpénztár Részvénytársaság 1916. április 2-iki közgyűlés elé terjesztendő

mérleg-számlája.
Vagyon Korona fillér Korona fillér

Pénztár......................................................... 4282 56
Értékpapír ...... 4012
Váltó kölcsönök ..... 98390 54
Jelzálog > ..... 7420
Adósok ....... 950 13 106760 67
Pénzfelesleg a Muraszombati Mezögaz- •

dasági Bank rt.-nál .... 52766

167821 23 .167821 23

Teher Korona fillér Korona fillér

Részénytöke ...... 40000
Tartalék alap ..... 2700 —
Veszteség tartalék ..... 600 3300
Betétek......................................................... 116815 22
Letétek......................................................... 544
Fel nem vett osztalék .... 152
Előre fizetett kamatok .... 2137 92
Egyenleg mint nyereség 4872 09

A pénztárért.

Vogler Károly s. k.
pénztáros.

Vasliidcgkut, 1915. december 31-én.

Gróf Batthyány Zsigmond s. k. Obál Mihály s. k.
elnök. alelnök.

A könyvelésért.

Scheibner Aladár s. k.

Bakó János s. k.
•g. tag.

Bácz Sándor s. k. 
ig- tag.

Frisch Konrád s. k. 
ig- tag.

Kocsár Antal s. k. 
«g- tag.

Siftár István s. k.
•g- tag.

Vogler György s. k. 
ig- tag.

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

Malacsics József s. k.
f. b. tag.

Vasliidegkut, 1916. március 6-án.

Uray Attala s. k.
f. b. elnök.

Obál Jenő s. k.
f. b. tag.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


