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Az uj kenyér.
\ háború két esztendeje alatt meg- 

tte mindenki, hogy éppen mert háború 
\ , azért kénytelen a kormány a termés

i rendeletben intézkedni Hiszen ha ezt 
■ u tenné, nem tudhatnánk vitéz katonáin- 

. rendesen élelmezni és polgártársainknak 
a része, amelynek termőföldje nincsen, 

r in juthatna kenyérhez. Persze a gazdának 
nem öröm, hogy az ilyen rendelet megköti 
a kezét, de hát a kormánynak sem öröm 
az ilyen rendeletek kiadása. A háborúban 
azonban nem szabad senkinek azt nézni, 
hogy neki mi volna jobb és kényelmesebb, 
hanem csak azt szabad nézni, hogy a hazá
nak mi az érdeke. Az ország érdeke pedig 
az, hogy a termés miképen való fölhasz
nálásában rend legyen. A kormány az idei 
termésre nézve ki is adta a rendeleteket, 
foganatja ezeknek azonban természetesen 
csak akkor lehet, ha minden ember tudni 
fogja, hogy mi van a rendeletekben s asze- 
i t jár cl. Azért mi most elmondjuk mind
azt. amit az idei termésre nézve minden
kinek tudni kell s amit azután minden 
polgárnak pontosan teljesíteni hazafias 
kötelesség. |

ügy kell elgondolni most a dolgot, 
hogy mi most mindnyájan, puska né'kül 
ugyan, de a termésünkkel, a földünkkel, a 
jószágunkkal és mindenünkkel védő katonái 
vagyunk az országnak és amint csúfos zűr
zavar és kudarc lenne a háború vége, ha 
minden katona a maga feje után menne és 
nem a vezérek parancsa szerint, épen úgy, 
ha mi itthonvaló polgári katonák, nem a 
vezérek rendelete szerint járnánk el, csúfos, 
zűrzavar, kudarc és vesztés lenne a dolog , 
vége. Egy katonának se jutott még az az ' 
eszébe, hogy a harctéren ne teljesítse a 
parancsot, mi itthonvalók sem lehetünk 
h, -ábbvalók, teljesítsük tehát pontosan azt, 
amit az ország érdekében elrendeltek.

A kormány rendelete értelmében az 
idei búza-, rozs-, kétszeres-, köles-, árpa- 
és abtermés országos zár alatt van, ami 
azt jelenti, hogy egyikünk sem tehet a ter
me- ével azt, amit akar és mindnyájan csak 
azt tehetjük, amit e rendeletek megszabnak.

A kormányrendelet először is azt 
i: ndja, hogy terméséből minden gazda 

szatarthat annyit, amennyi a jövő 1917. 
augusztus 15-éig háztartási és gazda

égi szükségletre kell. Hogy mennyit lehet 
ázi és gazdasági szükségletre megtartani, 

azt is megmondja a rendelet. ....
Háztartási szükséglet címén fejenként 

és havonként, buzábói, rozsból, kétszeres
ből és árpából együttvéve 18 kilót lehet 
számításba venni. Annyiszor számíthatjuk 
a 18 kilót, ahányan háztartásunkban velünk 

Tisztelettel kérjük, kiknek

együtt esznek. Ha például öten vagyunk, 
akkor minden hónapra 5-ször 18 kiló, azaz 
90 kiló, tehát 12 hónapra 12-szcr90 kiló, 
vagyis 10 métermázsa és 80 kiló jár.

Gazdasági szükséglet címén annyit 
tarthatunk vissza, amennyi 1917. augusztus 
15-éig a cselédek és munkások járandósá
géra, konvencióra, aratórészre, cséplőrészre 
kell, továbbá visszatarthatjuk azt, ami vető
magnak kell és állatainknak szükséges. Azt, 
hogy a cselédek és munkások járandósá
gára s állataink etetésére mennyi kell, ki
számíthatjuk könnyen, hogy ha az előző évi 
fogyasztást alapul vesszük. Az állatoknak 
az árpát, zabot, tengerit a legtakarékosabb 
porciókban szabad csak adni, búzát, rozsot, 
kétszerest pedig az állatoknak adni szigorú 
büntetés terhe alatt tilos.

Ami kell és ami szükséges, nem azt 
jelenti, hogy már most könyökig duslakod- 
hatunk, hanem azt, hogy okosan, takaréko 
san kell mindent számítani. Minden szem 
búza, vagy más mag, ami pocsékba megy, 
vagy feleslegesképen fogyasztódik el, nagy 
kár az országnak. Elvetemedett ember az, 
aki a maga hasát előbbre tartja, mint az 
ország jóvoltát s aki amikor egy falatot 
betesz a szájába, nem gondol arra, hogy 
jut-e elég kenyér azoknak, akik vérük hul
lásával védik termőföldünket?!

Ami a jogosan számításba vett háztar
tási és gazdasági szükségleten felül termé
sünkből megvan, azt jogunk van eladni, 
de csak olyan embernek, akinek vásárlási 
igazolványa, vagyis engedélye van arra, 
hogy a maga szükségletére (és nem üzletre) 
gabonát vehessen bizonyos mennyiségben, 
továbbá eladhatjuk a Haditermény r-t. bi
zományosának, aki azért veszi a gabonát, 
mert a Haditermény r.-t. utján látjuk el a 
hadsereget és a nem termelő fogyasztókat 
kenyérrel. Azt, hogy ki a Haditermény r.-t. 
bizományosa, a községi elöljáróság meg
mondja.

A magánemberek csakis a községi 
elöljáróság, vagy a járási főbíró pecsétjével 
ellátott vásárlási igazolvánnyal vehetnek 
gabonát. Aki ilyen vásárlási igazolvánnyal 
jön az emberhez, annak október 15-éig el
adhatunk annyit, amennyiről a vásárlási 
igazolvány szól. Ha tehát abba az van 
beleírva, hogy Szűcs János vehet 2 méter
mázsa búzát, akkor mi Szűcs Jánosnak el
adhatunk 2 métermázsa búzát, de többet 
egy szemet sem. Ha valakinek a termésünk
ből eladtunk, a tőle átvett vásárlási igazol
ványt tegyük el és őrizzük meg, hogy 
szükség esetén feltudjuk mutatni.

Amint már említettük, magánembernek 
csak október 15-éig érvényes az igazol
ványa, azontúl már csak a Haditermény r.-t. 
vásárolhat gabonát. A Haditermény r.-t. az 

előfizetése lejárt, annak szives megújítását.

átvett mennyiséget készpénzben fizeti s 
erről írást köteles adni.

Közérdekből leghelyesebb, ha az em
ber. amikor készen van a betakarítási mun
kával, mindjárt eladja, ami eladható termése 
van, mert úgyis hiába tartogatná, mert azt 
okvet'enül be keli szolgáltatni s mentül 
későbben adja el az ember, annál rosszabb, 
mert az ar nem lesz magasabb, de alacso
nyabb lesz. Azon hiába okoskodik bárki is, 
hogy a termését eldugja, vagy visszatartja, 
mert mindez tilos dolog és csak rajta fog 
veszteni s akkor ingyen viszik el a 
termését.

Október 15-ike után minden termelő
nek be kell jelenteni a községi elöljáróság
nál, hogy miből mennyije termett, mennyit 
adott e! belőle s mennyi a saját szükség
lete? Aki nem híven adja elő a dolgot, az 
nagy bajt szerez magának, mert ha kiderül 
a hamisság, minden kárpótlás nélkül el
kobozzák tőle az eltitkolt készletet és szi
gorúan megbüntetik. Ezzel a dologgal tehát 
nem ajánlatos tréfálni. Akik a múlt eszten
dőben azt hitték, hogy túljárnak minden
kinek az eszén, máris keservesen megbánták, 
hogy nem engedelmeskedtek a közérdekű 
rendeletnek.

Akinek nem termett annyi, amenyire 
szüksége van, az a járási főszolgabírótól 
engedélyt kap a vásárlásra s október 15-ig 
beszerezheti a szükséges mennyiséget.

A maga szükségletére visszatartott, 
vagy vásárolt gabonát mindenki megőröl- 
tetheti. Semmiféle malom sem őrölhet más
ként, csak hogyha ez őrlető a községi elöl
járóságtól őrlési tanúsítványt kapott. Min
den malom csak vámörlést végezhet, pénz
ért nem lehet őröltenti. A vám nagyságát 
a vármegyék kiilön-külön állapítják meg.

Bárha azt hisszük, józan ember nem 
igen fog iparkodni a rendelet szabályai alól 
kibújni, mégis elmondjuk azt is, hogy a bün
tetések nagyon szigorúak. Először is hat 
hónapig terjedhető elzárással és 2000 K ig 
terjedketö pénzbüntetéssel büntethető az, 
aki a rendeletet megszegi, de ezenfelül a 
termését is elkobozhatják. S igy ez rend
ben is van; ebben a vérzivataros, háborús 
időben alaposan el kell bánni kivétel nél
kül mindenkivel, aki nem tisztességes utón 
jár s nem szabad senkinek se kegyelmet 
adni, aki vétett az ország érdekében tett 
intézkedések ellen.

A kormány rendeletében foglalt sza
bályokat mindenki megértheti és megtart
hatja, csak azok fogják a fejüket vakarni, 
akik azon jártaták eszüket, hogy hogyan 
lehetne mégis valami huncutságot kitalálni, 
úgy hogy a törvényes szabály alól, amely 
mindenkire egyformán vonatkozik, éppen 
csak ők tehessenek kivételt. Hátha akadnak 
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ilyen emberek, azok majd megütik a boká
jukat úgy, hogy holtig sántíthatnak belé. 
Mi óva intünk mindenkit minden törvény
telenségtől. Aki nem hallgatja meg a jó 
tanácsot, az magára vessen, ha még az 
unokái is pirulni fognak amiatt, hogy az 
öregapjuk a nagy háború idején meg akarta 
csalni a sországot egypár korona haszonért, 
amin nem lehet Isten áldása.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink
ban ápolt sebesült katonákról I

Hivatalos szervezkedés a gyer
mekekért.

A legsürgősebb feladatok egyike a gyerme
kek védelme. A jövő Magyarországért vére/nek 
fiaink és testvéreink, a dűlő háború okozta hely
zet miatt szorult vissza az az országos mozgalom 
melynek célja a jövő Magyarország kiépítéséhez, 
erős, egészséges nemzedék nevelése.

A gyermekvédelem első sorban orvosi kér
dés. Nagy elfoglaltságuk közepete is bizonyára 
lesznek orvosaink, akik lelkesedéssel karolják föl 
a gyermekvédelem ügyét, s munkásságukkal lehe
tővé teszik, hogy a csecsemőhalandóság magas 
arányszáma, rövid időn belül, a minimumra 
csökken.

Vasvármegye törvényhatósági bizottsága feb
ruár havi közgyűlésében kimondotta a vármegye 
területén széles alapon foganatosítandó csecsemő 
és anyavédelmet s ezen cél elérésére szükséges 
intézkedések foganatosításával a vármegye alis
pánját bízta meg.

Ennek foganatosítása érdekében Herbst Géza 
alispán a következő, alapos, széleskörű rendeletét 
adta ki a főszolgabiráknak és polgármestereknek :

Bizottságok alakítása.
A vármegye székhelyén megalakítja a Köz

ponti gyermekvédelmi Bizottság<-ot, továbbá meg
alakítani rendeli a községenként szervezendő helyi 
bizottságokat a gyermek-felügyelői intézmény léte
sítésével kapcsolatban.

A helyi bizottságoknak a községi elöljárósá
gok, továbbá a községi és körorvosok bevonulá
sával való megalakítását és a gyermek-felügyelők 
kinevezését a főbirák hatáskörébe utalja.

A központi bizottság feladata: a helyi bizott
ságok és gyermek-felügyelők működésének az 
ellenőrzése és általában a csecsemő és anyavéde
lem központi irányítása.

A helyi bizottságok egyrészt közvetlenül 
ellenőrzik a gyermek-felügyelők működését, más
részt anyagi és erkölcsi támogatással mozdítják 
elő ezen működésének a sikerét. Meglátogatják, 
támogatják a szülő nőket s időnként a hatósági 
orvos, lelkész, tanító bevonásával oktató előadást 
rendeznek.

A gyermekekre való közvetlen felügyelet a 
főbirák által a társadalom intelligens tagjai közül 
kinevezendő >községi gyermek-felügyelő*  feladata.

A kinevezett gyermek-felügyelőt az illetékes 
hatósági orvos tartozik szóbelileg és gyermekvé
delmi füzetekkel való ellátás utján, a gyermekne
velés és egészségügy alapelveire nézve megfelelő 
oktatásban részesíteni.

Az ily előkészültséggel biró gyermek-felü
gyelő személyes felügyeletet gyakorol a községben 
ilietve a városban levő összes veszélyeztetelt és 
7 éven aluli gyermekekre. Meggyőződést szerez 
arról, hogy nincsenek-e hiányok ezen gyermekek 
táplálásánál, gondolkozásánál és gyógykezelésénél 
vagy mindehhez nem-e hiányoznak a legszüksége
sebb anyagi eszközök ? A fenforgó bajokat igyek
szik útbaigazítással, felvilágosítással eloszlatni s 
ha ez nem sikerülne, jelentést tesz az öt 
különben is kötelezőleg ellenörö s hatékonyan

támogatni hivatott községi elöljáróságnak, azért 
hogy ez a szükséghez képest értesíthesse a ha
tósági orvost, a főszolgabírót, polgármestert, 
gyámi mulasztás esetén, vagy ha a menhelybe 
való elhelyezés szüksége forogna fenn — az 
árvaszéket.

A helyi bizottságban helytfoglaló községi 
(városi), illetve körorvosoknak kötelességük lesz, 
hogy támogassák s havonta legalább egyszer a 
helyszínén ellenőrizzék a gyermek-felügyelők mű
ködését és erről, valamint a szükséges intézkedé
sekről a járási föszolgabirák (polgármester) utján 
a központi gyermekvédelmi bizottságnak jelentést 
tegyenek.

A szülési esetek a helyi bizottság által nyil- 
vántartandők s általa a gyermek-felügyelők ér- 
tesitendök.

Népies előadások.
Miután a nagy csecsemő és gyermek-halá

lozásnak egyik jelentékeny oka az is, hogy az 
anyák a csecsemő és gyermekápolásban és táp
lálásban nagy mértékben járatlanok s mivel sok 
régi és felette ártalmas szokás (pálinkás-kenyér, 
máklé) és babona van a nép között elterjedve, 
felhivandók lesznek a községi (városi) és köror
vosok, hogy az anyák felvilágosítására és oktatá
sára népies előadásokat tartsanak.

Fontosnak és kiemelendőnek tartja még a 
gyermek védelem szempontjából, hogy a bábák is 
kellő készséggel bírjanak a helyes csecsemő és 
gyermekápolásról. Éppen e célból az összes köz
ségi kör- és városi kerületi bábák alapos oktatás
ban részesitendők a községi (városi) és körorvo
sok által.

Az egészségügyre vonatkozó jelentésekből 
kitűnik, hogy a gyermekhalálozás viszonya az 
összhalálozáshoz, amely viszonya a tavaszi és 1 
őszi hónapokban 50 50° 0-nál nem több, a nyári i
hórapokban 58 60" o-ra is fel szokott emelkedni.
Ez a körülmény — a halálokok szerinti számsoro
zatot tekintve kétségei kizárólag, a nyáron na
gyobb mértékben uralkodó gyermek-megbetegedé
seknek, főként bélhurutnak tudandó be. A mai 
tudományos nézetek szerint ezen betegséget a 
házi legyek is terjesztik. Nagyfontoságu tehát a 
gyermekhalálozás szempontjából a ragályterjesztő 
házilegyek irtása.

Köztisztaság.
Felhívja a föbirákat. hogy az udvarok és 

lakások tisztaságát ez említett szempontból - 
különösen a nyári hónapokban, a legnagyobb 
eréllyel igyekezzenek biztosítani. A lakások köze
lében trágyát és ételhulladékot a házi légy 
szaporodásának eme főfészkét meg ne tűrjék, 
a lakosságot pedig ezen rovarnak veszélyes tulaj
donságaira addig is, mig a helyi bizottságok 
működésűket megkezdik - figyelmeztessék.

Bölcsődék felállítása.
Az eredményes csecsemő és gyermekvédelem 

érdekében feltétlen szükséges még Szombathely. 
Kőszeg városokban, Szengotthárd, Sárvár, Czell- 
döinölkön Bölcsődék létesítése s ezzel kapcsolat
ban ambulantia és sterilizált tejközpontok felállítása.

Az utóbbiaknak, amelyeknek felállítássá az 
illetékes helyi bizottságok feladata, fontosságukat 
tekintve minden törekvéssel azon lesz az alispán, 
hogy ezen helyi bizottságokat feladatuk megoldá
sában támogatva, a csecsemő védelem ezen említett 
intézményeket se nélkülözze.

Munkásházak szaporítása.
A munkásházak felállítása nagyban hozzájá

rul az egészséges lakásviszonyok megteremtéséhez.
A jövőben is arra fog törekedni az alispán, 

hogy ezek száma fokozatosan emeltessék.
Az általános csecsemő és anyavédelem sok

oldalú tevékenységet és rendszeres munkát igényel. 
Az intézkedések egész sorozata lesz még szüksé
ges. E feladatok egy tekintélyes részét társadalmi 
tevékenység körében kell megvalósítani.

H I R E K.

— Királyi jutalom Hahn Hermann 
bodóhegyi szatócsnak. A vasi fő 
kétesztendö óta bőven ontja a becsült; 
mezejére a legderekabb vitézeket, akig 

. rettenhetlen hősiességgel küzdenek, s egy<e- 
másra gyarapítják a név hírének, dicső:,e- 

I gének gyöngyös koszorúját. Hull is r k 
az elismerés a legszebb kitüntetéseké s

I dicsőségükben egyre-másra osztozni a
derék vasi apák és anyák is, akik ,/ü| 
rövid két hónapon belül immár a i.gye- 
dikre mosolygott le a jóságos öreg király 
kegyeinek sugára, akik közül 3 a mura
szombati járásból került ki. Legutóbb, teg
nap egy bodóhegyi szatócsot jutalmazott 
meg a király elismerő levéllel és 201) ko-

■ rónával. Hahn Hermann bodóhegyi 
szatócsnak hét fia vesz részt a világcsatá
ban. Ezek közül hatan a fronton harcol
nak. A legutóbbi bukovinai nagy harcok 
során a büszke apának három fia, mind
hárman a 18 ik honvédgyalogezredben ve
rekedtek a muszkával. Ezek közül kelten 
orosz fogságba estek, a legkissebbik pedig 
Hahn Izidor lapunk derék szedője fejlövést 
kapott Sikeres operáció a legkisebb vitézt 
is megmentette az életének és már túl van 
minden veszélyen. Ennek Ilire eljutott az 
ősz uralkodóhoz is, akinek szerető gondja 
kiterjed minden derék harcos fiára és elis
merésben részesítette a derék apát. A vitéz 
fiuk közül Hahn Adolf, Hahn Miksa, Hahn 
Izidor a 18-ik honvédeknél, Hahn Viktor, 
Hahn Samu (orosz fogságban) Hahn Pál 
és Hahn Henrik pedig a 83-ik gyalogez
redben szolgálnak.

Gyurátz Ferenc nyugalomba 
készül. A dunántúli evangélikus egyház
kerület püspöke, Oyurátz Ferenc elhatá
rozta, hogy még a háború befejezése előtt 
elhagyja díszes méltóságát, amelyet oly ki
váló lelki erővel, nagy tudással, gyönyörű 
szónoki képességgel és mindennek fölött 
a felekezeti béke tűrés hirdetésével és 
gyakorlásával töltött be. A kiváló püspök
kiváló utódot fog kapni s e tekintetben 
máris sok értékes név került kombinációba 
igy Kapi Béla körmendi lelkészé, kinek 
megválasztása legvalószínűbb.

Hivatal vizsgálat. Horváth Pál főszolga
bíró és Bodnár András járási számvevő eddig a 
bodóhegyi, pártosfalvai, szentsebestyéni és tólke- 
reszturi közjegyzői hivatalokat vizsgálták meg, 
hol mindent példás rendben találtak.

— Járásbeliek a katona nyomozo 
jegyzékben. A kalona nyomozó jegyzi 
ben e héten az alábbi eltűnt járásbe 
felöl érdeklődnek hozzátartozóik: Per sy 
László tartalékos hadnagy, 63. gyalog zred 
11. század. Eltűnt 1914. szeptember 8-án, 
Lubien Male-i erdőben, Orodek mellett. 
Kocsis József gyal., 83. gye., szül. 18; ' 
Rátkalak. Élt. 1914. okt. 26. Ivangorodr 
állít, elesett és a kurostoviski káplán t. - 
mette el. Szever István gyal., 83. gye., 1. 
század szül. 1887. Szentsebestyén. 191- 
nov. 10. óta nincs róla hir.

Áthelyezés. A vallás és közok
tatásügyi miniszter Marschalk Hugó győri 
állatni polgári iskolai tanítót a muraszom
bati polgári iskolához helyezte át. Az át
helyezéssel polgári iskolánk negyedik ta
nítói állása betöltést nyert.

— Adomány Árvái Viktor bécsi 
nagykereskedő, ki évek óta idegenben él 
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nemes szívvel emlékezett meg e nehéz 
napokban Muraszombat szegényeiről. 250 

250 koronát küldött a helybeli keresz- 
eny és izraelita nöegyleteknek a szegé

nyek közt való azonnali szétosztás végett.

- Halálozás. Mély részvétel vettünk 
irt Neuburg Samu sziszeki magánzó vá- 
atlan elhunytéról. Az elhunytban Fürst 
)dön muraszombati nagy kereskedő, nép
elkelő főhadnagy apósát gyászolja.

— Tévedni emberi dolog, feltűnően szép 
Jéki asszonyka kopogtat be a doktor ajtaján.

Bocsánat, a doktor úrhoz van szeren
csém ?

Igen, asszonyom. Méltoztassék helyet 
ioglalni. Mivel szolgálhatok ?

Egy kis bajom volna . . .
Ha kicsiny a baj. könnyen orvosolható. 
Kérem, rettenetes fájdalmaim vannak 
Ah . . . megbántotta valaki ?
Dehogy !
Értem . . . Bizonyára kellemetlen családi ;

Nem, nem az . . . Egy fájdalmas daganat 
\;in a térdem fölött. Hirtelen keletkezett s nagyon 
telek . . .

Eél ? . . . Az óvatosság sohasem árt... 
És szabad tudnom, miben lehetek szolgálatára ?

Édes Istenem! Szeretném, ha megvizs
gálná . . .

En ?
Igen, igen.
Hm, hm. És a térde fölött van ? .. Ha 

úgy tetszik ?
A szép asszony fülig pirul. Hogyisne ? A 

doktor ur olyan fiatal! Hogy miért is nem ment 
öregebb orvoshoz?!

Sohse szégyenkezzék, asszonyom. Eor- 
ditsa félre a fejecskéiét. És most nézzük . Igy ni! 

Veszélyes ?
Oh, nem hiszem. Szorgalmas borogatás

sal véleményem szerint hamar meggyógyulhat.
Es más semmitsem ajánl ?
De igen. Ajánlom önnek, asszonyom, 

hogy ha máskor efféle baja lesz, ne doktor juris- 
hoz, hanem doctor mediciane-hez fáradjon ... 

Hogyan, ön tehát. . . ?
Nem orvos, hanem ügyvéd vagyok. Az 

orvos a mellettem levő házban lakik . ..
A szép asszony felugrik. Lesújtó, gyülolet- 

leljes pillantást vet az ügyvédre és szótlanul tá
vozik. Átballag a szomszéd házba és benyit az 
orvoshoz

Uram, hallatlan dolog történt velem !
- Nos ?. . .

A térdem fölött mérges daganat kelet
zen. Önhöz akarok jönni és tévedésből a másik 
zhan lakó ügyvédhez nyitok be. Előadom neki 
bajomat és a nyomorult megvizsgálja a daga
dt Hát nem borzasztó?... Be fogom pörölni.

Hm, bepöröli ? Akkor az én tanácsom 
.'gy ne doktor medicinae-hez, hanem doctor 

>z menjen. Én csak betegségeket gyógyítok 
•"gi - etekhez nem értek .

- Kinevezés Az igazságűgyminisz- 
ter Kosztolánczy Gyula körmendi járásbi-

•sági dijnokot a muraszombati járásbiró- 
ághoz írnokká nevezte ki.

Péter-Pál napi gyűjtés. A Vörös Kereszt 
al Péter-Pál napján tartott országos gyűjtéshez 
péterhegyi jegyzöség: 90 K 94 f., a vashidegkuti 
gyzőség 71 K 14 f , a szavaslaki jegyzöség 54 

\ 90 fillérrel járult hozzá.
Levél Amerikából. Érdekes emberi doku

mentum az alábbi két levél, melyet egy Amerikába 
szakadt emberről, kit az amerikai gyári munka 
elcsigázott, irt egy járásbeli ember a szegény
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munkában megbetegedett ember feleségének. A 
levél élénk tanúsága annak, hogy nem mind arany, 
ami Amerikában van és bizony sok ember drágán 
egészségével és életével fizeti meg a tengeren túlra 
való kikivánkozását. Reméljük, hogy a járás népe, 
melynek oly nagy százaléka vándorolt ki a háború 
előtt Amerikába a béke helyreálltával siet a honi 
földre, és itt iog igyekezni értékes munkáját kifej
teni és kenyerét, vagyonát megkeresni. íme a levél:

Chikágó II 1915 Kedves nagy nénim 
szépen tisztellem és kívánom, hogy ezen pár sor 
írásom a legjobb egézségben találjon. Magának 
az a kívánsága hogy én írjak magának, en már 
írtam volna már többször, de nem tudok semmi 
újságot írni, én a maga levelét megkaptam, és 
azokat a leveleket melyeket maga küldött címemre 
átadtam nagybácsinak, tudomására adom, hogy 
a nagybácsi nagyon beteg, és ebben a beteg
ségben ő már 3 év óta szenved az én feleségem 
tudja, mert mikor ö itt volt a maga férje már 
akkor 1 évig nem dolgozott, akkor még ugyan 
nem feküdt ágyban attól fogva, hogy az én fele
ségem innen haza ment akkor ö az állomástól 
azonnal az orvoshoz ment és attól kezdve min
dig az ágyban fekvő beteg, s mikor már az 
ágyba diilt már akkor nem volt neki pénze, mert 
ami volt az már elfogyott, s most már adoságba 
is keveredett mert tartozik 1500 forinttal ez a 
pénz csak husvétig volt elég én is adtam már 
neki 1250 forinton, s most már nem lakik Chi- 
kágöban mert az ottani orvosok kijelentették, 
hogy nem tudják meggyógyítani, s már 6 hete, 
hogy elvitték innen Kolaredo. mert ott van 
mindig nyár, innen a távolság 4 nap és 4 éjjel 
vavuton, utazás s onnan márirt. hogy már job
ban van, s mikor innen elment oda akkor egy
szer adtam neki, a többit megmár előbb ad
tam, mert ott kell pénz neki minden héten 50 
forint, a pénzt én adtam neki 3% kamattal, ha 
én nem volnék itt nem tudom mi lenne vele, 
mert én minden héten kétszer háromszor is ott 
voltam nála és hoztam neki egyet mást, és jár
tam az orvosok után, ha nem voltam mindig 
nála, akkor sirt és azt mondta, hogy ha én nem 
jövök hozzá, akkor neki elkeli pusztulnia, mert 
mondta, hogy ö mégse szeretne itt ebben a bü
dös Amerikában meghalni, és azt mondta, hogy 
ne féljek ha meggyógyul ö majd hamar meg
keres anyit, hogy majd megfizeti, ha pedig meg
hal akkor meg úgysem kell semmi, akkor is 
lehet fizetni még. kérem legyen szives ha leve
lemet megkapja Írjon azonnal mert adigra férje 
talán már vissza itt lesz, maid akkor megírom 
egyet- mást. Isten vele. N .N.

Chikágó. 25/1. 1916. Kedves nagynéném, 
kívánom, hogy ezen pár sor írásom a legjobb 
egézségben találjon, én hála Isten egézséges 
vagyok, és tudósítóm, hogy a kártját megkaptam, 
továbbá értesiten, hogy a nagybácsi vissza jött 
Chikágóba és még nem egézséges január 22-én 
jött vissza. Ott volt 4 hónapig és a gyógykeze
lési költség 500 dolárba került én 300 Dolárt 
adtam neki, 100 Dolárt meg V. adott neki 100 
Dolárt meg a L. adott. Gondolhatja, hogy 
mennyi pénz az, mert 1 dolár a mi pénzünk 
szerint 5 korona, most maid elmegy a szegény
ségi kórházba, az majd nem kerül semmibe. 
Maga azt irta, hogy az emberek azt mondják, 
hogy lehetetlen, hogy anyiba került volna a 
gyógykezelés, mert olyan ember aki világot 
nem járja nem hiszi el. hogy az Amerikai orvo
sok mennyibe kerülnek, mert a ki azt mondotta, 
az nem érti a dologhoz. És értesítem, hogy az 
én ángyomat eltemettünk uj évkor, neki is olyan 
betegsége volt mint a maga férjének van, 7 
holnapig volt beteg és 800 dolárba került a 
betegsége, az a mi pénzünk szerint 200(1 forint, 
hát mit szól maga ehhez? Azt gondolhatja, 

hogy nekem milyen sok gond, és munkába 
kerüli ily sokáig beteg ember mellett lenni és 
ápolni. Maradok tisztelettel a \iszom látásig 
N. N.

A csukaszürke tetük. A hosszú pozíciós 
harcok idején az unalom elűzésére egy fiatal csu
kaszürke tudós természettudományi előadást tartott 
a tiszteknek a mimikriről, s elmondta, hogy egyes 
állatok, hogy az ellenség elől elrejtőzzenek, föl
veszik közvetlenül környezetük színét. A téma 
fejtegetése közben hirtelen felkiáltott valaki a hall
gatóság köréből A fene egye meg ezeket a 
telüket. Honnan az ördögből tudták meg előre, 
hogy mi csukaszürke uniformist fogunk viselni.

Megmarad a nyári időszámítás. Berlinből 
táviratozzák: Valamenyi porosz miniszter felszó
lította a hivatalfőnököket, hogy a nyári időszá
mítás kórul szerzet tapasztalataikról sürgős jelen
tést tegyenek. Beavatott körökben biztosra veszik, 
hogy a nyári időszámítás nemcsak a háború egész 
tartamára, hanem még az átmeneti időre is ér
vényben marad.

Az óvodákban nincs szünet Már béke 
időben is az volt az óvónők többségének a vágya 
hogy az óvodák egyhavi szünete nyáron és ne 
januárban legyen, amikor a beteg vagy fáradt 
óvónő nem mehet el fürdőhelyre egészséget visz- 
szaszerezni. Az is meggondolandó érve az óvó
nőknek, hogy a kánikulai melegben nincs gyermek 
az óvodákban, aki oda vetődik, azt is elnyomja a 
buzgóság, a gyermek inkább alszik, mint szóra
kozik vagy tanul. Ez igaz, de az még igazabb, 
hogy januárban, a legkeményebb időjárás hónap
jában embertelenség volna a kis gyermekeket az 
utcára, illetőleg az óvodába hajlani. Nyáron az 
óvoda, föieg faluhelyeken, a szántóföldön dolgozó 
földmives gyermekeinek áldás, akik őrizet alatt 
vannak amíg szülőik a határban dolgoznak. Éppen 
ezért a kultuszminiszter az idén sem engedélyez 
a nyárra szünetet az óvodákban ma kiadott ren
deletben kijelentette, hogy a téli szünetet sem 
fogja engedélyezni.

Rendelje meg lapunkat a harctéren 
levő férje, fia, testvére.

rokona stb. részére. Nagy örömöt szerez nekik.
Lapunkat a tábori posta rendesen kézbesíti!

2140 1916.

Hirdetmény.
A járási főszolgabíró urnák 7167/916. sz. 

rendelete alapján közhírré teszem, hogy a járás 
területén :
a kisebb csirke párja 4.50 5 K
nagyobb csirke pária 5.50 6 K
tojás darabja 14 fillér
állapíttatott meg.

Muraszombat, 1916. iul. 25-én.

Szondy Béla sk. 
s. jegyző.

A szerkesztésért felelős : Dr. Váiyi Sándor.

Eladó ház.
Muraszombatban, Közép- 

utcza, Vajda-féle emeletes ház 
eladó. Közelebbi felvilágosítást 
szerezhetni: Muraszombat Kr. 
Hirschl kereskedőnél.
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Értesítjük járásunk gazdaközönségét, hogy a 
több oldalról megnyilvánult óhajnak engedve,

részére a

A gazdaközönséget legelőzékenyebb kiszol
gálásról biztosítjuk.

MURASZOMBATI

Mezőgazdasági Bank.
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


