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Mindenütt helyt állunk.
Két esztendő múlt el azóta, hogy 

rt az az irtozatós tűzvész, amely még 
>st is dühöng. Két hosszú esztendő óta 

óik át, sinylik meg és viszik véghez Európa 
népei a legnagyobbat, a legnehezebbet és 
a legfájdalmasabbat, ami embereknek valaha 
osztályrészül jutott. Amikor az első lángok 
felcsaptak, még képtelenek voltunk a ször
nyűséget egész nagyságában felfogni, csak 
annyit tudtunk, hogy határ- és vigasztalan 
de azért mégsem hitte volna senkisem, 
hogy Európa éppen legkiválóbb népeinek 
egymással való mérkőzése soká tarthatna. 
Még azok is, kik titokban megalkották a 
technikai csodákat, melyekkel az ellenséget 
biztosan legyűrni remélték, tévedtek talál- j 
Hiányaik és munkájuk hajásában. Egyről 
azonban erősen meg voltak győződve: ' 
soká a háború nem tarthat. Ha egyszer 
kölcsönösen szabadjukra eresztik a borzal
masságokat, ha feltárul a pokol, melyet 1 
egyik a másik részére titokban előkészített, 
akkor boszorkányos gyorsasággal kell be 
állani a döntésnek. Tudjuk ma már, hogy I 
még kiváló szakférfiak, katonák is, kiknek 
a két téli háborút előkészíteni és végrehaj
tani kellett azt hitték, hogy a háborúnak 
még az első tél beállta előtt véget kell érni, 
mert egyik fél sem lehet képes ily rengeteg 
tömegekkel egy téli háborút elviselni. Ugyan
azok a férfiak, akik ilyen-cselekményt el
méletben keresztülvihetetlennek tartottak, . 
közvetlenül utána maguk vitték azt véghez. 
A várakozásoknak és aggodalmaknak ilye- I 

tén meghazudtolása, a front előtti és a front 
mögötti folyton váltakozó, váratlan felada
toknak újból meg újból való felbukanása, 
párosulva a minden természeti és fiai erőt 
leküzdő intelligenczia csodáival, jellemzik 
ezt a háborút

Künn süt a nap, a fák teljes pompá
jukban diszlenek, a termés megérett és 
fedél alá kerül. A természetnek az emberek 
haláltosztó összecsapása csak annyi, mint 
vihar a pohárban. A természetnek nincs 
része a dühöngésben és erőinek és gyó
gyító szereinek kimerithetlen bőségével 
játszva heggeszti be azt a néhány karczot, 
amit az emberek pusztító dühössége és 
pusztitási művészete a föld felületén ejt. 
Szokva van ahhoz a természet, hogy milli
ónyi élet pusztulásából milliárdnyi életet 
csíráztasson ki. Egyesek sorsával nem törő
dik minden emberi lényeg idegen előtte, 
sokkal idegenebb, mint nekünk a természet. 
Rendjét soha és seholsem tudjuk komolyan 
megbolygatni, de ö maga sem állítja ne
künk helyre a rende*  Amit mi emberek 
ebben a háborúban elvesztettünk és siratunk 
semmiféle béke azt vissza nem hozhatja.

Mindazonáltal bizalmunkat egy pilla
natra sem szabad elveszítenünk és erőki
fejtésben lankadnunk, mert összetartásunkkal 
meg kell mutatni az ellenségnek, hogy 
minden reménye megtör azon az áldozat
készségünkön, amelyre csak igazának tuda
tában levő nép képes. Minél szivósabban 
és erőteljesebben hiúsítjuk meg ellenségeink 
kiéheztetési terveit, annál hamarább jutunk 
el felszabadulásunk napjához.

Hogy katonailag felvehetjük a küzdel
met nagyszámú ellenségeinkkel, anélkül, 
hogy legyőzhetnének, hogy néhány határkő 
megszerzése muszka testek hekatombáit 
követeli, — tudják azt azok is, kik eleinte 
azt hitték, hogy gözhenger módjára gurul
hatnak végig földünkön. Bármi nehéz is 
legyen a küzdelem, a döntő pillanatban mi 
irányítjuk a döntést. Hadseregeink ezerje 
nem lankad, most még csak azt kell be
bizonyítanunk, hogy a nép is képes az el
lenség fenyegető öklét magától elhárítani 
és összezúzni. Két esztendei háború után 
az Anglia parancsnoksága alatt álló orszá
goknak győzelmüket a legaljasabb hadvise
lési módhoz kell keresniük: asszonyok, 
gyermekek és betegek ellen harczolnak és 
az éhséget szerződtetik álszenteskedő szö
vetségük segítőtársául. De ezt a frontot 
sem törhetik át, ha mindannyian hűségesen 
teljesítjük kötelességünket és a terheket és 
nélkülözéseket egyformán osztjuk meg egy
más között.

Inkább, mint -valaha szükséges most 
a morális erő és miként a háború alatt 
valóságos néphadsereget teremtettünk, úgy 
itthon a front mögött is zavartalan egyet
értés alapján gazdasági védösereget kell 
szerveznünk.

így meggyőzödtethetjiik ellenségeinket 
nemtelen támadásuk kilátástalanságáról és 
talán mégis csak rá fognak térni a józan 
ész útjára, mely Európát meg fogja kímélni 
attól, hogy a háború harmadik évforduló
ját érje meg.

TÁRCA.

Reformált népdalok:
Eladtam a kokasom.
Tizenhárom forinton,

*
Érik a ropogós cseresnye,
Két forint egy kiló belőle.

*
Káka tövén költ a ruca,
Negyven korona a búza.

Piros kukorica szár.
Meg vagy maximálva már.

♦
Be szeretnék ráncos csizmát viselni. 
Kétszáz pengőt ha le tudnék szurkolni.

*
Csurog a hajamrul a zsir, 
Kilója tiz koronát ir . . .

*
Nem mossa már a holló se a fiát, 
Mert a szappan ára az égbe kiát.

A duttyánban.
Szegednek szól, de mi is érthetünk róla.

A Szegedi Híradóban olvastuk az alábbi ér
dekes cikket. Szegedi viszonyokkal foglalkozik, 
szögedi emböröket szólaltat meg, de rá illik szó
ról szóra a mi viszonyainkra is amennyiben a 
leghívebben illusztrálja azt a nehéz helyzetet, 
amelybe a fixből élő középosztályt a minden ter
het reá nehezítő, de a sorsán és megélhetési 
eszközein nem igen javító, mai háborús állapot 
döntötte... Az érdekes cikket egész terjedelmében 
közöljük az alábbiakban:

Lovat akartam venni. Nagyon nehéz ügy ez 
manapság és ahogy járok-kelek a vásárban, biz’ 
én el is fáradtam, meg is éheztem, bemegyek 
— mondom magamban a duttyánba, megpihe
nek megeszem is valamit, majd azután könnyeb- 
biroin a vásári ácsorgást.

A duttyánban ott ül a hosszú asztalnál 
Köröm Neszelő Péter. Régi ismerősöm, aféle ku- 
peckedő ember. Megveszi a lovat, aztán mindjárt 
még ugyanazon a vásáron vevőt keres rá. Nagyon 
érti a mesterségit. Jókereső ember.

Egy porció bürgepaprikás van előtte, jóízűen 
falatozik belőle, puha, selyem cipóval mártogatja 
a paprikás levét, aztán ahogy elfogyott, odaszól 
a korcsmárosnénak :

Adjon ángyó még egy porcióval.
Enyje gondoltam magamban erre 

az emberre most rápiritok. Oda is szólok neki 
tréfásan, félig gúnyosan :

ügy nézem Pétör, hogy mióta egy porció 
paprikásnak egy pengő forint lett az ára, azóta 
kend két porcióval is parancsol egymásután, pedig 
hát, mikor 25 krajcárért mérték porcióját, akko
riban kendnek az egy porcióhoz is vendég kellett.

Pétör nevet, a szemeivel ravaszul integet 
felém és az mondja:

Igaz, ami igaz. Mert, hogy mikor 25 
krajcár volt egy porció, biz én kétszer is meg
gondoltam, inig parancsoltam belőle, ha nagyon 
megéheztem rá; de hát akkor ha eladtam egy 
lovat, jó ha tiz koronát kerestem utána. Most, ha 
elkel a lovam, 150 pengő forintot is megkeresek, 

hát ha a bürge paprikást egy forintért adják, 
miért ne rendelhetnék belőle két porciót is, ba 
jól esik ?

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.



MURASZOMBAT, 1916. MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE^ AUGUSZTUS 6.

A gabona-vásárlás.
Hogyan kell számítani a gazdasági szükségletekre.

Az 1916. évi búza, rozs, kétszeres, árpa és 
zab-termes zár alá vétele tárgyában kiadott, to
vábbá a vásárlási igazolványokról szóló rendeletek 
megengedik, hogy a termelő saját gazdasági szük
séglete címén terményeiből a szükséges mennyi
ségeket visszatartsa és hogy az, akinek gazdasági 
szükségletét saját termése nem fedezi, vagy aki 
maga nem termelő, vásárlási igazolványai gazda
sági szükségletére terményeket vásárol hason. Ezek 
az ismert rendeletek a gazdasági szüségletek címén 
visszatartható vagy megvásárolható termények 
mennyiségét tételesen nem szabják meg azért 
mert a gazdasági és gazdálkodási viszonyok kü
lönböző és eltérő volta miatt az egész országra 
nézve egységes szabályt erre nézve megállapítani 
lehetetlen. Mivelazonban a termelő felelősségre 
vonható azért, ha a megengedhetőnél többet tart 
vissza, a vásárlási igazolvány kiadására jogosult 
hatóság pedig köteles erre figyeln, hogy a szük
ségesnél nagyobb mennyiség vásárlására igazol
ványt ne adjon, a földmivelésügyi miniszter teg
nap Vasvármegye, alispánjához intézet leiratában 
az érdekelteket a következőkről tájékoztatja :

A gazdasági szükséglet megállapításánál a 
terményben kiszolgáltatandó járandóságok címén 
azt kell számításba venni, hogy rendesen mennyi 
cselédje, alkalmazottja van a gazdának és ezek 
részére szerződés szerint mennyi és milyen ter
ményt tartozik kiszolgáltatni, számításba veendő 
továbbá, hogy a jövő évi augusztus hó 15-ig 
számítva, hány olyan időleges munkás fog gazda
ságában a termelő alkalmazni, akik részére az 
ottani munkabér-viszonyok figyelembe vételével 
szintén termény-járandóság lesz kiszolgáltatandó.

A gazdasági szükséglet számba vételénél a 
termelő vetés-forgóját figyelembevéve számításba 
kell venni a vető-magot. Vetőmagul egy-egy kát. 
holdra annyit lehet számításba venni, mint ameny- 
nyit ott rendszerint egy-egy kát. holdra vetőmagul 
felhasználni szokás. Mivel azonban az őszi vetés 
elpusztulása esetét is figyelembe kell venni, az 
ilyen vetés pótlására szükséges vetőmag is számí
tásba vehető olyan mennyiségben, mint amilyen 
mennyiséget a termelő ezen a címen rendesen az 
előbbi években is visszatartott. Ha az őszi vetés 
sikerül, természetesen köteles a gazda a vetés 
pótlására visszatartott mennyiséget fölöslegként 
tavasszal beszolgáltatni.

A gazdasági szükségletek számbavételénél a 
legtöbb körültekintést az állatállomány szükség
letének megállapítása igényel. E tekintetben az az 
első szempont, hogy csak a rendes állatlétszám 
vehető számba, vagyis az, amely az illető gazda-

Nagyot nyeltem ennek a magyarázatnak. 
Pélörnek igaza van. És igaza van Poroczkay 
Portznénak, a kereskedő feleségének is, aki mos
tanában automobilon jár sétálni és igaza van 
Viharos Andrásnak, a becsületes czizmadia mes
ternek is, aki mind a kilenc leányának selyem
harisnyája éppen tízszer drágább, mint béke időben 
volt, amikor a Viharos leányok csak stoppolt ha
risnyában jártak.

Hát ilyenformán változott a világ sorja. A 
tekintetes urék, akik ezelőtt bőségesen éltek, most 
kelten eszik meg az egy porció bürgepaprikást. 
Hogy éhesen ne maradjanak, inkább nagyobb 
kenyeret vágnak hozzá, ha telik ; de nem nagyon 
telik, mert mostanában az adósságcsinálás is 
nékem.

És én ettől kezdve kénytelen vagyok 90 
fillért fizetni a kenyérért, melyet hatósági segítség 
nélkül eddig 70 fillérért kaptam. Nem az anyag, 
nem a munka lett drágább hanem a profit.

Ezt a hólavinát megállítani nem lehet. El- 

sági üzem méreteinek és a békében tartott állat
létszámnak lényeges eltérés nélkül megfelel. Az 
állatok eltartása tekintetében különösen hangsú
lyozza a miniszter, hogy a legtakarékossabb adag 
számításnak kell irányadónak lenni, mert amikor 
az abrak-takarmányt a hadsereg lóállományának 
okvetlenül biztosítani kell, az itthon levő állat
állománynak csak annyit szabad adni, amennyi a 
munkaerő biztosítása érdekében okvetlenül szük
séges. Olyan helyeken és olvan időszakokban, 
ahol és amikor az állatállomány a békében sem 
fogyasztott abrak-takarmányt, ilyent m.a számításba 
venni éppen nem szabad. A hizlalásra nézve is 
az áll. hogy az sem terjeszthető túl a gazdaság 
eddigi hizlalásának keretén A miniszter kiemeli 
ismét, hogy búzát és rozsot az állatállomány ré
szére gazdasági szükségletként számításba venni 
egyáltalán nem szabad és aki állatokat búzával, 
vagy rozzsal etet, a vonatkozó rendelet értelmé
ben szigorúan büntetendő.

Mivel megeshetik, hogy a vevő valamennyi 
terményből való szükségletét nem tudja egyazon 
termelőtől beszerezni, vagy az ellenőrzés, mint a 
vevő es az eladó érdekében egyaránt indokolt, 
hogy a vásárlási igazolványt kiállító hatóság 
ha a venni szándékozó nem nyugtatja meg öt 
afelől, hogy szükségletét mindenféle terményből 
egy termelőtől fogja beszerezhetni minden ter
ményre nézve külön-kiilön állítsa ki a vásárlási j 
igazolványt. Megeshetik az is, hogy a vevő keve- 1 
sebbet vesz a termelőtől, mint amennyire a vá
sárlási igazolványa szól, s a vevő a vásárlási 
igazolványát átadván az eladónak, a termelő a 
termés hovaforditásának megvizsgálásakor, alcdott 
terményként többet fog igazolni, mint, a mennyit 
valóságban eladott. Éppen ezért felhívja a minisz- 
az alispán figyelmét, szigorúan figyelmeztetni kell 
a közönséget arra, hogy ha kevesebbet vesz, mint 
amennyit a vásárlási igazolvány szerint vehetne, 
mielőtt az ügyletet megkötné az előbbi vásárlási 
igazolvány beszolgáltatásával a kissebb mennyiség 
vásárlására kérjen igazolványt.

H I R E K.
A király szózata a néphez.

Budapest, jul. 31.
A Budapesti Közlöny a következő legfelsőbb 

kéziratot közli:
Kedves gróf Tisza !

Második évfordulóját érjük azoknak a napok
nak, amelyeken az ellenség engesztelhetetlen 
érzülete harcra kénvszeritett bennünket. Mélyen 
fájdalom bár, hogy ily hosszú ideig tart az

lenben valami olyan társadalmi csodát kellene 
kitalálni, hogy én, meg feleségem, meg a gyere
kek szégyenkezés nélkül járhassunk ócska kopott 
ruhákban, foltozott cipőkben, olyan öltözetekben, 
melyek már nem divatosak, hogy a korzón, meg 
a hivatalokban ne csúfolna meg senki azért, mert 
nekem a tekintetes urnák, nem telik az utolsó 
divat szerint való öltözködésre.

Valami egyletet kellene alakítani, melynek 
tagjai olcsó és egyforma ruhákban járjanak. 
Asszonyok, leányok, fiuk és öreg urak egy szö
vetből most nyáron valami olcsó vászonból 
való ruhát viselnének és egy fajta cipőt és egy
fajta kalapot használnának, hogy legalább addig, 
mig a háború tart ne legyen különbség köztünk 
a külsőségekben.
Bolond gondolat ; de ezek forogtak az eszemben 
ott a duttyánban, mig Köröm Neszelő Pétör fo
gyasztotta jóízűen a pengő forintos bürgepaprikást 

a második porciót.

P. L. 

emberiség súlyos nehéz megpróbáltatása, mégis 
felemelő elégtétellel tölti el keblemet, ha erre 
a kemény tusára visszatekintek, amely a mo
narchia megtörhetetlen erejébe vetett bizadal- 
mamat újra meg újra igazolta. Az ellenségnek 
túlerővel folyton megújított támadásait kitűnő 
szövetségeseinkkel vállvetve hősiesen visszaverő 
fiaihoz méltón otthon is azt a lelkes köteles 
ségérzetet tanúsítja a nemzet, amely egyedü 
méltó a mai nagy és komoly időkhöz. A győ
zelem kivívására irányuló egyetlen elhaláu 
sál egy emberként férfias elszántsággal h zza 
meg a dicső és állandó béke kiküzdést, hez 
szükséges minden áldozatot.

A háború javasolta szükséges endsza- 
bályok helyes megértésével viseli el a 
sági élet háború igényelte korlátozásait 
sitja meg az ellenségnek a békés lakosság 
tének rendszeres veszélyeztetésére irányuló . 
nősz szándékait. Szivem atyai együttérző 
osztja meg minden egyes alattvalómnak oh 
állhatatos lelki erővel viselt gondját : a gyászt 
az elesettekért, a harcban álló szerettetek 
miatti aggodalmat, az áldásos béke - munka 
megzavarását, az összes életviszonyok érzékeny 
súlyát. De a mögöttünk levő két háborús <. 
lélekemelő tapasztalataira támaszkodva, teljes 
bizalommal nézek a lassan alakuló jövőbe, ab
ban a boldogító tudatban, hogy derék nemze
tem valóban megérdemelte a diadalt és a hívő
nek azzal a reményével, hogy az Ur Isten ke
gyes és igazságos, nem fogja győzelmünket 
megtagadni.

Szükségét érzem, hogy ezen a komoly, 
de reményt keltő napon kifejezésre juttassam, 
hogy büszke örömmel tölt el a nemzetnek soha 
nem lankadó áldozatkészsége és hogy hálásan 
ismerem el a végleges sikereket biztósitó elszánt 
magatartását. Megbízom önt, hogy ezt nevem
ben köztudomásra juttassa.

Kelt Becsben, 1926. julius 31-én.
Ferenc József s. k. 

Tisza István gróf s. k.

Kitüntetés. Fényes kitüntetés érte 
Dr. Geiger Artliur muraszombati ügyvédet, 
népfelkelő tüzérzászlóst, ki a legutóbbi 
orosz offenziva legvéresebb harcaiban vett 
reszt A legfelsőbb liadvezetőség az ellen
séggel szemben tanúsított vitéz magatar
tása elismeréséül a nagy ezüst vitézség! 
éremmel tüntette ki, s egyben hadnagygyá 
lépett elő.

Kitüntetés. Molitorisz Jenő a 
muraszombati állami elemi népiskola taní
tója, a 101. gyalogezred népfelkelő zász
lósa az ellenséggel szemben tanúsított vi
téz magatartása elismeréséül a nagy ezüst 
vitézségi érmet kapta. A vitéz tanító a 
háború kiütése óta teijesit fror.tszolgálatol 
s már háromszor sebesült meg. Utolsó 
sebét Asiago ostrománál kapta s jelenleg 
a muraszombati kórházban áll ápolás alatt.

Hivatal vizsgálat. Dr. Mezihrad- 
szky Kálmán vármegyei főorvos kedden 
és szerdán a muraszombati járásbeli köz
egészségügyi viszonyokat vizsgálta felül, 
és a járási orvosi, körorvosi hivatalokat, 
valamint gyógyszertárakat megvizsgálva, a 
tapasztalt rend felett megelégedésének 
adott kifejezést.

— Hivatalban. Dr. Grandpierre Jenő 
kir. járásbiró szabadságáról visszaérkezett 
és átvette hivatala vezetését.

— Házasság Luthár Ádám a kiváló 
tehetségű battyándi evg. lelkész csütörtö
kön tartotta esküvőjét a szombathelyi evan- 
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c us templomban Fiiszár Sarolta szom- 
b elyi polgári iskolai tanárnővel. Az es- 
k si szertartást Kapi Béla körmendi lel
ke / végezte, aki magas szárnyalásu be-
s. det intézett a fiatal párhoz.

Főúri látogatás. Gróf Zichy 
,\ st belatinci nagybirtokos családjával a 
p aszombati ovodát meglátogatta, ahol a 
f< i család végig hallgatta a gyermekek 
e ét és szavalatát, s közöttük ajándéko- 
k. osztottak szét. Különös meleg elisme
ri J dicsérték meg Spranszky Anna óvónő 
er menyes működését, aki a kis gyerme
ki nagyarositásán nagy lelkesedéssel fá
radt ik. Ezután a főúri család a kórház
beli betegeket kereste fel, ahol szintén 
iándékokat osztogattak szét és meleg 

réssel emlékeztek meg a tapasztalt
i. il és tisztaságról.

Jubileum- A vármegye tollforgató embere
im*  legjobbika Jánossy Gábor szerénységéhez 
■izoi-ott csendben ülte meg 25 éves irói iubeleumát. 
Lapunk büszke örömmel köszönti illusztris munka
társit. akinek a közművelődési egyesületek fúziója 
érdekében lapunkba Írott cikkei annak idején méltó 
és elismert feltűnést keltettek. Nagy hivatali el
foglaltsága mellett, amiket, mint mintatisztviselő 
végzett mindig, tudott magának időt szakítani, hogy 
irodalommal, publicisztikával foglalkozzék s e cik
kei gyors egymásutánban jelentek meg a legelő
kelőbb fővárosi és vidéki lapokban, nevét orszá
gossá teszik s nem egy cikkével országos port ver 
föl. sőt a kivándorlásról szóló cikkét átveszi és 
vezető helyen közli a newyorki ^Bevándorló* . 
Tárcái, vezércikkei és cikkei a következő lapokban 
napvilágot : Budapesti Napló, Hazánk, Pesti Hírlap, 
\/ Újság, Magyar Sző, Érdekes Újság, Vasvár 
megye a régi Győri Napló, az azóta beszünt 
lyüu Újság, Nyugatmagyarországi Híradó, Temes

vár. 'Űrlap. Zala. A Vármegye, közigazgatási 
szaklapokban, stb., stb. Önnálló müvei közül eddig 
két kötet jelent meg, amellyel kitüntetően foglal
koznak a kritikusok. Ezek a munkái : Ifjúságom, 
Pékár Gyula előszavával (1902), Olasz földön 
(1902), János gazda elmélkedése (1903), Kossuth 
Lajos és egyéb beszédek (1906). A kivándorlók és 
egvéb elbeszélések (1907), A feminizmus Magyar
országon. Tizenhat évvel ezelőtt. Somogyi Károly 
szín igazgatása alatt működött társulat előadta 
Jánossy Gábor *Az  asszonyi sziv< cimü színdarab
rí' Nagy V°Ü a siker, Jánossyt tisztelői hatalmas 
h hérkoszoruval lepték meg. Huszonöt év múltán 

őznek tartoztunk vele, hogy e kontúrokban vá- 
igyekezzünk Jánossy Gábort, a mi családunk 

át, aki nevével és becsültes, kitűnő tollával 
megyéjének dicsőséget szerzett.

Áthelyezés. A vallás és közokta- 
;yi miniszter Fiiszár Sarolta szombat

polgári iskolai tanárnőt hasonló 
>ségben a muraszombati polgári isko

lái helyezte át.
Kinevezés. A vallás és közokta- 

i miniszter Terenta Olga oki. tanító
nőt •> csekeji állami iskolához kinevezte.

Katonai kitüntetések. A 18-as 
védek újabb dicsőségét hirdeti a hiva

ss lap, melg tegnapi számában egész 
reg kitüntetést közöl. A hadseregparancs- 
-kság az ellenség előtt tanúsított vitéz 
agyktartása elismeréséül a 18-ik honvéd- 
alogezred következő muraszombati járás

éli vitézeinek a második osztályú ezüst 
tézségi érmet adományozta: Verner Ala- 
s, Réczeg Antal, Reiter Ferenc, Vukovics 

Ferenc, Barbarics Lajos, Cserni Ferenc, 
Kousz Mátyás, Zrim Ferenc szakaszvezetőt, 
Szlawitz Jószef tart, őrvezetöt, Andrejek 

Ferenc őrvezetőt, Benkó Antal, Mekis Fe- 
renc népfelkelő honvédeknek.

Értekezlet a csecsemő véde
lem ügyében A belügyminiszter által a 
csecsemő és anya védelem ügyében kiadott 
rendeletét, melyet lapunkban bő részletes
séggel ismertettünk a vármegye alispánja 
leküldötte a szolgabirósághoz. E tárgyban 
a szolgabiróságon hétfőn délután 5 órakor 
megtartott értekezleten Horváth Pál főszol
gabíró ismertette a leiratot, mely megdöb
bentő adatokkal illusztrálja azt a nagy 
pusztítást, melyet a háborús viaszonyok a 
jövő generáció körében okoztak. Ezek az 
adatok nem voltak újak a jelenvoltak előtt, 
mert éppen a mi járásunkban, amely az 
országnak egyik legnagyobb és legjobban 
szétszórt községeikből álló járása, volt 
rettentő utóbbi időben a halál aratása a 
gyermekek körében, úgy hogy az utóbbi 
két évben a gyermek halandóság elképzel- 
hetlenül magasra rúgott. A jelenvoltak min
den leplezés nélkül mutattak rá arra, hogy 
a nagy gyermek halandóság úgyszólván 
egyedüli és kizárólagos oka, hogy egy 114 
községből álló járás egészség ügyét mind
össze három orvos intézi, akik a községek 
közismert nagy távolsága folytán képtelenek 
hivatásukat kellően betölteni, mer elfoglalt
ságuk oly nagy, hogy a járás távolabbi 
községei orvosi ellátásban cgyálta’án nem 
részesülhetnek. A jelenvoltak nyomatékos
sá n kifejezést adtak annak, hogy indokolt
nak tartják a leiratban vázolt társadalmi 
mozgalom megindítását és annak sikere 
érdekáben mindent el is követnek, ered
ményt azonban egyedül csak akkor remél
nek, ha a járásban a bevonulások folytán 
rendezetlen orvos kérdés rendezve lesz, 
mert a mai orvosi állomány képtelen az 
egész járás orvosi teendőit ellátni. Mindad
dig, amig illetékes helyen nem történik 
gondoskodás arról, hogy a járásbeli orvo
sok létszáma a legsürgősebben legalább 
két orvossal szaporítva legyen, céltalan 
minden társadalmi szervezkedés és Írott 
maiasz marad minden intézkedés. Ebben a 
járásban nem a nyomor, a gondatlanság 
pusztítja a csecsemőket, hanem egyedül és 
kizárólag a betegség, mert a járás távoli 
községben lakó anya képtelen gyermekét a 
járás központjába orvoshoz hozni, mert 
erre ideje nincs, ahoz pedig, hogy az orvost 
gyermekéhez kivigye a nagy fuvar költség 
miatt elég pénze sincs, de meg az orvosok 
környékbeli elfoglaltsága is oly nagy, hogy 
a mai rossz fuvar viszonyok mellett ezt a 
szolgálatot elvégezni nem bírják. E fontos 
érdekek szem előtt tartásával nyomatékosan 
hívjuk fel az illetékes hatóságok figyelmét 
arra, hogy úgy a tótkereszturi, mint a felső- 
lendvai körorvosi állások betöltéséről sür
gősen gondoskodjanak, mert fontos nemzeti 
érdek az, hogy a háború folytán megfogyott 
lakosság pótlása vétkes közőnynyel meg
akadályozva ne legyen.

A király születésnapját a harctéren immár 
harmadszor érik meg küzdő katonáink. Az eddigi 
két ünnepnapot kedves ajándékokkal tették széppé 
előttük s az idén se maradhat el a figyelmes 
ajándék számukra az ország közönségétől. A Vö
rös Kereszt központjának nevében Csekonics 
Endre gróf v. b t. t. királyi biztos országos fel
hívást intézett a hatógoságok vezető tisztviselőihez 
hogy indítsanak gyűjtést, hadd juttassa el a társa
dalom augusztus első fejében katonáinknak szánt 
adományait a Vörös Kereszthez. Az itthonmara- 
dottaknak ez a megemlékezése uj lelkesedést önt 

küzdő hö<_ink soraiba, hisz újra érezhetik, hogy 
gondolun•: rájuk s annál rendületlenebből védik 
meg határainkat az előnyomuló ellenségtől.

Tűz Muracsermely községben augusztus 
4-én nagy tűz volt két emberhalállal. Spolár Iván 
háza és telke cséplőgéppel együtt teljesen elpusz
tult. Beleveszett I tehén, 2 borjú, 2 ló. A ház 
tulajdonosa a fiával az állatokat ki akarta menteni, 
és mentés közben az égő házban lelték halálukat. 
A tüzet a házban dolgozó cséplőgépből kipattant 
szikra okozta. A szerencsétlenség áldozatai iránt 
nagy a részvét, temetésük vasárnap lesz.

Rekvirálás. Megkezdődött a fém rekvirá- 
lás. A bizottság beállít egy családhoz és a házi
asszonytól számon kéri a mozsarat, üstöt, vasalót 
stb. A háziasszony átad egy pár ütött-kopott 
rézgyertyatartót és kijelenti, hogy más nincs mert 
a többit már úgy is odaadta. A rekviráló már 
épen távozóban van, midőn a ház egyik cseme
téje nagy lihegve hoz egy rézmozsarat és a biz
tos felé fordulva, előtte leteszi, mondván : Itt van 
a mozsár, amit a mama eldugott, de én megtalál
tam 1 Tabló! A mozsár persze rekvirállatott a 
mama büntetésből nem kapott érte semmit, hogy 
pedig a csemete mit kapott a mamától, azt a 
rekviráló ur már nem konstatálta.

A fémrekvirálás határidejét a honvédelmi 
miniszter 1916. december 31-ig kiterjesztette. Csa
kis ezen idő lejárta után rendelkezhetnek az addig 
be nem vont fémtárgyaikról a tulajdonosok. A 
kereskedelmi miniszter pedig bizottságot nevezett 
ki a fémrekvirálás ellenőrzésére és ezt felhalal 
mazta, hogy az üzleti könyvekbe, levelezésbe és 
raktárakba betekintsen.

Katonai gyakorlatok a szécsenyfai hátai
ban. A szolgabiróság figyelmezteti a közönséget 
hogy augusztus 9 és 10 napjain a regedei kato
naság a szécsenyfai katonai gyakorló téren gya
korlatokat tart, miért is a környékbeli lakosság 
ez utón is óvatosságra és vigyázatra hivatik fel. 
A regedei ut forgalma azonban korlátozva 
nem lesz.

Erdöóri vizsgák Szombathelyen. A földmi- 
velésügyi miniszter hirdetményben közli a hivata
los lap tegnapi számában, hogy az erdöőri és 
vadőri szakvizsgálatok október hó 16-án, valamint 
az erre következő napokban az ország tizenkét 
városában fogják megtartani. A városok között 
van Szombathely is. Akik vizsgát akarnak tenni 
a királyi erdőfelügyelőséghez kell benyujtaniok a 
kellően felszerelt kérvényeiket.

Gyűjtés. Dobrai Jánosné 53 K. 80 f. 
Mayer Ida 23 K. 34 f. Trautmann Margit 22 K- 
06 f. voltak szívesek gyűjteni a muraszombat 
község elöljáróság felkérésére a vakokat gyámo- 
litó országos egyesület javára, amit hálásan kö
szön az elöljáróság.

— Eladó bevonulás miatt egy teljesen fel
szerelt tejcsarnok berendezés teavaj gyártáshoz. 
Eerenczy József állami tanító Zsidahegy.

A szerkesztésért felelős : Dr. Vályi Sándor.

Marha eladás.
A muraszombati föbérlőség- 

nél az állomány redukálása miatt 
nagyobb mennyiségű 1 és fél éves 
vöröstarka üsző, tinó és bika 
augusztus hó 8-ától kezdödőleg 
darabonként, vagy együtt eladó.

Vevők forduljanak a bériő
ségnek a muraszombati majorban 
levő irodájába.
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Értesítjük járásunk gazdaközönségét, hogy a

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
részére a

bevásárlást megkezdettük.
A gazdaközönséget legelőzékenyebb kiszol

gálásról biztosítjuk.
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Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


